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Woord vooraf, 

Vooreerst onze hartelijke dank aan ieder die zijn/haar lidmaatschap vernieuwde. Te vermelden waard 

is ook het feit dat weerom heel wat leden onze vereniging iets extra hebben toegestopt door middel van 

hun steunend lidmaatschap. Onze bijzondere dank daarvoor. De werking zal dit zeker ten goede 

komen. 

Voor 1999 hebben wij ons voorgenomen onze aandacht vooral te vestigen op de verdere inhoudelijke 

uitbouw van het Gemeentelijk Museum. Speciaal de afdeling Jules Vits zal hierin delen. 

Elk aanwezig stuk wordt aan een onderzoek onderworpen. Op lange termijn zal dit resulteren in een 

uitgave onder boekvorm. Op kortere termijn zullen wij u verslag hierover geven in ons tijdschrift. In 

een volgend nummer zullen we het hebben over het ontwerp van buste van de industrieel Felix 

Beernaerts (1845-1912), in verband met wie een monument in 1930 officieel te Wetteren werd 

ingehuldigd. 

In de nabije toekomst zullen we de gebundelde bijdragen met betrekking tot de obiits die zich in de 

Sint-Martinuskerk te Melle bevinden en gepubliceerd werden in 'De Gonde', aangevuld met enige 

bijkomende gegevens, als afzonderlijke brochure uitgeven. We houden u hiervan op de hoogte. 

Onze zomertentoonstelling zullen we dit jaar wijden aan de figuur en het werk van reeds 

hogervermelde Melse beeldhouwer Jules Vits. Via het gemeentelijk informatieblad 'Melina' en ons 

eigen heemkundig tijdschrift zullen we u de nodige concrete gegevens kenbaar maken. 

In voorliggend nummer kan u o.a. een bijdrage lezen omtrent Guido GezelIe en Camille Melloy, een 

stuk over de grondeigendom te Gontrode medio de 1f1e eeuw, het oud veerhuis aan de oude 

Scheldearm te Melle in 1828- '29, uiteraard het vervolg op de reeks over Melle-Dries en over de leden 

van de confrerie of broederschap van de H. Rozenkrans (1711-1887) en tenslotte een bijdrage over de 

studiegenoot van Jules Vits, de kunstschilder en beeldhouwer Félix Metdepenningehen, die vanaf 

1912 op Melle-Vogelhoek is komen wonen. Naar ieders gading iets dus. Alvast veel leesgenot! 

Jan Olsen 
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Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

- voorzitter 

- ondervoorzitter 

: Paul Den Haese, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle - 09/252.17.65 

: - Ginette Desmet, JVan Crombrugghestraat 30, 9000 Gent - 09/223.97.87 

- Oscar De Backer, Tuinstraat 71 , 9090 Melle - 09/230.27.28 

- secretaris Daniël Lemmens, Schauwegemstraat 9, 9090 Melle - 09/252.40.87 

- penningmeester Jan Olsen, Brugstraat 11 , 9090 Melle - 09/252.42.60 

- conservator/archivaris : August De Baets, Klinkerlaan 23, 9090 Melle - 09/252.19.20 

- bestuursleden : - Georges De Poorter, Kruisstraat 33, 9090 Melle - 09/252.14.42 

- Louise de Potter d'lndoye-van de Werve de Schilde 

Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle - 09/252.40.20 

- Marcel Smedts, Beekstraat 89, 9090 Melle - 09/252.29.70 

- Ferdinand Steurbaut, Bosstraat 29A, 9340 Lede - 053/80.11.16 

- Philip Steurbaut, Langestraat 74, 9620 Zottegem - 09/360.76.52 

- Gerard Van Heddegem, Vossen straat 86, 9090 Melle - 09/252.23.39 

- André Vervust, Hof ten Dries 14, 9090 Melle - 09/252 .32.07 

Ruiladres Gemeentelijk Museum 

Brusselsesteenweg 395 

9090 Melle 

Lid worden van de Heemkundige Vereniging De Gonde kan· 

door storting van minimum 200 BEF (gewoon lid) 

door storting van minimum 500 BEF (steunend lid) 

op bankrekeningnummer : 448-3586321-38 

van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

p/a Brugstraat 11 

9090 Melle 

Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift "De Gonde", boordevol informatie 

over de geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode. 
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HET OUD VEIRHUYS TE MELLE IN 1828 EN 1829 
- door Ginette Desmet -

O
P 14 januari 1827 overleed te Gent juffrouw Elisabeth Catharina Morel. Deze rijke suikertante 
liet haar (achter-)neefjes en nichtj es een niet te versmaden erfenis na, waaronder veel onroerende 
goederen te Melle, Merelbeke, Heusden en Oostakker.De onroerende goederen werden in twee 

kavels verdeeld en het kavel dat de Melse bezittingen omvatte viel toe aan de vijf kinderen van haar broer 
Joannes Morel de BoucIe( 1) . 

. Tot deze onroerende goederen behoorde ook het Veirhuys dat haar slechts voor 2/3de toebehoorde (2) . 
Over deze landbouwuitbating/herberg is reeds vroeger een historiek gepubliceerd in dit tijdschrift maar 
betreffende de periode 1797-1847 ontbraken tot nu toe alle gegevens (3). Blijkens een aankondiging in 
De Gazette van Gend werden alle goederen te Melle door notaris Eggermont te koop gesteld om op 3-1-
1828 definitief toegewezen te worden aan de kopers (4). Dit gebeurde effectief met de andere onroerende 
goederen maar de kopen 33 tlm 37 - het Veirhuys en de bijhorende gronden - werden toen toch niet 
ingesteld (5). Mogelijks ligt een zeker mededogen met de pachters door de erfgenamen aan de basis van 
deze beslissing. Op 21 februari 1828 overleed immers Pieter Teirlinck de pachter, die voordien 
waarschijnlijk al een tijd ziek was . 

Tussen de akten betreffende de erfenis van Elisabeth Catharina Morel bevind zich ook een inventarisakte 
opgemaakt na het overlijden van de pachter, die een gedetailleerd overzicht brengt van de indeling en de 
meubilering van het Veirhuys alsmede van het gebruik van de bijhorende gronden .De inventarisakte is 
vergelijkbaar met een zgn. Staat van Goed. De bedoeling was de erfenisrechten van eventuele nog 
minderjarige kinderen veilig te stellen. Pieter Teirlinck liet nog vier minderjarige kinderen na, naast vijf 
die al volwassenen waren. De financiële situatie van het sterfuuis was niet schitterend. Na aftrek van alle 
achterstallige schulden resteerden nog geen 96 guldens. Deze kleine som was voor de helft eigendom van 
de weduwe, de resterende helft was het erfdeel van de negen kinderen 

De oppervlakte van de hofstede, met de schuren stallingen en de lichting bedroeg toen 43 roeden 3 ellen , 
maar er waren nog bijbehorende gronden ,waaronder een « verteken» aan de overkant van de Schelde op 
Heusden. 

De behuizing is voor die periode vrij ruim te noemen : behalve een zolder en kelder zijn er ook twee 
kamers benevens een slaapkamerke, een keuken en een schotelhuis. De informatie over het feit dat het 
Veirhuys ook als herberg werd uitgebaat is onrechtstreeks. Een groot aantal nog openstaande schulden 
betreffen voornamelijk leveringen van bier die nog niet vereffend waren. Glazen en lege flessen 
bevonden zich in de kelder. Het Veirhuys was eerst en vooral een bescheiden landbouwuitbating. De 
gewoonte om landbouwgronden om de drie jaren braak te laten liggen (drieslagstelsel) was bijna 
verdwenen. In de plaats van het braakliggend ( leeg land) werden de gronden (na twee jaar gebruik) 
ingezaaid met klavers (brengen stikstof in de grond)of met rapen (loof) . Er werd koren ( tarwe, gerst,) 
erwten, salade, ajuin vlas en aardappelen geteeld. Er waren 27 fruitbomen terwijl de doening tevens was 
omgeven door een doornhaag (vermoedelijk was dit een gesnoeide meidoornhaag ). 

In de kelder lag een voorraad aardappelen opgeslagen, op zolder lag wat boekweit, haver en koren . De 
veestapel bestond uit twee koeien, een kalf en twee varkens. Alhoewel er een paardenstal was, waren er 
geen paarden op de uitbating. Vermeldenswaard is een «beirboot». De geschatte prijs ervan bedroeg 
meer dan de geschatte waarde van de twee koeien en het kalf. Vermoedelijk hebben we hier te maken met 
een bootje dat gebruikt werd om de inhoud van de aalputten uit de stad via de Schelde naar het platteland 
te voeren waar het als mest op het land werd gebruikt (6) . Daar onze gewesten in 1828 nog tot het 
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koninkrijk der Nederlanden behoorde werden de landmaten en de geldwaarden uitgedrukt In de 
toenmalige Nederlandse eenheden. 

De familie Morel besloot het jaar nadien het Veirhuys te verkopen. Notaris Norbert Eggermont richtte 
daartoe op 17 en 31 maart van dat jaar, telkens te drie uur 's namiddags in de herberg «De Dry 
Zwaentjens te Ledebergh bagten de Brusselsche Poort der stad Gend» een zitdag in. 

Volgens het cohier van lasten was het goed verdeeld in vijf kopen ( zie bijlage 2). Tijdens de eerste 
zitdag op 17-3-1829 werd de eerste koop (de hofstede zelf) voorlopig toegewezen aan Zacharius Pacquet, 
( proprietaris te Gent) voor de som van 960 guldens. De tweede ende derde koop (twee partijen land) aan 
bakker Constantinus De Corte uit Heusden voor 1020 en 600 guldens en de 4de en 5de koop, een dreef en 
een aardeken (aanlegplaats) aan de overkant der Schelde te Heusden, aan Livinus de Vos een herbergier 
uit Heusden, voor 400 en 200 guldens. De definitieve toewijs op 31-3-1829 vernietigde die voorlopige 
toewIJzingen. De accumulatie van de 5 kopen werd toegewezen voor de som van 4400 guldens aan 
Bernard Teirlinck -slijter van dranken in de Donkersteeg te Gent en oudste zoon van de pachteres van het 
Veirhuys- die handelde uit naam van Marie Françoise Constance Van den Bogaerde, douarière van 
Gaspard Constant Rollier, grondeigenaarster wonende te Onderbergen in Gent. 

Bijlage 1. 

Erfgenamen van Elisabeth Catharina Morel 

Edmond Vautier x Juliana Morel: renteniers te Brussel 

Emmanuel Joseph Maelcamp x Francisca Coleta Morel : grondeigenaars te Gent. 

Jan Louis Morel: grondeigenaar te Gent. 

Henry Carel Morel : grondeigenaar te Gent. 

Marie Judoca Morel : proprietarigge te Gent. 

Dezen met de naam Morel zijn de 5 kinderen van wijlen Joannes Morel de Bouc\e verwekt bij Cornelia 
Van Melle. Zij zijn samen gerechtigd in de helft van de erfenis. 

Franciscus Josephus Goethals : eigenaar te Gent. 

Felix Victor Goethals: adjunct « bibliothecairze »in de openbare bibliotheek te Brussel. 

Adolphus Augustus Goethals: priester te Gent . 

De voornoemden heren Goethals zijn de drie kinderen van Judocus Goethals en Thérèse Vander 
Cruyce.Zij zijn samen gerechtigd in 1I3de van de wederhelft. 

Adélaïde Goethals: pariculiere te Kortrijk. 
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Franciscus Xaverius Goethals. 

Dezen zijn de twee kinderen van Guillielmus Goethals en Thérèse Maiguette. Zij zijn gerechtigd tot 1/3 
de van de wederhelft. 

Benedictus Papeleu de Poelvoorde x Charlotte Goethals :proprietarissen tot Gent. Zij zIJn eveneens 
gerechtigd in een derde deel van de wederhelft van de goederen. 

Juffrouw Elisabeth Catharina Morel was hun « moeye en oude moeye» (tante en groottante). 

Bijlage 2. 

R.A.G. Modem notariaat. Amelot 1. Nr 56 (=notariaat N.Eggermont) akte nr. 184 d.d. 6-7-1828. 

Ten jaere achtien hondertachtentwintig den zesden july ten negen ueren voormiddag; 

Ten verzoeke van Marie Catharina Impens dochter van Joannes en van Anne Marie Poppe 
landbouwerigge woonende binnen de gemeente van Melle, weduwe ende houderigge gebleven ten 
sterfhuyze van wijlent Pieter Joannes Teirlinck, overleden te Melle den eenentwintigsten february 
achtienhondert achtentwintig,zone van Joannes Baptiste en van petronella Colrnan de gezeyde Maria 
Catharina Impens zoo over haer zelve als in hoedanigheyd van moeder en wettige voogdes se over haere 
vier minderjarige kinderen met den overledenen verwekt deze met naemen Pauline Teirlinck oud achtien 
jaer, Coleta Teirlinck oud zestien jaer, Constantinus Teirlinck oud veertien jaer en Marie Christine 
Teirlinck oud twaelf jaer. 

Item ten gelijken verzoeke van Bemardus Teirlinck (3) pl;lrticulieren woon ende binnen de stad Gend, zoo 
over hem als in zijne hoedanigheyd van bystaenden voogd over de genoemde vier minderjarige tot dies 
aengesteld volgens acte famillieraad gehouden voor den vrederechter van het canton van OosterzeeIe in 
daete veertienden juny achtienhondert achtentwintig geregistreerd te Gend den zesthienden der zelve 
maend"blad dryentachentig recto vak zes deel twee door d'heer van Gondoever ten prijze der rechten, 

Item nog ten verzoeke van Pieter Joannes Teirlinck, Louis Teirlinck, Marie Teirlinck, alle dry particulier 
woonende binnen de stad Gend en Seraphinus Teirlinck (4) particulieren woonende binnen de gemeente 
van Melle. 

Alvooren op den zolder van den huyze gebruykt geweest bij den overledenen. 

Een bedstede met kaffebeddingen, coffer, haverkiste, spirmewiel en toebehoorten, eenigen boekwey, dry 
mudden haver, een mudde koom, bank, balance en toebehoorten al te saemen geprezen ter somme van 
35-14 guldens. 

In de Kamer 

Dry, tafels, twee banken, kasken, horlogie, negen geleyersche taillooren, twee kop ere kandelaers, spiegel, 
acht stoelen, schouwkleed geprezen ter somme van 25-75 1/2 
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In eene tweede kamer 

Vier tafels, bank, dertien stoelen, quinquet, spiegel, crucifix, twee cabarets, vijfentwintig geleyersche 
taillooren, drij schotels en kasken al te samen geprezen. 23-14 

In een slaepkamerken 

Pluymen beddingen met coffer en drij stoelen t'saemen geprezen zes guldens zesentachtig cents 
nederlands dus 6-86 

In de Keuken 

Twee lepelberden met twaelf lepels, ijzere fourchetten, messen, twee kopere baenslaegen, tragter, 
cuffekannen, drij houte kandelaers met luyzen, vier tinne lepels, hangel, brandel, schuppe, tang, koperen 
bluspot, ijzer confoir, rooster, eenig verkensvleesch, eenen tinnen liter, een maetjen, verscheyde 
geleyersche commen, taillooren, een tafel, acht stoelen en eenige andere kleynigheden t'saemen geprezen 
naer separaete opneminge, tellinge ende exacte calculatie ter somme van drijendertig guldens drijenveertig 
cents nederlands dus 33-43 

In het schotelhuys 

Een copere zye, dito acker, dito moormitte, keirn met toebehoorten, saenkuype, keirnmelkkuype, 
caffemolen, ijzeren pot, kuype en eenige stuks aerde en geleyerwerk ,geprezen ter somme van negentien 
guldens eenenzeventig en half cents nederlands dus 19-17 1/2 

In den kelder 

Ijdele flasschen en glaezen, eene quantiteyt aerdappelen, geprezen vijfenzestig guldens veertien en half 
cents nederlands dus 65-14 1/2 

Voorts nog geprezen in het veirhuys,meubelen daer in te bevinden ende kleederen van d'houderigge ter 
som van tweeenzeventig guldens 72 

Op het hof 

Vier leiren, cortewagens, plancken en andere kleynigheden plancken goten, mest, spaeyen, schuppen, 
geprezen zes guldens nederlands dus 6 

Eenen beirboot met zijne toebehoorten geprezen hondert achtentwintig guldens zevenenvijftig cents 
nederlands dus 128 -57 

In den peirdestal 

Eenige eycke plancken,manden,kleynigheden geprezen acht guldens zeven en vijftig cents nederlands dus 
8-57 

In de schuere 

Twee leeders, suypeird, wanmolen, vorke, racke, aelkuype, twee vlegels, eene qualiteyt strooy en andere 
kleynigheden geprezen achtien guldens nederlands dus 18 
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In den koeystal 

Twee koeyen en een kalf, geprezen hondert achtien guldens achten twintig en half cents nederlands dus 
118-281/2 

In het verkenskot 

Twee verkens geprezen dertig guldens vijfentachentig en half cents nederlands dus 30 85 1/2 

Item word alhier ook geb ragt het import van de prijzije van pagters recht bevonden op en inde landen en 
lochtinck bij den sterfhuyze gebruykt geweest welke prijzije insgelijks gedaen is geweest door mij 
onderschreven notaris op den negentienden juny achtienhondert achtentwintig bestaende als volgt 

Zeventien roeden vierentachentig ellen nieuwe landmaete jonge claevers uyt gemeste haever geprezen 
negen guldens drij cents dus 9-07 

Zestien roeden een en negentig ellen tarwe gemest achter ongemest loof geprezen twaelf guldens 
zesentwintig cents nederlands dus 12-26 

Zestien roeden eenennegentig ellen gerste gemest achter ongemest loof geprezen twaelf guldens 
zesentwintig cents nederlands dus 12-26 

Negentien roeden zeven endertig ellen tarwe gemest achter claeverdriesch uyt gemest vlasch geprezen 
achtien guldens negentig cents nederlands dus 18-90 

Zeventien roeden vierentachentig ellen coom gemest achter claeverdriesch uyt gemest vlasch, geprezen 
zeventien guldens veertig cents nederlands dus 17-40 

In den lochtinck 

Drij roeden negenendertig ellen gerste gemest achter gemest vlasch en claevers geprezen drij guldens 
dertig cents nederlands dus 3-30 

Vier roeden twee enzestig ellen erten, salade en ajuyn geprezen vier guldens vijftig cents dus 4-50 

Negen roeden vierentachentig ellen haver gemest achter ongemest loof voor de haver gespit, geprezen 
zeven guldens dertien en half cents dus 7-13 1/2 

Vier roeden eenendertig ellen vlasch gemest achter leeg land gespit geprezen drij guldens eenenveertig en 
half cents nederlands dus 3 - 41 1/2 

Twintig roeden zestig ellen pataters gemest achter leeg land gespit geprezen twaelf guldens zegge zestien 
guldens zevenendertig cents dus 16 - 37 

Vijftien roeden negenenzestig ellen coom gemest achter leeg land gespit geprezen twaelf guldens 
zesenveertig cents nederlands dus 12-46 

Vier roeden twee ennegentig ellen pataters gemest achter leeg land gespit geprezen drij guldens een 
ennegentig cents nederlands dus 3 - 91 

Zevenentwintig fruytboomen geprezen vijfentwintig guldens tweeenvijftig cents nederlands dus 25 - 52 
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Zeven roeden negenenzestig ellen doomhaege geprezen eenentwintig guldens drijen veertig cents 
nederlands dus 21 -43 

De zeeke geprezen zeventien guldens zeven cents nederlands dus 17 - 07 

Gevende d'houderigge eerste comparante te kennen dat zij met de weynige comptante penningen ten 
dezen sterfhuyze bevonden eenige kleyne schulden heeft betaeld dus Memorie 

Somma t'saemen van alle de voorenstaende mobiliaire baeten beloopt tot acht hondert 
zevenendertig guldens vijf en veertig en half cents nederlands dus dezelve 837645 1/2 

Commeren ende schulden waer mede dezen sterfhuyze belast ende bezwaert is zoo volgt 

Alvooren is dezen sterfhuyze schuldig aen d'erven van wijlent mejuffrouw Elisabeth Morel,over een jaer 
huys en land pagt verschenen Kersavond achtienhondert zevenentwintig tot hondert negenenzestig 
guldens eenenzeventig en half cents nederlands dus 169 - 71 1/2 

Ten tweeden 

Item aen joffrouw de weduwe Van Loo te Gend, voor leveringe van wit bier hondert twintig guldens 
nederlands dus 120 

Ten derden 

Item aen de kinderen Reymenant ter zelven causen zesennegentig guldens nederlands dus 96 

Ten vierden 

Item aen Livinus Schaetsaert te Wetteren ter zelver causen zeven en negentig guldens een enzeventig en 
half cents nederlands dus 97 - 71 112 

Ten vijfden 

Item aen Domin Van de Velde te Gendbrugge, de som van drijenzestig guldens drijenveertig cents 
nederlands dus 63 - 43 

Ten zesden 

Item aen d'heer Matheus Dauwe te Ledebergh, dertig guldens vijfentachentig en half cents nederlands dus 
30 - 85 1/2 

Ten zevensten 

Item aen Pieter Vermeiren te Wetteren de som van zeven guldens een en zeventig enhalf cents nederlands 
dus7-71112 

Ten achsten 

Item aen Francies Monnier te Gend over leveringe van beir tachentig guldens zevenenvijftig cents dus 80 
- 57 
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Ten negensten 

Item aen Mijnheer van Wetteren geneesheer te Heusden over visiten en leveringe van medicamenten, ten 
dienste van den overledenen acht guldens zevenenvijftig cents nederlands dus 8 -57 

Ten tienden 

Alle de funeraillen emmers de bekostingen gedependeert hebbende aen s'overledene begravenisse ende 
uytvaerd zijn met gemeene penningen betaeld ende vermits alle het zelve eenen last particulier is van 
d'hoirs woorden die alhier tot facilder liquidatie voor eene gemeene schuld uytgesteken, t'saem 
bedraegende tweeendertig guldens zevenenvijftig cents dus 32 - 57 

Ten elfsten 

Item en eyndelinge ,aen den voornoemd en notaris Eggermont over het stellen en passeren dezen, verschot 
van zegels en enregistrement, het maeken van copien voor de comparanten deen prijzije van de meubelen 
en catheylen van huysraed,beestiaelen en andersints, prijzije van pagters recht,stellen ende maeken 
declaratie van successie vacatie bij den heer vrederegter en doen eed als experten, als ook alle andere 
extraordinaire devoiren en verschottenal te saemen per specificatie eene som van vierendertig guldens 
vierendertig cents nederlands dus de zelve 34 - 34 

Somma t'samen der voorenstaende schulden beloopt tot zevenhondert eenenveertig guldens achtenveertig 
cents nederlands alhier de zelve 741-48 

Gevende d'houderigge, eerste comparante, te kennen dat zij voor het aengaen van haer huwelijk met den 
overledenen geen contract antenuptiael ofte huwelijksche voorwaerde hebben gemaekt alsmede dat men 
niet en bevind dat den overledenen eenige dispositien van liberaliteyt nogte testamentaire en heeft 
gemaekt dienende voor Memorie. Gevende d'houderigge eerste comparante nog te kenne dat den 
overledenen geene gronden van erfven, bezette nog onbezette renten en heeft achtergelaeten dienende ook 
voor Memorie. 

Liquidatie 

De mobilaire baete hier vooren beloopt t'saemen tot acht hondert zevenendertig guldens vijfenveertig en 
half cents nederlands dus 837-45 lI2 

De commeren ende lasten vanden stefhuyse beJoopen tot zevenhondert eenenveertig guldens achtenveertig 
cents nederlands dus dezelve 741-48 

Welke gededuxeert van de baete blijft zuyver vyf en negentig guldens zevenen negentig en half cents 
nederlands dus 95-97 lI2 

Die verdeelt in twee, d'helft voor d'houderigge ende de wederhelft voor de kinderen is zevenenveertig 
guldens achtennegentig drij vierde cents nederlands dus 47-983/4 

Die verdeelt in negen is voor elk kind tot vijf guldens drijendertig en een vijfde cents dus 5 -33 liS 
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En op d'aenzoekinge gedaen bij ons notaris aen de houderigge, eerste comparante, van te verklaeren of er 
haer iets door de minderjarige verschuldigt was, heeft verklaert dat zij tot heden, geene de minste pretentie 
tot laste der minderjarige heeft. 

Er is gevacheert aen alle het bovenstaende bij enkele vacatie van negen tot elf ueren s'morgens en 
aengezien er niet meer te inventerieren was, zeggen nogte verklaeren in dezen inventaris heeft de eerste 
comparante voor ons notaris ten bijwezen van de naer te noemen getuygen den tegenwoordigen inventaris 
geaffmneert op recht en waerachtig en daer en boven als in het bezit geweest zijnde van alle de 
voorwerpen voor dat de zelve geïnventariseert zijn heeft zij in handen voor ons notaris onder eede 
verklaert van niet te hebben weggesteken en van niet te weten nochte gezien te hebben dat er iets zoude 
wegge steken zijn van de voorwerpen afhangende van deze nalatenschap en gemeenzaemheyd dit gedaen 
zijnde is den geheel en inhouden van den tegenwoordigen inventaris in het bezit en onder het beweid 
gebleven van de eerste comparante 

Gedaen ende gepassert binnen de stad Gent ter presentie van Bemardus Josephus Pluym en Jan Baptiste 
Pluym beede particuliere woonende binnen de gezeyde stad Gent, getuygen hier toe aenzeyt, die deze 
benevens alle de comparanten en ons notaris voornoemt hebben onderteekend, ten uytzonderinge van de 
eerste comparante verklaert hebbende niet te konnen naemteekenen nochte schrijven als zulkx nooyt 
geleert hebbende, tot dies bij mij notaris geinterpelleert wezende,alles naer gedaen voorlesinge, daete als 
boven. 

Getekend door Bemardus, Joannes, Louis, Seraphinus en Marie Teirlinck,de beide getuigen en de notaris 

Bijlage 3. 

R.A.G. Modem notariaat. Amelot 2. Nr. I .(notariaat N.Eggermont) akte d.d. 17 en 31 -3-1829. 

Beschrijving van de te koop gestelde gronden in het cohier van lasten. 

Eersten koop : 

Een hofstede met schuere, stallingen ende voordere gebouwen daer op staende ende medegaende zijnde 
het oud Veirhuys, gestaen ende gelegen binnen de gemeente van Melle, groot met den lochtinck ende 
straete die voor het hof loopt, t'saemeri drijenveertig roeden drij ellen nederlands, paelende oost de 
Schelde, zuyt de dreve, west den waegenslag en noord de partije land onder den eerst volgende koop. 

Tweeden koop 

Een partije land gelegen als vooren groot een bunder 35 roeden, 30 ellen, paelende oost de Schelde, zuyt 
de voorgaenden koop, west den waegenslag en noord d'hoirs Criel en joffrouw D'Hondt 

Derden koop 

Een partije land gelegen als vooren achter de schuere der voorgaende hofstede, groot 76 roeden 56 
ellen,paelende oost de Schelde, zuyt de beke, west den eerst volgende koop en noord de gezeyde 
hofstede. 

Vierden koop 
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Eene dreve beplant met boomen, groot in het geheel 36 roeden, 89 ellen, paelende zuyt de voorgaende 
partije, west en noord de beke en zelfs 

Gemeente Heusden. 

Vijfden en lesten koop. 

Een aerdeken liggende van den anderen kant van de Schelde gemeente Heusden,dienende voor te laeden 
en te lossen, groot II roeden 47 ellen met de daerop staende boom en. De voorenschreven hofstede, land, 
dreve en aerdeken gebruykt bij de weduwe van Pieter Teerling sonder voorwaerde ten 169 guldens 71 1/2 
cents Nederlands s'jaers . 

Voetnoten. 

I. Joannes Morel was gehuwd met Comelia van MeiIe. Zij was het enige kind van François van MeiIe, heer van Boucle-St-Denis etc. De 
toevoeging bij de naam van Joannes Morel was dus afkomstig van zijn vrouw. 

2 Het resterende 1/3 behoorde reeds toe aan de erfgenamen Morel en Goethals. Het Veirhuys was na een overlijden in de familie in 
onverdeeldheid gebleven. 

3.A.De Baets. Onze oude herbergen : Het Veerhuys. De Gonde 18dejg. nr. I p. I-5 . 

4.Gazette van Gend: advertenties d.d . 

5.Een hofstede op de grote Elsdries werd door Jacobus De Poorter uit Heusden aangekocht « ten commande « van de pachteres van het goed 
Marie Berlinde De Clercq wed. F. De Vos. Zij ging een lening aan bij dezelfde De Poorter om de koopsom te kunnen betalen. Een tweede 
hofstede in de Drieswijk werd gekocht door Jacobus 1. A. Verplancke. 

6.Mondelinge mededeling door dr. D. Piens. Dit was nog tot voor de tweede wereldoorlog een courant gebruik. 

R.A.G. Nève I. Nr. 33 akte nr. 40 (notariaat Carel Carion) 

Betreffende de nalatenschap van joffr.Elisabeth Morel -gedeeltelijk afschrift. 

Melle : Alvoren een behuysde hofstede met schuere, stallinge en verdere gebauwen daeropstaende & 
medegaende gestaen & gelegen binnen de commune van Melle groot onder boomgaert, logting en een 
deel land t'saemen twee bunders vierentwintig roeden vieren veertig ellen, paelende noort-oost de 
volgende en zuyd de straete. 

2. Item een partye land genaemt den drybeck, groot vierentnegentig roeden negen en dertig ellen paelende 
oost en zuyd de straete, west de voorgaende & noort den heer Verrneersch 

3.Item een partye land genaarnt doude hofstede groot dryenseventig roeden sevenentachentig ellen 
paelende oost Sr.Verrneersch, zuyd zelf. Hofstede west Mr. Vanden Bossche & noort de straete. 

4. Item een partye land ten deele bosch genaemt de vogelweyde groot twee bunder 34 roeden negen en 
vyftig ellen paelende oost Mr.Vanden Bossche zuyd Sr.Van haverbeke west Sieur Van de Velde ende 
noort de straete. 
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5.Item een partye bosch ten deele land genaemt den verbranden bosch groot een bunder 38 roeden 66 
eillen paelende oost Sieur Vande velde, zuyd sieur Boterman west mijnheer C1emmen Poelman en noort 
de straete. 

6. [tem een partye land genaemt Steenakker groot negenenvyftig roeden 65 ellen paelende oost Joannes 
De Wilde als pagter zuyd de volgende partye west Sieur Van Haverbeke en noord den voorgaenden 
artikel. 

7.Item een partye land ook genaemt Steenakker groot tweentnegentig roeden vieren twintig ellen paelende 
oost Francies Cotman,zuyd den los west Van Haverbeke en noord de volgende party & Sieur De Wilde. 

8.Item een partye land genaemt het laagstuk groot 46 roeden 73 ellen paelende oost Sieur Cotrnan zuyd 
den los west den voorn. Cotman & noord Sieur Noyette. 

9.1tem een partye land, eertyds in twee verdeelt liggende regt over het hof, groot een bunder 41 roeden 43 
ellen, paelende oost de straete, zuyd Sieur Charles de Poorter en andere, west de voorseyde Noyette en 
noort den los daer over zelfs voorgaende hofstede. 

10.Item een partye land genaemt het Brewiergat groot 68 ellen 87 roeden zegge 68 roeden 87 ellen 
paelende oost Sieur Sonneville,zuyd Mr.Piers west den heirweg & noort de weduwe Verstraeten. 

ll.Item een partye land genaemt het Tientjen groot 23 roeden 98 ellen paelende oost mijnheer Piers, zuyd 
dheer Sonneville, west de straete & noort de selve Mr.Piers. 

12. Item een partye land groot een bunder 48 roeden 73 ellen paelende oost de wede. De Poorter,zuyd 
Sieur Rintjen als pagter west den heirweg & noort de weduwe Waddemon. 

13.Item een partye land & bosch waer eertyds een vyverken in lag groot dry bunderen ses en twintig 
roeden 82 ellen paelende oost den heirweg, zuyd aen verscheyde proprietarissen, west zelfs volgende 
ende noort joffrouw de weduwe van den notaris Hacquart . 

14.Item een partye land gelegen op Schauwbosch groot twee bunderen 12 roeden 14 ellen. Paelende oost 
den voorgaenden bosch en joffrouw de weduwe Haecquaert, zuyd mijnheer Van Huerne en zelfs 
voorgaende, west de voornoemde juffrouw weduwe Haecquart en noort mijnheer De Potter. 

15.Item een partye land gelegen als alle de voorgaende partyen binnen de gemeente van Melle jegens het 
gescheed van Gontrode, groot 35 roeden 66 ellen paelende oost den voornoemden Cotman en dheer 
Schollaert, zuyd Sieur Van de Walle, west sieur Cocquyt ende noort de voorseyde heer van Huerne . 

Nrs 16 en 17 betreffen gronden te Merelbeke. 

18. Item een behuysde en beschuerde hofstede met de stallen en voordere battimenten daerop staende en 
medegaende, gestaen en gelegen binnen de voornoemde commune van Melle groot met den boomgaard, 
tuyn ende nog een partyken bosch en logting genaemt het Vyverken hier ook medegaende en tegen het hof 
gelegen t' saemen een bunder 60 roeden 90 ellen paelende oost de Weduwe Sieur Van Maldeghem , zuyd 
de wed. Nevejans, west & noord de straete. 

19 Item een partye bosch te vooren geweest hebbende den grond eender hofstede genaemt het Rijckhuys, 
groot 94 roeden 8 ellen paelende oost mr.De Potter, zuyd den heer de Neve, west zelfs en noord den 
calseyde weg. 
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20.Item en partye land ook genaemt het Rijkhuys groot 72 roeden 87 ellen paelende oost den heer de 
Potter, zuyd den 

21.Item een partye land genaemt den akker groot een bunder 71 roeden 25 ellen paelende oost sieur 
B.Gyselinck,zuyt den selven en Francies Boterman en Louis Temmerman en noord siieur De Noyette en 
mijnheer De Potter de Bé(?) 

22.Item een partije land genaemt den? ? ? groot 46 roeden 12 ellen paelende oost zelfs land, zuyd 
mijnheer de Neve, west Karel de Poorter & noort den heirweg. 

23.Item een partije land genaemt Zand fort groot 83 roeden 67 ellen, paelende oost de beke, zuyd sieur de 
Noyette, west de selve beke & noord den Voskauter. 

24. Item een partije land te vooren twee partijen groot een bunder 32 roeden 4é ellen paelende oost sieur 
Bogaert als pagter zuyd de Ratteputten west den slag ende noort de beke. 

25.Item een partije land genaemt de Ratteputten groot 28 roeden 90 ellen,paelende oost zefs land, zuyd 
Mr. De neve, west den Kauterslag en noort de straete. 

26 Item een partije land genaemt de eerste herderinnekens groot een bunder 42 roeden 35 ellen, 
paelende oost zelfs land, zuyd mijnheer De Smet,west den Kouterslag en noord mijnheer De Neve. 

27.Item een partije land genaemt het tweede herderinneken,groot 1. bunder,87 roeden, 85 ellen,paelende 
oost den Kauterslag, zuyd sieur De Wilde, west mr.De Neve ende noort den los. 

28. Item een partije land met eenen beek genaemt den grooten asschouwergemcauter, groot 1 bunder, 30 
roeden, 69 ellen paelende oost de Kauterslag,zuyd d'hoirs De Poorter,west d'heer Waddemon & noort den 
selven Waddemon. 

29. Item een partije land eertijds twee partijen genaemt den Voskauter groot een bunder 4 roedn 84 ellen 
paelende oost de straete,zuyd kleyn Sandfort ende sieur de Vogelaere, west mr.de Potter de Bé( ?) ende 
noort Francies Botterman. 

30 Item een partije land genaemt den smitskauter waer de calsijde van Gend op Brussel doorloopt groot 2 
bunders 93 roeden, 67 ellen paelende oost de straete, zuyd mr. De Potter, west den selven heer De Potter 
en noort den ouden Heireweg. 

De hofstede, landen en bosch hier vooren begrepen onder artikel 18 tJm 30 zijn alle gelegen binnen de 
voornoemde gemeente van Melle ende gebruyckt bij sieur Francies De Vos. 

Nog Melle. 

31. Item de twee deel en van dry, dies het resterende derde toebehoort voor d'helft aen d'heer Jan Louis 
Morel, broeder en zusters hier voorengenaemt en voor de wederhelft aen d'heeren Judocus ende Willem 
Goethals benevens vrouw Charlotte Goethals geselnede van mr. Papeleu voornoemt van een hofstede met 
huys, schuere, stallinge en voordere gebauwen daeropstaende ende medegaende synde het Oud Veirhuys, 
gestaen & gelegen binnen de nog geseyde commune van Melle, groot met logting,land ende straet die 
door het hof loopt t'saemen drijenveertig roeden 3 ellen, paelende oost de Schelde, zuyd de dreve, west de 
wagenslag en noort zelfs volgende. 
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32.Item twee derde deelen alsvooren van een partije land gelegen binnen het zelve Melle, groot een 
bunder 35 roeden, 30 ellen paelende oost de Schelde, zuyd zelfs voorgaende,west den wagens lag, noort 
dhoirs Crul &joffr.Dhond; Item twee derde alsvooren van een partije land gelegen als de voorgaende agter 
de schuere groot 75 roeden 56 ellen paelende oost de Schelde, zuyd de beke, west zelfs volgende en noord 
zelfs voorgaende hofstede. 

34.Item twee derde deelen alsvooren van een dreve groot in her geheel 36 roeden 89 ellen gelegen als de 
voorgaende, paelende zuyd zelfs met den voorgaende artikel west & noort de beke zelfs. 

35IHeusden : Item een aerdeken liggende vanden andere kant der Schelde op het gemeente van Heusden, 
emmers twee derde deelen van diere wanof het resterende derde competeert als boven is geseyt groot circa 
I1 roeden 47 ellen. 

De voorenstaende hofstede,landen,dreven & aerdeken onder artikelen 31 en 35 gementiioneerd zIJn 
gebruykt bij Pieter Teirlinck . 

36.Item een behuysd hofstedeken met medegaende land gestaen & gelegen binnen de geseyde gemeynte 
Heusden in den Melhoek, tsaemen groot een bunder 3 roeden 94 ellen, paelende oost Sr. Strop, suyd de 
deduwe Francies de Mulder, west de Melhoekstraete ende noort mr. Denterghem. 

37. Item een partije land & bosch niet verre van het voorgaende hofstedeken gelegen binnen geseyd 
Heusden groot 61 roeden 30 ellen paelende oost & noord de straete, suyd jacques Impens ende west Jan 
Francies Van de Wieie. Gebruykt met het voorgaende hofstedeken bij Sieur Ludovicus De Wilde. 

38. Nog Heusden. 

Item een partye bosch genaemt het rot groot 2 bunderen 10 roeden 42 ellen, gelegen binnen voornoemde 
gemeente van Heusden paelende oostjoffr. De Wolf, joffr.Pauline Goethals, zuyd de selve, west Bernard 
de Wilde, noort den selven consorten, zijnde onverpacht. 

R.A.G. modern notariaat .Amelot l.nr. 55-56 (notariaat Eggermont) 

3-1-1828.Compareerde voor Norbertus Marie Jacobus Eggermont, notaris van Drongen ( ... ) d'heer 
Jacobus De Poortere, proprietaris woonende binnen de gemeente van Heusden.Den welcken heeft 
verklaert dat hij geacquireert heeft in openbaere verkoopnge gehouden door het ministerie van mij 
onderschreven notaris in daete heden ten versoecke van mijnheer Joannes Morel proprietaris te Gent en 
consoorten een behuysde en beschuerde hofstede met stallingen en voorder batimenten daer opstaende en 
medegaende, gestaen ende gelegen binnen de voornoemde gemeente van Melle wijk grooten Elsdriesch, 
groot onder boomgaerd, een partij ken bosch en logting genaemt het Vijverken hier ook medegaende en 
tegen het hof gelegen t'saemen groot een bunder zestig roeden, negentien ellen; paelende oost de weduwe 
Van Maldeghem,zuyt de weduwe Nevejans, west en noord de straete voor ende mits den prijs ende 
somme van 1400 zestig guldens nederlands boven de lasten en conditien der verkoop ing. 

En alzoo den comparant hem gereserveert heeft te benoemen zijnen command heeft hij verklaert desen 
koop gedaen te hebben voor Marie Berlinde De Clercq, weduwe van Francies De Vos, landbouweriggr 
woonende binnen de gemeente van Melle. 

28-1-1 828.Compareerde voor mij notaris voor het jaar 1827 volgens patent afgeleverd te Drongen den 20-
10-1827 onder numero 5000 zegge onder numero 120 ente Gent den zesden november van het zelve jaer 
onder n° 5724 een aangifte gedaen hebbende tot het bekomen patent voor den loopende jare volgens 
beweis afgelevert door den ontvanger der directe belastinge vande gezeide gemeente van Drongen den 2-
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1-1828 onder n° 1 ter presentie van de naarschreven getuigen in persoonen d'heeren Joannes Morel en 
Henri Morel ,beede grondeygenaren woon ende binnen de gezeide stad Gent,dezen lesten zoo over zich 
zelve als magtig bij procuratie onder handteeken in date 16-1-1828 geregistreed te Gent den 21 sten der 
zelve maand deel 30 f' 91 recto vak een door dheer Langhaus ten prijze van een gulden eenen cent aan 
deze iegenwoordige geannexeert over d'heere Edmond Vautier en zijne gezelnede vrouw Therese 
Francisca Coleta Morel en mejuffrouw Marie Morel ,deze drij leste rentiers woonende binnen de stad 
gent, welke comparanten verklaarden te approberen en ratificeren de verkoopinge van eene behuisde 
hofstede, landen, bosch en meirsch gestaen ende gelegen binnen de gemeenten van Melle en Meirelbeke, 
gedaen bij Meester Carel Carion, notaris ter residentie van de nog gezeyde gemeente van Drongen(enzv.) 
welke goederen publiekelijk zijn toegewezen in openbare verkoopinge gehouden ( ... )in daeten 1828 
wanof kooper bedegen is mijnheer Jacobus Joseph Antone Verplancke proprietaris woonende binnen ( . .. 
) Gent. Ontvangen 1 ° 15330 guldens 2°666 guldens 50 cents. 

Aldus gedaen ende gepasseert binnen de stad Gent in de Bestormstraete ende gepasseert binnen de stad 
Gent in de Bestormstraete ten huyze ende woonste vanden heere tweede comparant. 

Vereffening sterfhuys wijlent mej . Elisabeth Caharina Morel: 

Twee partijen land binnen Melle gedaan bij meester Carel Carion notaris te Drongen op 8-12-1827 

Verkoopinge van een partije land gelegen binnen de gemeente van Melle genaemt de Ratteputten groot 28 
roeden 90 ellen.Oost :zelfs goed,zuyt mijnheer De Neve,west den Cauterslag en noord de straete gedaen 
bij meester Carel Carion notaris te Drongen op 8-12-1827. 

Een partije land gelegen binnen de gemeente van Melle genaemd den akker groot 1 bunder 61 roeden 25 
ellen; paelende oost; d(heer Gyselinck, zyut sieur Boterman en Louis Timmerman en noord sieur De 
Noyette en mijnheer de Potter gedaan bij Carel Carion 8-12-1828 ? ) 

Een behuisde,beschuerde en bestalde hofstede gestaen en gelegen te Melle,bij Carel Carion 8-12-1828 ( ?) 

Een parije land gelegen binnen Melle genaemt het eerste herderinneke 

Behuisde en beschuerde hofstede-grooten Elschdriesch wan of kooper bedegen is d'heer Jacobus De 
Poorter proprietaris te Heusden,command voor Marie Berlinde De Clercq wed.F. De Vos. 

Een partije land binnen Melle genaemt het tweede herderinneken groot 1 bunder 87 roeden 85 
ellen,paelende oost den couterslag,zuyt Sieur De Wilde, west Mijnheer De Neve 

Marie Berlinde De Clercq, weduwe van wijlent Franciscus De Vos, landbouwerigge te Melle,bekent 
schuldig te zijn aen d'heer Jacobus De Poorter proprietaris wonende binnen Heusden ,de somme van 1457 
guldens 14 cents en half nederlands binnen de 12 eerstkomende jaren te rekenen van den eersten dezer 
loopende maand (febr.)met een intrest van 72 guldens 75 cents en half's jaers 

Aankondiging in de Gazette van Gend 

Door notaris Eggermont wordt ingesteld op 20-12-1827 en absoluut toegewezen op 3-1-1828 ten 1 uur 
naer middag in den herberg het Normandisch Peird in Onderbergen te Gent. 

I tlm 17de koop : een hofstede gelegen binnen Melle in den Drieschwijk groot 19 bunder 96 roeden 16 
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ellen,gebruykt bij Francies Imschoot tot kerstavond 1835 

10 tlm 32 : een hofstede binnen Melle wijk Els-Driesch groot 16 bunder 48 roeden 83 ellen in gebruyke 
bij Jan Francies De Vos tot Kersavond 1833 

33 tlm 37 ste koop : een hofstede zijnde het oud Veirhuys gestaen binnen Melle groot 2 bunder 3 roeden 
35 elle in pachte bij Pieter Teirlinck tot kersavond 1827. 

TE KOOP 

Ons bestuurslid, cOnservator en archivaris van respektievelijk het 
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum, ondervoorzitter 
van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde afdeling Melle en 
erevoorzitter van de V.V.F. Gouw Oost-Vlaanderen en afdeling Gent, 
August De Baets heeft op basis van zijn meer dan 40 jaren 
opzoekingswerk in de meest uiteenlopende archieven en met de 
deskundigheid hem eigen een prachtige en inhoudelijk goed uitgebouwde 
familiegeschiedenis geschreven onder de titel "De afstammelingen van 
Zeger en Diederik De Baets" (Zomergem / Sleidinge 14de eeuw). Het 
boek, uitgegeven door onze heemkundige vereniging, kan tegen de 
democratische prijs van 600 BEF aangekocht worden in het Gemeentelijk 
Archief en Documentatiecentrum te 9090 Melle, Brusselsesteenweg 393 
(tel.: 09 / 252 26 47). Deze uitgave omvat 345 pagina's en is rijkelijk 
geïllustreerd. 

Mooi zichlap de Schelde anno 1998. Ie si/ueren Ier hoogle van de Bnlgslraal. Wal opvalt is hel vele 
groen en wal u niel meer ziel is links op hel grondgebied Heusden hel gewezen brughuis en de 

herberg van wijlen Emmanuel Baelen. (fala: Marie 011 / Melle) 
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CAMILLE MELLOY EN GUIDO GEZELLE 
- door Daniël Lemmens -

GezelIe, 100 jaar geleden overleden 

D
it jaar staat G. GezelIe in het middelpunt van de belangstelling. Het is immers 100 jaar 
geleden dat hij te Brugge overleed. Overal in het land maar vooral in de steden Brugge, 
Roeselare en Kortrijk waar hij geleefd en gewerkt heeft worden talrijke herdenkingen en 

kunstactiviteiten gehouden. Op een hedendaagse manier wordt de dichter in een nieuw daglicht 
geplaatst die zowel kenners als het grote publiek en de jeugd kunnen aanspreken. 

Onze Melse priester- ,------.,-----------, 
dichter C. Melloy keek 
met ontzag en eerbied op 
naar de figuur van G. 
GezelIe, die bij ZIJn 
leermeester noemde. Hij 
voelde zich sterk verwant 
met hem . Bovendien 
treffen we bij beiden heel 
wat gelijkenissen aan. Ze 
hielden zielsveel van hun 
geboortestreek en het 
gewone volk waarvan ze 
de zeden en gebruiken in ~ 
hun gedichten bezongen. ________ a/,~~.. . 

IJ . Il Il ~ Het leven van de bloemen, _-~'~'!'=:~~IW-
~ planten en dieren in de 

vrije natuur benaderden ze 
op een franciscaanse 

wijze. Daarenboven was gans hun werk sterk religieus getint. 
Marcel Lobet l die een boek schreef over het leven en werk van C. Melloy, is overtuigd van de 
verwantschap. Niet minder dan zes keer verwijst hij hierin naar G. GezelIe. "De poëtische thema's 
zowel bij C. Melloy als bij G. GezelIe getuigen van een spirituele realiteit die de kern vormt van hun 
werken en een voorbeeld is van katholieke poëzie", schrijft hij . 

Die verbondenheid merkte ook prof. Charles de Trooz2
, oud-leerling van 

Melloy, op bij het schrijven van zijn boek "Souvenirs sur C. Melloy". "Par 
l' ame et par la poésie, inséparables, il s'apparentait à un autre prêtre flamand, à 
Guido GezelIe. Pour tous deux, Ie chant était I' émanation de la charité, 
I' effusion de la piété, mais aussi Ie langage de la nature. Leurs coeurs et leurs 
génies furent fraterneis. lis eurent Ie don de provoquer et de reten ir l'amitié, et 
les mêmes amitiés : car ce sont les mêmes amitiés qui vont à Rymsnoer et au 
Parfum des Buis. D'un siècle et d'une Flandre à l'autre, ces deux prêtres 
s' accordent, et, comme eux, s' accordent les chants qu ' ils ont chantés, les 
amitiés dont ils furent l'objet, et jusqu'aux maisons ou ils ont passé leurs 
derniers jours". Charles de Trooz 

1 Marcel Lobet : °Braine-Ie-Comte 1907, joumalist, essayist, lid van de Kon. Akademie van Franse literatuur; behaalde met zijn roman "Le 
fils du tempie" de literaire prijs van de Franse Gemeenschap in Belgie; publiceerde in 1934 het boek "Camille Melloy" en in 1942 "Les plus 
beaux poèmes de CM.". 
2 Charles de Trooz : (Leuven 1905-1958) bekend essayist en prof. aan de K.U.L. ; behaalde de prijs der Scriptores Catholici (1951) en de 
vijfjaarlijkse Staatsprijs voor het essay. In 1946 schreef hij hogergenoemd boek dat heruitgegeven werd met een voorwoord door prof. 
Joseph Hanse. 
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C. Melloy had een enonne bewondering voor de "grooten Guido GezelIe die boven alle letterkundige 
en godsdienstige bewegingen staat - zoo geniaal en zoo heilig,,3 . De jonge leraar dichtte op zijn kamer 
in het H. Drievuldigheidscollege te Leuven op Gezelliaanse wijze : 

Het lenteblauw voor mijn open raam, 
een ruikertjen in mijn celle 
en, op mijn tafelke van hout 
de verzekens van Gezelle4 

In zijn "Conférence sur C. Melloy" zei pater Theodore5 de broer van de literator, niet alleen dat C. M. 
een grote bewonderaar was van GezelIe maar beweerde zelfs met enige overdrijving dat, indien de 
omstandigheden anders waren geweest (doelend op de taalkeuze) C. M. zonder twijfel een tweede 
GezelIe zou geworden zijn. 
Hoe het ook zij , beiden hadden heel wat met elkaar gemeen. Toch was G. GezelIe veelzijdiger 
alhoewel we C. Melloy niet mogen onderschatten want hij behaalde heel wat letterkundige prijzen. J. 
Eeckhout, de bekende essayist, beweerde in zijn Literaire Profielen van 1937 dat "Onder de poëten 
tusschen 1890 en 1900 geboren geen enkele zich kan meten met C. Melloy; hij overgroeide ze allen. 
In de rij der dichters neemt C. M. zijn eigen plaats in, naast Verhaeren, Rodenbach, Maeterlinck, Van 
Lerberghe, Gilkin, Guiraud, Severin .. .. onmiddellijk naast de grootsten.6

" 

Heel zijn leven lang is C. Melloy een grote bewonderaar van G. GezelIe gebleven. Dit droeg hij ook 
over op zijn leerlingen. Zelfs in de lessen literatuur die in het Frans onderwezen werden, kwam G. 
Gezelle aan bod. Het is wellicht niet toevallig dat een oud-leerling van hem prof. em. R. F. Lissens7 

stichter en directeur werd van het Centrum voor Gezellestudie te Antwerpen en heel wat 
wetenschappelijke publicaties over Gezelle op zijn actief heeft. 
C. Melloy heeft over G. Gezelle heel wat gepubliceerd en lezingen gehouden zowel in het Nederlands 
als in het Frans. 
Als pas afgestudeerd filoloog wordt C. M. in 1913 aangesteld tot leraar Frans aan het H. 
Drievuldigheidcollege te Leuven. In datzelfde jaar houdt hij voor een "socialen kring" een 
merkwaardige lezing in het Nederlands over de "Katholieke Herleving in de Literatuur"g specifiek 
over poëzie "voor zover ze deelneemt aan de groote Christen Wedergeboorte, die naar alle 
waarschijnlijkheid de 20ste eeuw zal kenmerken". Hierin zet C. Melloy zich af tegen het Frans 
intellectualisme, het Duits materialisme en het algemeen naturalisme dat in de tweede helft van de 19de 

eeuw ophef maakten. Hiertegenover stelt hij het spiritualisme en komt op voor meer eenheid tussen 
kunst en leven, dus geen kunst om de kunst zoals bij de Tachtigers maar een meer "sociale kunst" 
waarin de religie een duidelijke plaats heeft. In die context plaatst hij G. GezelIe die hij de "stichter 
van de liturgische poëzie in de volkstaal noemt, die zulke voortreffelijke proeven heeft geleverd in 
Rijmsnoer en Tijdkrans". Nadrukkelijk heeft hij het ook over de invloed van de heilige natuurdichter 
Franciscus van Assisië op de katholieke dichtkunst en dus ook op GezelIe in wiens verzen het 
"Zonnelied" doorklinkt. 

!;!lomme, Qeke, nachtegaal 
Wingen.§temme, gongertaal 
blanke bleke manestraal 
Looft God in mijn zangen! 9 

J Uit zijn lezing : "Katholieke Herleving in de literatuur", Leuven 1913 

4 Laatste strofe van het gedicht Lenteliedje dat verscheen in het collegeblad van de paters Jozefieten te Leuven onder het pseudoniem Joe 
Moonlight. 
5 Pater Theodore (: Joseph De Paepe (1887-1961» - onder het pseudoniem van Theo Stael publiceerde hij vooral anekdotische stukjes en 
novellen - hoofdredacteur van het missietijdschrift "Bode van de H. Jozef'. 
6 Hier wordt de Franstalige literatuur in Belgie bedoeld. 

7 R.F. Lissens : "De Westvlaamse bloei van Gezelle tot Rodenbach" in De Vlaamse Letterkunde van 1780 tot heden. "GezeIIe -
Briefwisseling" (1970). 
8 In het archief van de paters Jozefieten te Melle vonden we deze volledig uitgeschreven lezing. Het was zijn gewoonte conferenties, 
lezingen , preken volledig uit te schrijven. Wie die "socialen kring" was konden we niet terugvinden. 
9 onderlijningen aangebracht door C. Melloy. 
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In 1922 publiceert e. Melloy zijn eerste boek, een essay over "Le beau réveil". Na een uitgebreide 
inleiding over "Le renouveau catholique dans les lettres" et "Les caractères de la poézie catholique 
d'aujourd'hui" behandelt hij "Les maîtres: Claudel, Jammes, Peguy" en " Un maître inconnu : Guido 
GezelIe". Bij de bespreking van dit boek merkt Monique Scheerlinck in haar licentiaatsthesis "e. 
Melloy, de la vie à I' oeuvre" (1989) terecht op dat e. Melloy veel te danken heeft aan de drie 
eerstgenoemde Franse meesters maar dat ze niet dezelfde invloed gehad hebben als G. GezelIe, die in 
zijn persoon al de kwaliteiten bezit die de anderen gedeeltelijk vertegenwoordigen. Ze haalt hierbij de 
woorden van C. Melloy zelf aan uit zijn "Conférence sur Guido GezelIe". 

"Je lui dois beaucoup, et que la critique m'ait rangé parmi ses disciples, cela me fait 
honneur et plaisir. On songe tout naturellement à Ie rapprocher de Péquy, 
Claudel et Jammes; mais la comparaison est tous à I' avantage de GezelIe. Chez lui la 
simplicité n'est pas un effet de I'art; c'est une qualité de I'äme, une vertu chrétienne 
qui transparaît à travers I'oeuvre." 

In het Gezellejaar 1930 met de veelvuldige herdenkingen van de 100ste geboortedag is C.M. bijzonder 
actief. 
Uit een brief die hij op 28 april verstuurt naar zijn vriend Pieter De Clercq, onderpastoor te 
Nieuwpoort, vernemen we hierover heel wat: 
"Ik schreef 5 artikels over GezelIe : 3 ervan zijn reeds verschenen: 1 in la Vie Catholique (Parijs) met 
portret; 1 in de Revue des Auteurs et des Livres, I in Le Règne du G. e. (met portret); toek. week het 
4de in de Blé qui lève, met portret, ' n Sde over Gezelle's geloofspoëzie in La Revue Universelle du S. 
C. (Parijs) zal eerst in Juni kunnen verschijnen. Zoo werk ook ik 'n beetje voor den grooten goeden 
GezelIe ! Een verzorgde fransche vertaling (door Christiaens en Groult) van een keus uit Gezelles 
gedichten verscheen onlangs te Braine-Ie-Comte. Ik tracht ze te doen kennen in Frankrijk." 
In datzelfde jaar houdt C. M. ook een opmerkelijke 
voordrachtlO "dans une des capitales de la Wallonie" 
over "Ie génial poète de ma Flandre : Guido GezelIe". 
Uitvoerig bespreekt hij het leven van G. G., de 
kenmerken en stijlkwaliteiten van zijn poezIe. 
Interessant is het uit zijn inleiding te vernemen dat G. 
G. de eerste dichter was wiens aangezicht en naam hij 
reeds heel vroeg (vanaf zijn 10 jaar) kende want zijn 
oudste broer had zijn foto in de woonkamer gehangen. 
Met enthousiasme verhaalt hij de onthulling van het 
standbeeld van G. G. te Brugge in aanwezigheid van 
het koningspaar Albert en Elisabeth, de bisschoppen 
en talrijke hoogwaardigheidsbekleders, bezoekers uit 
België, Frans-Vlaanderen, Holland en Transvaal. 
Maar hij legt vooral de nadruk op de duizenden 
gewone mensen van de stad en het platteland die 
bloemen kwamen neerleggen aan de voet van het 
monument. Dit alles ging gepaard met overdonderend 
klokkengelui dat triomfantelijk uit de Brugse 
kerktorens galmden. Deze feestelijke dag werd 
besloten met orkestmuziek en een immens vuurwerk. 
De explosie van het gemeenschapsgevoel ten opzichte 
van de eenvoudige priester-dichter wiens foto overal te 
vinden was: in de chambrettes van de collégiens, in de 
appartementen van de studenten, de burelen van de 
intellectuelen, de schoollokalen tot in de keukens van 
de arme, greep hem geweldig aan. 

10 "Conference sur G. GezelIe" manuscript bevindt zich in het archief van de paters Jozefieten te Melle bevindt. 
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In 't slot van zijn lezing vertelt hij bijzonder getroffen te zijn geweest toen hij een tijd geleden in een 
andere Waalse stad waar hij zijn gedichten presenteerde, "un prêtre wallon voulut bien c10re la séance 
en faisant acclamer Ie nom G. GezeIIe. Vous Ie diraije, M. et M., il me semblait que toute ma Flandre 
se levait en moi, fière et reconnaissante". 
Als toenmalig leraar aan hetjozefietencollege te Melle mocht hier zijn stem niet ontbreken. In "Revue 
Melliste ll

" van 30 juni 1930 brengt hij in het Nederlands een huldebijdrage met foto onder de titel "Un 
centaine : Guido GezelIe" die we hier integraal overnemen. 

A~""U~ 
.,NI &..LLi.s T~ 

oR&AN~MENSUEL 
[)E IAMAiSoN DE MELLE 
SoUS I!\DiRECrioN 
DES PERE5 J aSEPHiTf:S 

Septième Année 
Numéro Huit Juln 1930 

11 Revue Melliste : maandblad van het college der Paters Jozefieten te Melle dat verscheen in de twintiger jaren onder redactie van pater A. 
De Smedt. 
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Un Centenaire 

La R. M. 11C peut TesteT indifférc11tc ou .• fèstivités qui célèbrent 
ie celltctJaiTe de eet Mllca·teur illcomparable, de cc prêtre humble et 
tIGi!, de cc pûte de géJlic - donl chaqul' vers est Ime (oulée d' or 
- qu' est Gt4ido Gezelle. 

Lcs pages qui sun/ent contpteront parmi les Plus belles el les plus 
compréhensivcs qu'une plume ait tracées en son bonhelir: elles sont 
d',," poète - et ru.n de (CUX qtÛ ltonorent Ie plus les leUres bdgcs 
(01Itl'mporaitlcs ditcs « d'expTession française ~ - à la gloiTe d'fm 
altlre paNe, lotts deu% fils de celte terTe de Flatldre aI'X deIs 11IeT
veilleu%, aux loi11tains horizo1U ct all.%" blés mouvanfs. 

, 
Ouldo Oezelle 

D
IT jaar v.iert Vlaanderen, - en, buiten Vlaanderen, al wie 

de grootmeesters van het Woord bewonderen kan, het 
eeuwfeest van Guido Gezelle. 

Guido GezelIe ? - Eeneenvolldig man. die den dag 
aanvaardde zoo God hem gaf, die schreef en zong omdat het zóó 
moest (gelijk de zon schijnt en de roos ~eurt) ; - 'een heilig man, 
die niet droomde van tijdelijken roem, maar die zich zelf en zijn 
volk hoog wilde brengen in waarheid en schoonheid. Hij was en 
bleef steeds' een kind - een wonderbaar kmd - vertrouwd met 
bóomen, bloemen, dieren, en, spijts lijden en miskenning. vol liefde 
tot het menschdom. 

Een nederige, ~achte, schuchtere priester... Maar die dichtte als 
geen een! 

En ziel! Ntl rijst zijn faam hoog boven den einder! Vlaanderen 
eert en mint hem als 2;i jn c lIC"er ende meester .. ,' Nederland dweept . 
met zijn gedichten; Duitschers, Engel schen , Franschen, enz" die 
hem slochts kunnen verstaan door 'n vertalin.g, groeten hem als 
c een groot man» (H. Bremond), een c der grootsten onder de 
grooten ~ (Ch. Grolleau), een « onbehnde god der Poëzie » 
(J. K. Huysmans), « een van de zuiverste lyriekers der wereld
literatuur. ~ 

• •• 
Guido Gezelle was de zoon van 'n .nederigen hovenier. Hij werd 

geboren te Brugge, den 1 Mei 1830. Zijne kinderjaren verliepen in 
de frissche natuur, midden de zoete weelde ,-an planten en bloemen. 
Z'n vrome moeder, die zich in de kerk zoo thuis voelde, leerde hem 
genot vinden in gebed en liturgie. Natuur en godsdienst: daar hebt 
ge reeds de kern zijner inspiratie. Later zou hij voor den criticus 
van een fransch tijdschrift in deze woorden zijn «Art poétique » 
samenvatten: « La poésie, c'est Dieu, Ie Dieu de notre mère et de 
notre peuple. Et c'est ensuite la nature, au milieu de laquelle nous 
avons gDl_ndi et qui nous apprend à chanter. :t 

• • * 
Op school wis. GezeUe k~p en vlijti~,; yroegtijdig toonde hij 

aanleg voor het dlchten en lever voor het . aanleeren van vreemde 
talen, PrieSter gewijd in 1854. was hij opv~g:enlijk werkzaam te 
Roeselare, Brugge en Kortrijk Overal verwierf z'n eenvoud, 'Zielen-
kennis en zielenijver hem genegenheid en eerbied. DOOr zijn pries
terleven liep de gouden draad der poëzie. Zoo kwam het, dat hij, 
huiten belangrijke opzoekingen op gebied van taalkunde en .folklore, 
vertalingen v(!.u fransche. engelsche en J,atijnsche werken, enz., nog 
een tiental versbundels de wereld kon inzenden. Van dat rijke leven 
is zijn dichtwerk de schoonste bloem; het is de kroon en de roem 
van Guido GezelIe. 
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Guido Gezelle's letterkundige roeping werd niet zoozeer aangc
moedigd. En nochtans is hij de dichter die het best en het schoonst 
zijne roeping heeft gevolgd en zijn ideaal verwezenlijkt. Het diep-

. ste wezen en voelen der ziel heeft hij op 'n gansch nieuwe, uiterst 
pakkende wijze vertolkt. Ter eere Gods en tot verrukking der men
schen heeft hij de heimzinnige taal der Schepping in mooie ylaam
sche woorden omgezet. 

Hoe dieper men Gezelle's werk instudeert, hoe meer men er de 
volstrekte eenheid van bewondert. Zijn zang is de bloem van zijn 
hart en de geur van zijn leven. Onmogelijk in hem den dichter te 
scheiden van den mensch, van den priester: 

Zoo spreek I!n 
zoo denk en 
coo d·icht etl 
zoo doe 'k i 

In dat c kleengedichtje ~ is gansch zijn leven, en de grond-idee 
van z'n kunst saamgevat. Want GezelJe is dichter in gansch zijn 
leven, priester in heel zijn kunst. Dichter, die leeraar die, in de 
kapel van 't klein Seminarie, er zoo aan hield zelf het kribbekc of 
het Maria-altaar te versieren, en die voor het Allerheiligste festoe
nen vlocht van wijngaardranken en korenaren ... Pri~ster, die lyri
cus die in verrukking voor de groeiende en bloeiende natuur, al dat 
schoone dankbaar den Heere biedt als een offerande, in den gouden 
kelk zijner heerlijke kunstl.... . .... 

Gezelle staat in de nahtur als In een vernteuwd Paradl)s. Hl) 
beloert en beluistert al wafleeft. En, zoowel 't schamele schrijverke 
als de gulden zonne, alles spreekt hem van God: 

Als dt ziele lu.istert 
Spreekt hel al een tC!al dat leeft ... 

Kleuren en klanken vangt hij gretig op. om ze weer te geven in 
:aangerige en beeldende versjes, wonderen van fijne tekniek en spon
tancn eenvoud. 

Ziine natuurJ,!edichten zijn vrij van weemoed ie romantisme. De 

aarde is geen opera-decor. maar een allcdaagsche en toch altijd 
nieuwe werkelijkheid: zijn Vlaamsche streke, met heur beemden 
en boomen, wegen en dorpen, waar zijn volk leeft en zwoegt, waar 
zon en wind en regen niet alleen heerlijk zijn, maar ook nuttig, de 
menscht;n helpende opdat de aarde hen spijze en kleede. 

Zoo blijft zijne kunst diep-menschdijk. GezelJe trekt zich nooit 
hoogmoedig terug in den ivoren toren van een ikzuchtig genieten. 
Hiij leeft met zijn hroeders meê, en zingt hij zoo graal{. dan is 't om 
hun zijn verrukking te laten deelen. 

Daarom ook 7.ijn Gezelle's gedichten altijd zoo roerend. Daar 
steekt 'n ziel in. Tot in 't kleinste tafereclke merkt ge er 'n spran
kelke van. Als Gezelle vertelt van zijn eigen vreugde of leed, dan 
voelen we dat hij ook van het onze vertelt. Dit is trouwens de zen
ding van den dichter: in ' sijn zang gansch de 1IIcllsche/lcicl ver
tolken . 
. lVI aar daar blijft Gezelle's lyriek niet bij: zij wil hooger, met 

ons, met heel de schepping: tot God! Zoo is haar natuurlijke bTUng 
en drang: .... an de ' zichthare sc.hoonheicl naar de onzichtbare; van 
het tijdelijke naar het eeuwige; van het heeld naar de goddelijke 
werkelijkheid. Ego Flos is een diamant va!"! zuivere mystiek. .\laar 
zelfs waar hij niet uitdrukkelijk het Godsthema ontwikkelt, voelt 
ge nog bij Gezclle (lat innig verlangen naar de eeuwige Bron aller 
schoonheid. 

* .* 
Er wordt veel geschreven over eene herleving van kristene kunst 

en .poëzie. Inderdaad, sinds de Middeleeuwen werd het kristene 
schoonheidsideaal nooit prachtiger gediend clan nn. :\laar laat ons 
niet vergeten dat, in den groep der modcrne katholieke dichters, 
GezeUe recht heeft op de eereplaats! 

Hij heeft den sleutel van het paradijs teruggevonden; hij heeft 
de :\luze gekerstend, en haar leeren bidden, niet met statige, ziel
looze formules, maar met de warme woorden van de door hem ver
edelde volkstaal. met woonlen die, geboren uit ons hloed, klagen 
of juhelen op den rythlll\1s van hct innig-diepe leven. 

C. .\lELLOY. 
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Een zeer merkwaardig artikel over G. GezeIIe vonden we terug in La Revue GénéraleJ1 van september 
1939 die een geheel ander aspect van de priester-dichter blootlegt nml. de biechtvader, 
vertrouwensman en raadgever. Onder de titel "G. GezeIIe directeur d'ämes- Lettres inédites l3

" 

behandelt C. Melloy een bundeltje brieven geschreven door G. GezeIIe in 't Frans en geadresseerd aan 
mevr. X14

. "Deze vluchtig geschreven documenten vertellen ons alleen maar iets over een alledaagse 
gemoedstoestand, karakterveranderingen, scrupules, opvoeding van de kinderen .... Maar niets is ons 
onverschillig wanneer het gaat over het dieper indringen in de ziel van een groot dichter, een 
uitstekend priester van wiens intiem leven, dankzij nederigheid en discretie, weinig zaken gekend 
zijn." schrijft Melloy in zijn inleiding. Ook aan de formele kant van de brieven schenkt hij aandacht. 
Zo vermeldt hij dat "het handschrift fijn, soepel en regelmatig is en het gevoel heeft van haast, niet van 
slordigheid. Deze brieven, geschreven zonder klad en zonder doorhalingen stralen improvisatie en een 
goede kennis van het Frans uit met een correcte en elegante stijl". Melloy veronderstelt dat deze 
brieven allemaal antwoorden zijn en bezorgd werden door de meid van GezeIIe want ze werden niet 
gedateerd ende omslagen hebben geen adres. Hij oppert de mening dat G. G. alles had om een goede 
biechtvader te zijn : de barmhartigheid, het geduld, het intellect en een goede opmerkingsgeest. En 
hiervan geeft hij duidelijke voorbeelden door passages uit de brieven. Hieruit leren we ook GezeIIe 
kennen als iemand die ingaat tegen achterdocht, lichtgeraaktheid, scrupules en overgevoeligheid: 

Profiteer van uw fouten en keer terug uit de doodlopende straat, eis een respectvolle afstand 
maar wapen u tegen uw soms belachelijke zogezegde fierheid. 
Niets is verderfelijker dan achterdocht die kwaad veronderstelt over hen die het niet weten. 
Stop met een speld te zoeken in een hooiberg! Doe alsof er niets aan de hand is. 

AI deze brieven geven ons ook inzicht over de vastberaden en toch omzichtige manier waarmee G. 
GezeIIe zijn biechtelingen aanpakt. 
"De fijne psychologische observaties en de wijze raadgevingen zouden voor velen interessant 
studiemateriaal zijn", besluit Melloy zijn commentaar bij deze brieven. 

In deze bijdrage heb ik gepoogd, ter gelegenheid van het Gezellejaar, een paar elementen van de grote 
figuur te schetsen in relatie met onze Melse priester-dichter C. Melloy. Ik denk hiermee ook mijn 
steentje bijgedragen te hebben om onze Melse dichter beter te leren kennen en te waarderen want nog 
te weinig is C. Melloy in onze gemeente bekend. 

12 La Revue Générale = Belgisch franstalig literair tijdschrift gesticht in 1865 (loopt nu nog verder) waarin C. M. af en toe publiceerde 

13 Het manuscript in getypte vorm bevindt zich in Bibliotheca Wasiana te Sint-Niklaas. 

14 De brieven werden overhandigd door de kleinzoon die ze vrij gaf voor publicatie . Diego Mortier zorgde voor de vertaling. 
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1830 
1841-1846 
1846-1850 

1854 

1857-1859 

1858 

Chronologie van G. GezelIe 

Geboorte van Guido GezelIe, 1 mei 1830 
Humaniorastudies aan het college "Ter Duinen" te Brugge. 
Voortzetting van zijn humaniora aan het Kleinseminarie te Roeselare en een jaar 
filosofie aldaar. 

!Roeselaarse perIode (1854- I 860~ 

Benoemd tot leraar in de handelsklassen te 
Roeselare belast met een cursus natuurkunde van 
filosofen. 
Priester gewijd te Brugge. 
Poëzieleraar met leerlingen als Eugène van Oye, 
H. Verriest, Karel de Gheldere en Gustaaf 
Verriest. 
Kerhofblommen 
Vlaamsche Dichtoefeningen 

1859 Ontslag als poëzieleraar; leraar talen en zorg 
voor Engelse studenten. 

1860 xxxm KIeengedichtjes 

1861 
1862 
1864 
1865-1872 
1865 

1872-1893 
1880 
1881 
1886 

1887 
1889-1893 
1890 

1893 

!Brugse Jaren (l860-1872~ 

Overplaatsing naar Brugge als rector van een 
nieuw zelfstandig college (Engels college) voor 
de opleiding van Vlaamse, Engelse en Duitse 
leerling-missionarissen voor de Angelsaksische 
missies (Engeland, Noord-Amerika). 

Onder-rector en leraar filosofie aan het Engels Seminarie 
Gedichten, Gezangen en Gebeden. 
Redacteur van het plaatselijk politiek weekblad 't Jaer 30 
Onderpastoor van de Sint-Walburgparochie 
Hoofdredacteur (tot '72) van "Rond den Heerd" een algemeent cultureel weekblad 

!KortrIjkse Jaren (l872-1899~ 

Onderpastoor van de Onze-Lieve-V rouwparochie 
Liederen, Eerdichten et Reliqua 
Stichting van Loquela, een blad voor taalliefhebbers 
Lid van de past gestichte Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde 

The Song of Hiawatha 

Doctor Honoris causa van de Katholieke Universiteit Leuven 
Rector van de zusters "Les Filles de l'Enfant Jésus" 
Eerste nummer van het tijdschrift Biekorf dat tot op heden nog bestaat en waarvan 
GezeIIe de medestichter was 
Zonder functie; kan zich volledig inzetten voor zijn poëzie en taalarbeid 
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1897 

1899 

1901 

Tijdkrans 

Rijmsnoer 

[I'erug In Brugg~ 

Rector van het Engels klooster te Brugge 
Overlijden op 27 november 
Onder massale belangstelling begraven op 1 december 

Laatste verzen (postume bundel). 

STAMBOOM 
VAN 

GUIDO GEZELLE 
1830-1899 

'J. 

Pieter-]osef GEZELLE + Anna MEURISSE 

[B!..,,!' ± 1"60-18131 I. [t 18211 
Eug. DE VRIESE + lsabelle DERIEMAEK:ER 

[Wingene] 

PIETER-FRANS MARIE PIETER-JAN 
[Heule 29 sept. 1791-

27 mei 1871] 
{uit Napoleons legers 

niet weergekeerd !] 

GUIDO 
[Brugge 1 mei 1830 

·27 nov. 1899] 

ROMAAN LOUISE 
+ + 

Filomena DE SMET Kamie1 LATEUR 

Monica DE VRIESE 
{Wingene 1804-1875 Heute] 

JOSEF 
{Brugge 1839-
1903 Stene] 

1 
FLORENCE 
[= Zuster 
Colomba] 

CAESAR 
[23 okt. ·1876] 

JOSEF 
[kunstschilder] 

FRANK [= Stijn Streuvels·!] 
[Heule, 1871] 

KAREL 
[Beeldhouwer] 

- 25-



uit : C. Melloy - Rooms-Katholieke Herleving in de literatuur - Leuven 1913 - 36 blz. manuscript - archief paters Jozefieten - Melle 
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GUQl1dpleegd 

c. Melloy - Room-Katholieke Herleving in de literatuur - Leuven 1913 - 36 blz. manuscript - archief college paters Jozefieten - Melle 

C. Melloy - Conférence sur GezeIIe - 42 blz. manuscript - archief college paters Jozefieten - Melle. 

C. Melloy - Un Centenaire - Guido Gezelle - Revue Melliste - juni 1930 (p. 231-235) + 7 blz. manuscript - Biblioteca Wasiana - St Niklaas 

(zelfde tekst). 

C. Melloy - Guido GezeIIe directeur d'ämes - Lettres inédites in La Revue Genérale 1939 - p. 307-316 - getypt manuscript Bib!. Wasiana 

St.Niklaas. 

Marcel Lobet - Camille Melloy - 132 p. Desclée-De Brouwer - Paris 1934. 

Charles de Trooz - Souvenir sur C. Melloy - 61 p. - Editions - Le Moniteur Louvain. 

Père Théodore - Conférence sur C. Melloy - 40 p. manuscrites archief college paters Jozefieten - MeiIe. 

De Gonde - C. Melloy n.a.l .v. lOO-jaar overlijden - herdenkingsnummer - 1991 . 

Dr. R. F. Lissens - De Vlaamse Letterlunde van 1780 tot heden - Elsevier. 

A.Walgraeve - G. GezeIIe - Dietsche Warande en Belfort 1930. 

Gezelle-nummer Dietsche Warande en Belfort 1900 met bijdragen van Eug. De Lepeleer, S. Dequidt, H. Verriest, Or. G. Verriest, H. Persyn, 

A. Cuppens, Dr. H. Clays, J. Winkler. 

E. De Lepeleer - De priester G. GezeIIe - Het Belfort 1899. 

A. Westerlinck - De innerlijke wereld van GezeIIe - Desclee De Brouwer - Brugge 1997. 

Prof. Dr. 1. Boets - G. GezeIIe - Lodie Antwerpen 1993. 

Albert Westerlinck - De oude taaltovenaar G. G. - Orion 1984. 

Prof. Or. Fr. Baur - Uit Gezelles leven en werk - Davidsfonds 1930. 

Cesar GezeIIe - Guido GezeIIe L.J. Veen - Amsterdam 1918. 

Karel de Busschere - Grote Ontmoetingen G. G. Orion 1980. 

UITGELEZEN 

Ons lid Gerard Galle (geboren te Melle, doch na Wereldoorlog II wonende te Eupen), verwoed 

dichter, schrijver van diverse cursiefjes en auteur van ontelbare lezers brieven in diverse kranten en 

tijdschriften, heeft zijn lezers brieven gebundeld in een handige brochure. Tevens verscheen van zijn 

hand een bundel korte tekstjes onder de titel "Late Oogst". U kan ze inkijken in ons Gemeentelijk 

Archief en Documentatiecentrum te Melle. Wie zichzelf deze uitgaven wenst aan te schaffen kan met 

hem contact opnemen op volgend adres: Schilsweg 11 4700 Eupen. 
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Kunstschilder en beeldhouwer Félix Raphaël 
Metdepenninghen (1867-1937) te Melle 

- door Jan Olsen-

I
n zitting van 23 december 1911 gaf het College van Burgemeester en Schepenen van de 
gemeente Melle aan een zekere Félix Metdepenninghen, kunstschilder te Gent, de toelating om 
een villa annex ' kunstschilderswerkhuis' te bouwen langs een weg toebehorende aan de heer 

Wauters van op Vogelhoek. Niks bijzonders wellicht, ware het niet dat voornoemde kunstenaar 
medestudent was van onze Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935). We zochten voor u een en 
ander op. 

houtskooltekening (/897) van F. Metdepenninghen (zie de collectie van 
het Museum voor Schone Kunsten te Gent (inv. nr. 1961 -AE)). 

Félix Raphaël Metdepenninghen zag het 
levenslicht te Parijs op 08 augustus 1867 
als zoon van die andere kunstschilder 
Félix Joseph Metdepenninghen en 
Emma Fortuna Marchand. De te Gent 
geboren vader Metdepenninghen was o.a. 
bekend omwille van zijn ontwerp van een 
van de praalwagens voor de stoet ter 
herdenking van de Pacificatie van Gent 
1576-1876, hij was in 1866 te Parijs 
gehuwd met Emma Marchand. 
In 1871, vermoedelijk omwille van de 
woelige periode n.a.v. de Commune van 
Parijs, kwam het gezin Metdepenninghen 
naar Gent, in de Rabotstraat wonen. 
Félix Raphaël Metdepenninghen studeerde 
samen met Jules Vits aan de Koninklijke 

Academie van Teken-, Beeldhouw- en Bouwkunde te Gent. Het 'Programma van de Prijsuitreiking' 
voor het schooljaar 1889-1890 vermeldt, behoudens de eerste prijs in de afdeling beeldhouwkunde 
voor Jules Vits, dat de eerste prijs voor tekenen naar levend model, typen en klederdrachten der 
volkeren, naar voornoemde F. 
Metdepenninghen ging. Leraar toen 
was Lodewijk Pieter Van 
Biesbroeck (1839-1919), een telg uit 
het beroemde en gelijknamige 
artiestengeslacht. Van hem is o.a. 
vandaag nog het beeld 'Excelsior' in 
het Zuidpark te Gent te bewonderen. 
Félix Metdept<nninghen zelf werd in 
1895 reeds leraar aan deze Gentse 
academie (afdeling decoratieve 
kunsten), enkele jaren later, in 1908 
werd hij er lesgever in de sectie 
beeldhouwkunst. Hij gaf les aan o.a. 
Albert Saverys (1886-1964), met 
wie hij familiaal verwant was via de 
Sint-Niklase tak van de 
Metdepenninghen, en Jozef Cantré 

rechts op deze foto, daterend van net vóór WO.l en vóór de bouw van vil/a 
"elair Séjour ", zien we de woningen in de toenmalige Brunostraa/ (heden 

Platanendreef) 

(1890-1957), maker van ondermeer het standbeeld van de socialistische voorman Edward Anseele te 
Gent. 
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Op 05 mei 1897 trad Félix Raphaël te Ledeberg een eerste maal in het huwelijk met Caroline 
Joséphine Mortier. In de Godshuizenlaan te Gent waar het gezin woonde werd hun dochtertje Jeanne 
op 14 augustus 1897 geboren. Toen het kind amper 9 jaar oud was overleed de moeder (+ 16 januari 
1907). 
F. Metdepenninghen hertrouwde te Gent op 04 juni 1908 met een zekere Augustine Julie Bouchain (0 
te Bergen op 06 maart 1871 en + te Melle op 25 april 1954).Na de bouw van hun woning (villa "Clair 
Séjour") kwam het gezin Metdepenninghen-Bouchain in september 1912, een paar jaar voor 
Wereldoorlog I, te Melle wonen. Hun huis lag in de toenmalige Brunostraat, later omgedoopt in de 
Platanendreef (volgens getuigenis van de vader van H. Depla / bloemist te Melle, betreft het de 
woning met heden nr. 52). In 1919, op 25 augustus, huwde Félix zijn dochter met Gaston Leon 
Staessen (0 te Ieper op 27 oktober 1897 en + te Gent op 09 januari 1928). Jeanne Metdepenninghen 
en haar echtgenote gingen kort na hun huwelijk naar Gent wonen. Toen Gaston Staessen te Gent op 
09 januari 1928 gestorven was, keerde Jeanne terug naar de ouderlijke woning te Melle. 
Félix Raphaël Metdepenninghen overleed te Gent op 14 december 1937. Zijn echtgenote verhuisde 
enkele maanden na zijn dood naar Gent. Dochter Jeanne was haar reeds in 1933 voorgegaan. 
Augustine Bouchain werd vele jaren later verpleegd in het Caritas te Melle, alwaar ze overleed in 
1954. 
Zoals u in de bijlage onder genealogische schets kunt vaststellen was de kleindochter van Félix 
Raphaël Metdepenninghens grootoom langs vaderszijde, Félix Metdepenninghen (1812-1880), Martha 
Louise Metdepenninghen (1878-1959) gehuwd met een zekere Isidorus Verbauwen (1877-1946), zoon 
van Polydorus (Pol) Verbauwen (1844-1926). Pol Verbauwen was één van de stichters van de 
socialistische partij en werd o.a. in november 1895 te Gent als gemeenteraadslid gekozen na de 
invoering van de eerste verkiezingen steunende op het in ons land pas ingevoerde meervoudig 
stemrecht. Hij was tevens de neef van Rosalia Verba uwen, de moeder van Pierre De Geyter (0 te 
Gent in 1848 en + in het Franse Saint-Denis nabij Parijs in 1932), de componist van het overbekende 
arbeiderslied "L'Intemationale". Via zijn nicht, Silvia Joanna Metdepenninghen (1853-1933), was 
Félix Raphaël familiaal verwant met de kunstschildersfamilie Verwest. Langs deze laatste familie 
kunnen lijnen worden getrokken naar de families Bracq (o.a. Rodolphe Bracq, zie De Gonde jg. 22 -
1994- nr. 3/4), Haesebeyt (o.a. Petrus Franciscus Haesebeyt die in de 18de eeuw baljuw was te 
MeiIe), en Scribe ( Het was bij Franciscus Scribe, een textielfabrikant met fabriek in het 
Gravenkasteel te Gent, dat Felix Beernaerts (1845-1912) als bediende zijn beroeps loopbaan startte, 
van deze laatste maakte Jules Vits in 1930 een monument, dat zich heden nog bevindt op het Felix 
Beemaertsplein, de vroegere Vennemansdries, te Wetteren; het model van de buste van dit monument 
is permanent tentoongesteld in het Gemeentelijk Museum te MelIe, over Felix Beemaerts plegen we in 
een volgende uitgave van ons tijdschrift een uitgebreid artikel). 
Wie enkele kunstwerken van Félix Raphaël Metdepenninghen wil bewonderen kan terecht in o.a. het 
Museum voor Schone Kunsten te Gent. Er zijn ondermeer het bronzen beeldje waarvoor zijn 
dochter model stond " Ia petite Jeanne" (1906), twee houtskooltekeningen uit 1897 (één ervan drukken 
we hier af). Op de Westerbegraafplaats, aan de Palingshuizen te Gent staat het door hem ontworpen 
grafmonument van de gewezen hoogleraar te Gent Junius Massau (1852-1909). In verband met Félix 
Raphaël Metdepenninghen is een telg uit de familie, met name Catheline Metdepenninghen 
(kunsthistorica) gestart met de opmaak van een inventaris met betrekking tot het artistieke werk van 
eerstgenoemde. 

Bronnen: 
- Diverse documenten uit het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle. 
- Tekeningen, pastels en aquarellen uit eigen collectie, catalogus uitgegeven door het Museum voor Schone 

Kunsten te Gent, /985. 
- André Capiteyn en Johan Decavele, In Steen en Brons - Van Leven en Dood, Gent 198/. 
- Carlos Metdepenninghen, Genealogie metten Penninghen (deell: Metdepenninghen te Gent) , Have /987. 
- Frans Van Herreweghe (+), De Jules Vits Herdenking (in Voor Allen, maandblad van de Socialistische Partij 
afdeling Melle, I'" jg. nr. /5, /984). 

- Pierre De Geyter - Het grote lied van een kLeine man, uitgegeven door AMSAB en Frans Masereelfonds, 
1998. 

- Willy Jonckheere, De Kring voor Geschiedenis van Deinl.!! en de Leiestreek (1928-1997), verschenen in 
Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en de Leiestreek, Jaarboek LXV (/998) . 

- Jacques De Vriendt (+) en 1. Vaernewijck, De schilders familie Verwest, artikel gepubliceerd in de Vlaamse 
Stam 5'" jg. (/969) p. 153 e. v. 
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BIJLAGE 

Jan Francis Metdepenninghen X Barbara Joanna Bruyneel 
(kl eermaker) Gent 04 mei 1749 
o Temse 28 juli 1722 o Gent 24 juni 1727 
+ Gent 15 januari 1804 + Gent 08 december 1797 

---------.-
Carolus Metdepenninghen X Maria Dorothea Ottevaere 
(kleermaker) Gent 02 november 1794 
o Gent 22 maart 1767 o Gent 06 februari 1774 
+ 05 september 1820 + Gent 13 juli 1858 

-

+ I 
----------

Felix Metdepenninghen X Joanna Josephina Casse 
(mekanieker, sloten- en 
ketelmaker) Gent 20 april 1842 
o Gent 22 februari 1812 o Gent 02 november 1819 
+ Ledeberg 08 april 1880 + Ledeberg 11 juni 1870 

-----

+ 
Polydorus (Pol) Verbauwen* X Paulina Comelis Jean Baptist Metdepenninghen X Stephanie Bracke 
o Gent 09 ok-tober 1844 o Gent21 augustus 1844 (mekanieker-7 spoorwegen) Ledeberg 22 juni 1866 
+ Gent 06 december 1926 + Gent 31 mei 1924 o Gent 20 april 1842 

+ Ledeberg 15 juli 1895 ---------

" ~ 
Isidorus Verbauwen X Martha Louise Eugenie Metdepenninghen 

Gent 01 augustus 1899 
°Gent 24 januari 1877 o Ledeberg 30 april 1878 
+ Gent 13 maart 1946 + Gent 15 februari 1959 

'0_ 00 _ 0 0_00_00_00_00_00_00_00_00_00_00_00_0 0 _00_00_00-: 

° • Constantinus Verbauwen (1778-1826) i 
X met Marie Madeleine Van Haute (ca. 1775-1815) ----. 

Petrus Joannes Verbauwen (1810- 7) X Rosalie Adam 

Pol(ydorus) Verbauwen (1844-1926) 

xx met Coleta Van Speybrouck (1788-1834) 

Rosalia Verbauwen 
(1821-1888) 

x Adrianus De Geyter 
(1818-1890) 

Pierre De Geyter (1848-1932) 
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o Ledeberg 20 oktober 1844 
+ Ledeberg 20 maart 1922 

--------------



r 

Jean-Baptiste Metdepenninghen X 

enealoglsche schets m.b.t. 
Félix Metdepenninghen 

Francisca Jacoba Bresous 
(muzikant) Gent 28 november 1821 (winkelierster) 
o Gent 30 oktober 1798 o Gent 30 maart 1795 
+ Gent 21 april 1856 + Gent 22 november 1871 

I --------------
T T 

Felix Joseph Metdepenninghen X Enima Fortunée Angelina Marchand Jan Baptist Metdepenninghen X Coleta Francisca De Winne 
(kunst- en decorschilder) Parijs 11 oktober 1866 Gent 03 augustus 1842 
o Gent 26 augustus 1830 o Le Vauroux (dép. de l'Oise (F» (behanger, briefdrager) (mutsenmaker) 

11 december 1844 o Gent Ol juli 1822 o Gent 23 mei 1821 
+ Gent 23 maart 1905 + Gent 27 december 1879 + Gent 02 februari 1908 + Gent 10 november 1896 

I --------- 1 ---------
T • Félix Raphall Metdepenninghen X Carolina Josephina Mortier Silvia Joanna Metdepenninghen X Irman Mory 

Ledeberg 05 mei 1897 Tienen 21 november 1874 

_"",nd~ I """dh'"~l (werkvrouw-strijkster) (batterij-adjudant / later politiecom.) 
o Parijs 08 augustus 1867 o Gent 25 oktober 1871 o Gent 13 maart 1853 o Buyelle 26 maart 1849 
+ Gent 14 december 1937 + 16januari 1907 + Gent 14 maart 1933 + Tienen 09 juli 1878 

XX Augustine Marie Julie Bouchair XX Georges Léopold Rieder 
Gent 04 juni 1908 (onderwijzeres) 23 januari 1882 (dagloner / schoenmaker) 

o Mons 06 maart 1871 o Gent 24 juni 1854 

I + Melle 25 april 1954 I + Gent 18 september 1894 

I 
Jeanne Metdepenninghen X Gaston Léon Staessen k.: o.a.: Louis Rieder (paswerker, ajusteur) 

Melle 25 augustus 1919 o Roubaix 27 mei 1883 
o Gent 14 augustus 1897 o leper 27 oktober 1897 + 
+ Gent 30 april 1973 + Gent 09 januari 1928 X Gent 12 augustus 1903 

met Valentina Joanna Verwest 
d.V. : Julius Hyppolytus Verwest (schilder) 

& Virginia Maria Ebbers 

XXX Carnille François De Zaeyer 
(metser) 

Gent 15 september 1897 
o Brugge 06 februari 1852 

L..\ Villa Clair ~jour -7 Platanendreef Mellel 
+ Gent 29 maart 1935 
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DE LEDEN VAN DE CONFRERIE OF 
BROEDERSCHAP VAN DE H. ROZENKRANS 

(1711-1887) 
- door A ugust De Baets -

(vervolg de Gonde nr. 3-4/98) 

Die r juny 1749 

Livina De Wilde 
Jacobina Gijselinck 
Anna Maria Van den Baere 
Petronilla De Winne 
Catharina De Winne 
Josina Coolmans 
Maghdalena Van Imschoot 
Catherina Vander Mensbrugge 
Joanna Gijselinek 
Joannes Van Beneden 
Anna Maria Aelterman 
Comelius Van Hoorde 

14 juny 1750 in prima communionis 
Die 28 juny in die prime communionis 
inscripti sunt sequentes 

Livinus Speelman 
Peeter Volckaert 
Liven Vander Cruijcen 
Peeter . .... 
Liven De Wilde 
Jacobus Hulstaert 
Adrianne d'Hondt 
Peeter Joannes Coolman 
Livinus Van Imschoot 
Lenaert Vervaet 
Jacobus Coolman 
Marinus Poelman 
Livinus Eeckhout 
Judocus Eeckhout 
Peeter Der Weduwe 
Joannes Baptist Coppens 
Josina Van Gansbeke 
Anna Maria Van Themsche 
Anna Roistijn 
Angelina Coleta Aelterman 
Barbara De Roy 
Livina Petronilla Jansens 
Livina Meuleman 
Livina Coolman 
Joanna Isabella Canhove 
Maria Joanna De Meyer 
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Livina De Rave 
Petron i Ila Versporte 
Maria Van den Hove 
Josina Van de Velde 
Maria Martina Coppens 
Ana Van Tente 
Livina Maria Coppens 
Ferdinandus Timmerman 

Die 14 augusti 1750 

Joannes Van Hecke fs . Joannis 

Die 25 novembris 1750 

Joannes Marinus Speelman 
Anna Maria .... . 
Anna Maria Vlieberghe 

1751 

Dorothea Bockstael 
Joanna Francisca De Wilde fa. Petri 
Maria Livina Bauwens 
Maria Joanna Meulens 
Maria Rolsteyn 
Livina Poelman 
Judoca Maria Goere 
Joanna Van Ossevelde 
Anna Christina De Vos 
Franciscus Van Hecke 

Tempore jubilei 
incepti 13 juny 1751 
et finiendé 13 decembris einsdem anni 
instripti sunt sequentes 

Livina De Regghe uxor 
Martini Coppens 
Petronilla Comelia Van 
Vlieberghe - begina 
Anna Maria van Vlieberghe - begina 
Ludovicus Fou celebs 



Aneilla Macharias Van Doorselaer 
In die prime communionis 
29 juny 1751festo sanctorum apost. Petri et 1752 
Pauli inscripti sunt sequentes 

Adriaen Francis De Smedt 
Livinus Ludovicus Van Gansberge 
Judocus Cole 
Joannes De Corte 
Adriaen Francis Van Gansberge 
Adriaen Francis De Grave 
Peeter Gheers 
Jan Francis De. Vos 
Francis Mast 
Petrus Crappoen 
Francis De Saere 
Francis Van den Hove 
Petrus Van de Velde 
Adriaen De Backer 
Joannes Van Brussel 
Egidius Vercruijcen 
Petrus Van den Hove 
Ludovicus De Raeve 
Petrus Eeckhout 
Jacobus Schatteman 
Andries Verstraeten 
Livinus Geijselinck 
Adrianus Van Hoorebeeck 
Petrus Franciscus Van Vlieberge 
Livinus Aelterman 
Jan Francis De Meyer 
Adriaen Francis Bracke 
Guilliam Tolliers 
Catharien Jacoba Van Boxelaer 
Catharien Vande Velde 
Maria Joanna Vander Meulen 
Petronilla De Saere 
Maria Van Hecke 
Isabella Der Weduwe 
Joanna Lommens 
Maria Anna De Wilde 
Maria Joanna Van Imschoot 
Joanna Maria Schoot 
Helena Gore 
Catharina Van Tente 
Petronilla Speelman 
Livina De Hondt 
Mari Josepha Spiegelaer 
Carolina De Rigge 
Anna Petronilla Van Haute 
uxor Antonii Van Hoorde 
Joannes Van Vlieberghe 
Catharina Van Langenhove 
Gerardina Garesmet 
Barbara Schattemans 
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Anna Christina De Moor 
fa. Petri ex Gontrode 
Laurentius Nevejansens 
Isabella Braeckmans 
Petrus Van den Baere fs. Joannis 
Livina Petronilla Geers fa. Franciscus 
Maria Catharina D'haese fa. Joannis 
Joanna Maria Bruynbroek 
vidua Livini 
Anna Catharina Schaepmeester 
Isabella Chattau 
Maria Speelman 
Carolina Smal 
Livina Gijselinck 

In die prima commissionis 
primon Maij 1753 inscripti sunt sequentes 24 

Catharina Gijselinck 
Lucia Verschueren 
Anna Maria Der Weduwe 
Anna Maria Van Temsche 
Françoise Roistijn 
Maria Petronilla Vercruijcen 
Anna Maria Volckaert 
Adriana Van den Hove 
Joanna Geertruij De Mey 
Juliana De Wilde 
Petronilla De Hondt 
Maria Anna De Hondt 
Joannes Lommens 
Francis Joannes Noppe 
Jan Baptist Schoot 
Joseph Francis Colomandies 
Livinus Van Hoorde 
Francis De Fre 
Judocus De Regge 
Judocus De Weirdt 
Jan Baptist Speelman 
Gerardus Franck 
Petrus Nauts 
Gerardus Verstraeten 
Joannes Gabriel 
Petronilla Lowise VanGansberge 
Petronil Van Haute 
Albertina Gijselinck 
Francis Bemard Van Langenraet 
Maria Anna Coppens uxor 
J. B. Cambeecke 
Joanna Maria De Regge 
Paschasia ancilla ludimagistri 



In die prime communionis 
28 aprilis 1754 inscripti 
sunt sequentes 29 

Dominicus Aelterman 
Franciscus Vermeulen 
Andreas Verstraeten 
Egidius De Regge 
Judocus Coppens 
Petrus De Poorter 
Dominicus Van der Bist 
Livinus De Block 
Petrus Rimbaut 
Ludovicus Hooghstoei 
Petrus Beraedt 
Hendricus Van der Meulen 
Joannes "Geers 
Hubertus Boke 
Livina Kiekens 
Joanna Roistijn 
Antonia Coppens 
Joanna Van Doorselaer 
Jacoba Van Gansberghe 
Joanna De Rover 
Guilielman Coleta Clement 
Catharina Livina De Craker 
Judoca Maria Van Themsche 
Maria Francisca De Clerck 
Judoca Maria De Lathauwer 
Livina Petronilla Hebbe 
Joanna Tolliers 
Maria Petronilla Van de Steen 
Catharina Baetens 

23 Maij 1754 

Rosa De Kegel celebs 
Maria De Vos, celebs fa. Jacobi 
Catharina De Vilder 

6 octobris 1754 

Rdus. Dm Ignatius Jansens 
deservitor sue condiutor in 
Melle 

Maria Van Swaluwe uxor 
Petri De Lathouwer 
Catharina Van Langenhove 
uxor Francisci Rottier 
Maria Anna Boeckstael 

1755 
in puriflcat B.M. V. 
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Teresia Germana De Gaver 
celebs 

In die prime communionis 
20 aprilis 1755 dominicam 
3 post pascha inscripti 
sunt sequentes 22 

Constantinus Sonneville 
Adriaen Francis De Clerck 
Petrus De Haese 
Jacobus Coppens 
Franciscus Lovenier 
Emanuel Van Bevere 
Jacobus Dierickx 
Guilielmus Schatteman 
Petrus Francis Holbroek 
Petrus Michiels 
Joannes Van Hecke 
Judocus Van Hoorebeeck 
Dominicus Boeckstael 
Gillis Boeckstael 
Petrus De Rigge 
Jan Francis Gijselinck 
Martinus Soetaert 

Puelle 
Petronilla Roelandt 
Anna Maria Verstraeten 
Maria Petronilla Volckaert 
Joanna Maria Noppe 
Maria Anna Van den Hove 
Petrus De Lombaert 
Joanna Vispoel uxor molitoris 
ultra schaldim 
Livinus Van Imschoot 
Joanna Goedertier eius uxor 
Livina Cabbeeck 
Albertina De Roy fa. Petri 
Jacoba Bekaert uxor Petri 
Franck 
Catharina Clement celebs 
Jacolina Maes celebs ex 
Quaertrecht 
Livina Cootrnan fa. Petri 
Livina De Poorter vidua 
Joannes Michiels 

1756 

Catharina Clement fa. 
Baliavi defuncti 
Joanna Vervaet vidua 
Lourentij Braeckrnan 
Catherina Braeckrnans 
uxor Andre De Beir 



Petronilla De Noyette uxor 
Petri Schoot 
Joannes Meerschaut fs . 
Petri 
Egidius De Noyette filius 
Caroli 
Jan Baptista Noppe fs . 
Jacobi 
Anna Maria Dierickx celebs 
Anna Maria Achtergaele 
ex Lerne S. Joannis 
Anna Maria De Smet 
fa. Jacobi 

In die communionis 
9 Maij 1756 dominicans 
3tia post pascha inscripti 
sunt sequentes 

Joanna Franchoise Boeckstael 
Livina Petronilla De Beir 
Joanna Maria Francisca Van 
Vlieberge 
Joanna Maria Dierick 
Joanna Speelman 
Catharina Van Tomme 
Maria Catharina Meulemans 
Livina Van Imschoot 
Anna Livina Van Laecken 
Isabella Tolliers 
Anna Maria Geoot 
Catharina Van Doorsselaer 
Carolina Braeckman 
Joanna Van Holbroeck 
Maria Lommens 
Joanna Maria Aelterman 
Adriana Appermonde 
Elisabeth De Weirdt . 
Catharina Verstraeten 
Adriana Monica De Clerck 
Barbara De Grave 
Jacoba Verstichel 
Maria Livina De Clerck 
Petronil Speelman 
Catharina Van den Hove 
Petrus De Wilde 
Petrus Timmerman 
Judocus Van den Baere 
Franciscus De Wilde 
Ludovicus Ontiens 
Livinus Boeckstael 
Bemardus Hansens 
Engelbertus Dierick 
Judocus Speelman 
Emanuel Gijselinck 
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Adrianus Oosterlinck 
Franciscus Nauts 
Joannes Der Weduwe 
Andreas Van Temsche 
Joannes Livinus Dierick 
Petrus Franciscus Gijselinck 
Jacobus Cabbeeck 
Judocus Aelterman 
Joannes Slaghmeulder 
Livinus De Beir 
Franciscus Franck 
J.F. Stoop 
Leonardus Bauters 
Petrus De Roock maritus 
Petronille . .. .. . 
J.F. Van der Sypt fs. 
Jacobi 
Joanna .... . . 
vidua Martini Van den Hove 
Petrus De Roock 
Josina Meulemans uxor . 
Joannis Wierickx 
Maria Van Ghijsegem 
ex Wetteren 
Petrus Joannes Hendrickx 
maritus Catherina Van Boeckstael 

1757 

Livina Stro ij bandt uxor 
Joannis De Wilde 
Petrus Pauwels celebs filius 
Judoci 
Catharina De Smedt celebs 
filia ..... . 

In die prime communiones 
8 May 1757 inscripti sunt 
sequentes dominicam 4 post pascha 

Andries Van Temsche 
Jacobus Francis Colijn 
Egidius Joannes De Grave 
Gerardus Hebbe 
Franciscus Regnaut 
Andres Claes 
Judocus Bracke 
Marinus d'Hondt 
Jan De Vos 
Petrus Ludovicus Bulle 
Franciscus Livinus Muninck 
Franciscus Van Gansberghe 
Judocus Coorde 
Ludovicus Van Gansberghe 
Joannes Celestinus Sonneville 



Joannes Hellebaut 
Petronilla De Bruycker 
Maria Anna Van Imschoot 
Joanna Maria Gijselinck 
Joanna Catharina Schoot 
Adriana Maria Verschueren 
Maria Joanna Josephina De 
Grave 
Petronilla Jacoba Coppens 
Maria Van den Kerckhove 
Petronilla Carolina Latteur 

1757 

Judoca Van Ijdeghem vidua 
Judoci Van Boeckstael 
Judocus De Vos filius Laurentij 
Catharina De Smedt fa. Adriani 
Catharina Coppens fa. Bartholomei 
Carolina Schoot uxor Guilielmi 
De Lathouwer 
Joanna De Peurter vidua 
Adriani De Smedt 
Anna Maria De Mol celebs 
filia . ... . 
Joannes Schepens celebs 
servus vidue Buysens 
Joannes Van der Cruyssen 
maritus Petronilla Fau 
Joannes Baptista Gysselinck 
fs. Livini 

1758 
in die prime communionis 
in domenicam trinitatis 
21 may 

Joannes Bobert 
Jacobus Van He 
Jan Baptist Speelman 
Jan Baptist Van den Hove 
Jan Baptist De Rigghe 
Josephus Van Boterdael 
Adriaen Francis Dierick 
Joannes Van Temsche 
Peeter Francis De Weirt 
Maria Petronilla Franck 
Maria Anna Petronil Gijsselinck 
Maria Anna Van Hecke 
Livina Petronilla Gijsselinck 
Maria Carolina De Clerck 
Joanna De Grave 
Maria Petronilla Vermeiren 
Susanna Somers 
Maria Josine De Beir 

- 36-

fa. Andrei 
Anna Jacoba Verneisen 
celebs ex Waesmunster 
Joanna Petronilla Adams 
celebs ex Schellebelle 
Catharina Livina De Craecker 
filia Petri 
Livina Aeltermans filia 
Joannis 
Petrus Blansaer maritus 
Marie Collens 
Joanna Catharina Flerick 
fa. Petri 15 annorum 
Petrus Gillis De Lathouwer 
fs. Petri 
Anna Maria Faut 
Maria Theres De Groote 
Maria Rolstijn fa. 
Bemardi 

1759 
Sequentes feecrant primam 
communiorem in sabbatho 
sancto et secundo communiarunt 
in festo ss. trinitatis 
et inscripti sunt 
Josepha Florentina Aelterrnan 
Joanna Teresia Judoca De Paepe 
Joanna Maria Van Hoorde 
Carolina Van Doorsselaer 
Anna Catharina Geers 
Ferdinandina Isabella Van den Kerckhove 
Carolina Maria d'Haese 
Joanna Petronilla De Corte 
Maria Elisabetha Claes 
Petronilla Van Bevere 
Barbarina Appermonde 
Judoca Carolina Soetaert 
Catharina De Roker 
Angelina Everaert 
J oanna Maria Van den Baere 
Anna Joanna Antonia Everaert 
Barbara d 'Haese 

ro communicarit 8 ju/ij 1759 

Joannes Van Doorsselaer 
Joannes Baptista Van Temsche . 
Jacobus Erffelinck 
Petrus Van der Sypt 
Petrus Campe 
Petrus Verbrugge 
Petrus Vander Meulen 
Marinus De Grave 
J. Francis Van Temsche 



Guilielmus Noppe 
Livinus Emanuel Tavemier 
Guiliam Jansens 
Petronilla Diericlex fa. Petri 

1760 

Anna Schapheliers uxor 
Andriani Schattemans 
Franciscus Vermeiren fs . Judoci 

In die prime communionis 
20 aprilis 1760 domincam 
z-ta post pascha 

Joannes Bottelier 
Benedictus t'Kindt 
Henricus Van de Velde 
Franciscus Baesbanck 
Jacobus Nevejansens 
Joannes Franciscus De Wilde 
Jan Baptiste Van den Baere 
Gregorius De Peijser 
Dionisius De Wilde 
Petrus Joannes Van Doorsselaer 
Maria Anna Timmerman 
Maria Anna Segers 
Livina Coolrnan 
Maria Petronilla De Noijette 

15May1760 

Anna Maria Schatteman fia. 
Livini ex Heusden 
Joanna Van Peteghem fa. Joannes 
ex Destelberghe 
Carolus Jacobus Sonneville 
maritus Livina Braeckman 
Petrus Jacobus Meerschaert 
fs. Petri ex Gontrode 
Anna Maria De Croock 
Joannes Raguet discipulus 
in scholam nostram 
Franciscus Bibuck discipulus 
in scholam nostram 
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LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING 
DE GONDE 1999 

(gegevens t.e.m. 26 februari 1999) 

1) STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 500 BEF) 

- Braeckman Henri, Merelbekestraat 89, 9090 Melle 
- Braeckman Roland, Beekstraat 46, 9090 Melle 
- Brantegem Lieve, Koedreef23 , 9080 Zaffelare 
- Christiaens-Buyle Martine, gemeenteraadslid, Caritas straat 60,9090 Melle 
- De Backer Oscar, 1 ste schepen, Tuinstraat 71 , 9090 Melle 
- De Baets August, Klinkerlaan 23 , 9090 Melle 
- De Boever Johan, Kloosterstraat 35,9090 Melle 
- De Bosscher Albert, Elenestraat 18, 9620 Zottegem 
- De Cocker Jozef, Gaversesteenweg 716, 9820 Merelbeke-Melsen 
- De Coster Luc, Zwaanhoeklos 10, 9090 Melle 
- De Coster Paul, gemeenteraadslid, Ruitersdreef 1, 9090 Melle 
- De Coster Simonne, Brusselsesteenweg 96, 9090 Melle 
- de Hemptinne Reginald, Kalverhagestraat 3, 9090 Melle 
- Delanghe - De Kegel Nand & Miet, Ouden Heirweg 22, 9340 Oordegem 
- Den Haese Paul, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle 
- Den Haese Richard, Berkenlaan 21, 9840 De Pinte 
- De Poorter Georges, Kruisstraat 33, 9090 Melle 
- de Potter d'Indoye Edouard, burgemeester, Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle 
- Depré Paul, Brusselsesteenweg 459, 9090 Melle 
- De Schamphelaere Jozef, Geraardsbergsesteenweg 176, 9860 Oosterzele 
- Desmet Ginette, J. Van Crombrugghestraat 30,9000 Gent 
- De Smet Jozef, Kalverhagestraat l3 A, 9090 Melle 
- De Vis Remi, Gemeenteplein 10,9090 Melle 
- De Vloed Patriek, Tuinstraat 28, 9090 Melle 
- De Winne Lucien, Schoonmeersstraat 28, 9000 Gent 
- Dewulf J.M., Kapellendries 58, 9090 Gontrode 
- Du Ville André - Van OngevalIe Christine, Begoniastraat 18,9090 Melle 
- Ervynck Gontran, Henri Pirennelaan 58, 9050 Gentbrugge 
- Fouquaert Willem, Lambroekstraat 58, 9230 Massemen-Wetteren 
- François Herman, Kerkstraat 17,9090 Melle 
- François Regina, Collegebaan 5, 9090 Melle 
- Goessens Marc, Kleine Wetterstraat 44, 9230 Wetteren 
- Goossens Willy, Herdershoekstraat 13 , 9230 Wetteren 
- Lefebre André, Smeetsstraat 37, 3640 Kinrooi 
- Lehoucq Nicole, Charles Lebonstraat 1, 9070 Heusden 
- Matthijs Luc, Oud Strijderslaan 105 - B8, 1140 Evere 
- Meersschaut Julien, Beekstraat 35,9090 Melle 
- Mercelis Jozef, Bijlokestraat 22, 9070 Destelbergen 
- Notte Roger, Wezenstraat 40, 9090 Melle 
- Olsen Jan, Brugstraat 11,9090 Melle 
- Olsen Lieve, Kalverhagestraat 35, 9090 Melle 
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- Paepen Christiaan, Kloosterstraat 88, 9090 Melle 
- Pauwels Jozef, Weststraat 71,9950 Waarschoot 
- Raes Egide, Vossenstraat 8, 9090 Melle 
- Sackx Martin, Groot Begijnhof 17,9040 Sint-Amandsberg (Gent) 
- Simillion-Catthoor Johan, Kapellendries 37, 9090 Gontrode 
- Smedts Marcel, Beekstraat 89, 9090 Melle 
- Steurbaut Ferdinand, Bosstraat 29 A, 9340 Lede 
- Steurbaut Philip, Langestraat 74, 9620 Zottegem 
- Teirlinck Arrnand, Klinkerlaan 4, 9090 Melle 
- Temmerman Raphaël, Schauwegemstraat 24, 9090 Melle 
- Thomas François, Jezuïtenwegel 5, 9090 Melle 
- Timmerman Willy, BrusseJsesteenweg 226, 9090 Melle 
- Valentijn Jacques, Tuinstraat 83 , 9090 Melle 
- Van Damme GustaafE.H., Kloosterstraat 1, 9090 Melle 
- Van Damme Luc, Poststraat 9,9160 Lokeren 
- Van de Kauter Etienne, Olfkenskouterlaan 1,9090 Melle 
- Van Den Berghe Marcel, Hovenierstraat 19, 9090 Melle 
- Van Den Berghe Patrick, Palmstraat 20, 9090 Melle 
- Van Den Broecke Lutgarde, gemeenteraadslid, Mellestraat 312,9090 MelIe 
- Van Der Stichel Freddy, Moriaanstraat 35, 9050 Gentbrugge 
- van de Werve de Schilde Louise, Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle 
- Van Heddegem Gerard, Vossenstraat 86, 9090 Melle 
- Van Rolleghem N.G., Kapellendries 32, 9090 Gontrode 
- Van Slycken André, Scheldeweg 5, 9090 Gontrode 
- Van Steenberge Victoria, Pontstraat 52, 9090 Melle 
- Van Vlaenderen Leen, Kloosterstraat 70, 9090 Melle 
- Verschooris Georges, KapeJlelaan 6 / 16, 8660 De Panne 
- Vervust André, Hof ten Dries 14, 9090 Melle 
- Vervust Marie-Christine, Kruisstraat 27, 9090 Melle 
- Vits Laura, Brusselsesteenweg 353,9090 Melle 
- Warmoes Leo, Bergstraat 30,9820 Merelbeke 

2) LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 200 BEF TOT 500 BEF) 

- Acke Lucienne, Sint-Denijslaan 110, 9000 Gent 
- Adriaen Mark, Oude Brusselseweg 99, 9050 Gentbrugge 
- Aelterman Marc, Driesstraat 15, 9090 Melle 
- Baudu David, Vogelstraat 43 , 9090 Melle 
- Behaegel Gilbert, Acaciastraat 1, 9820 Merelbeke 
- Bekaert Georges, Kouterslag 4, 9090 Melle 
- Bekaert Prosper, Geraardsbergsesteenweg 1, 9860 Oosterzele 
- Bourgoignie Willy, Plataandreef 52, 9090 Melle 
- Bracke Dirk, Kruisstraat 65,9090 Melle 
- Bracke Suzanne, Vaartstraat 5,9270 Kalken 
- Bruyland Hilaire, Hof ten Dries, 9090 Melle 
- Bruyneel Christine, Abdisstraat 26, 9000 Gent 
- Buysse Raoul, Roskamstraat 40, 9820 Merelbeke 
- Byosière Carine, Kloosterstraat 2, 9090 Melle 
- Calle Petrus, Smetledestraat 55, 9230 Wetteren 
- Dauw Christian, Wautersdreef 21 , 9090 Melle 
- De Baets Gustaaf, Klinkerlaan 23, 9090 Melle 
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- De Bosschere Lucien, Spoorlaan 48, 9090 Melle 
- De Geyter-Claus Edgard, Gentsesteenweg 321,9300 Aalst 
- De Lange Maria, Geraardsbergsesteenweg 1,9860 Oosterzele 
- De Maeseneer Dirk, gemeenteraadslid, Schauwegemstraat 116, 9090 Melle 
- De Meulemeester Walter, Pontstraat 40,9090 Melle 
- De Mol Daniël, Wegvoeringstraat 84 /10,9230 Wetteren 
- De Moor Freddy, Clerck's straat 10, 8560 Wevelgem 
- De Pauw Eric, Blijde Inkomststraat 57, 9000 Gent 
- De Pelsmaeker Martin, Vlasschaard 13,9090 Melle 
- De Porre Johan, Brusselsesteenweg 413, 9090 Melle 
- De Raedt Carlos, Forestierspad 11,9830 Sint-Martens-Latem 
- Derey Patrick, Koningin Fabiolalaan 41, 9090 Melle 
- De Roeve Claudine, Kruisstraat 18, 9090 Melle 
- De Ruyver Luc, Watermolenstraat 22,9090 Gontrode 
- De Smet Lucien, Sportlaan 83, 9880 Aalter 
- de Smet Theodoor, Antwerpsesteenweg 708, 9040 Sint-Amandsberg 
- Desmet Willy, Jan Baptist Davidstraat 10, 9000 Gent 
- De Sutter Julien, Kard. Mercierlaan I, 9090 Melle 
- De Vos Catharina, Vooruitzichtstraat 73, 9300 Aalst 
- De Waele Juliaan, Hof ten Dries 4,9090 Melle 
- De Wilde Paul, Wautersdreef 15, 9090 Melle 
- De Witte John, Langerbruggekaai 22, 9000 Gent 
- Dhondt Romain, Hundelgemsesteenweg 756, 9820 Merelbeke 
- Fewan Roger, Kloosterstraat 52, 9090 Melle 
- Foucquaert Femand, Gentsesteenweg 13,9230 Wetteren 
- Galle Gerard, Schilsweg 11, 4700 Eupen 
- Gansbeke Willy, Rijsenbergstraat 4, 9000 Gent . 
- Gemeentekrediet van België, Pachecolaan 44, 1000 Brussel 
- Gettemans Geert, Wezenstraat 13,9090 Melle 
- Goossens Roger, Zuidlaan 332, 9230 Wetteren 
- Haesebeyt Freddy, Koningin Astridlaan 183, 9820 Bottelare 
- Janssens- Langerock Gh., F. Spaestraat 38,9090 Melle 
- Kellens Julien, Palmstraat 29,9090 Melle 
- Keveryn Diane, Tuinstraat 38,9090 Melle 
- Kuipers M.G., Walstraat 4,4551 ES Sas van Gent, Nederland 
- Mabilde Yvette, Brusselsesteenweg 332, 9090 Melle 
- Matthijs Koen, Loweestraat 14,9230 Wetteren 
- Messeman Michel, Lindestraat 9,9090 Melle 
- Mores Rosa, Coupure links 379, 9000 Gent 
- Muys Carlos, Potaardestraat 25, 9090 Gontrode 
- Naudts Marcel, Lindestraat 58, 9090 Melle 
- Opdebeeck Albert, Collegebaan 119,9090 Melle 
- Optical BVBA, Hof ter Mere 29,9000 Gent 
- Ott Maria, Dageraadstraat 60, 9090 Melle 
- Pieters Marcel, Beukenlaan 21, 9160 Lokeren 
- Ramon Roger, Ad. Baeyensstraat 52, 9040 Sint-Amandsberg 
- Rasemont Gaston, Kloosterstraat 108, 9960 Assenede 
- Roelandt Gerard, Kapellenhoek 64, 9340 Oordegem 
- Saerens An, Nelestraat 29,9050 Gentbrugge 
- Schiettekatte Etienne, Wezenstraat 7, 9090 Melle 
- Sedeyn Antoine, Waterstraat 44, 9820 Merelbeke 
- Teirlinck Lucien, Palmstraat 11, 9090 Melle 
- Thery Maurice, Beekstraat 1, 9090 Melle 
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- Thienpont Andrea, Collegebaan 25, 9090 Melle 
- Thoen Armand, Sint-Michielstraat 95, 8700 Tielt 
- Timpennan Roger, Vijverwegel43, 9090 Melle 
- Tusschans Jan, Lindestraat 35,9090 Melle 
- Unnel Marc, Populierenstraat 2, 9890 Dikkelvenne 
- Vanbets Eduard, Beekstraat 21,9090 Melle 
- Van den Berghe Corine, Reibroekstraat 73, 9850 Hansbeke (Nevele) 
- Van de Putte Ghislain, Dorp 20, 9860 Oosterzele 
- Van de Steene Roger, JozefContréstraat 4,9000 Gent 
- Van Dunne Luc, Provinciebaan 310, 9620 Zottegem - Velzeke 
- Van Grembergen Antonia, Park ten Hovelaan 7, 9090 Melle 
- Vanheden Rolande, Kwatrechtsesteenweg 93, 9230 Wetteren 
- Van Kenhove Patrick, Koningin Astridlaan 77, 9820 Merelbeke-Bottelare 
- Van Vooren Marc (E.H.), Molenstraat 2,9890 Gavere 
- Vervaet Roger, Kerkstraat 75 A, 9820 Merelbeke 
- Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, Van Heybeeckstraat 3,2170 Merksem 
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MELLE -DRIES: HET CAFE "BIJ EL VIRE DE WINNE 
- door André Vervust-

Dit cafeetje of herberg was gelegen in de Kruisstraat. Het 
was een kleine woning met een laag dak. Het huisje is nu 
gerestaureerd. 

De vloer lag een 20-tal cm lager dan de straat en bestond uit 
zwarte tegels. De toog was gemaakt van een duurzame 
donkerbruine houtsoort die gepolijst was. Vooraan was er 
snijwerk die de toog in drie vakken verdeelde. Op de toog stond 
een oude tapkraan van vernikkeld koper. In die tijd tapte men 
"Export" (33c1) en pilsbier van 25cl.. Export had een kleiner 
alcoh~lgehalte dan de pils. Uit_grote bruine flessen met een 
porseleinen stopsel bestelde men bruin bier, beter gekend als een 
"Faro". 
In het café stonden donkerbruine tafels en stoelen. De stoelen 
hadden ronde stijlen en sporten. Aan de zijkant van de tafels 
bevond zich een bakje om het glas bier in te zetten. Dit werd 
voornamelijk gebruikt bij het kaartspel. 
Achter de houten toog lag een houten trede en aan de muur hing 
een kleine vitrinekast waar de glazen in stonden. Naast die kast 
hing een klein bakJe waar men de kaarten inlegde. Naast de toog 

o 

Kaartenbakje 

Kaarten 

was de kelderdeur, deze was steeds slotvast. Dit was nodig omdat de klanten, die aan de toog stonden, 
er niet zouden invallen. 
Op een tekening zien we de indeling van het kleine huisje, met beneden de keuken, een slaapkamer, de 
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kelder en de voutekamer. Boven, 
onder de pannen, waren de 
slaapkamers ondergebracht. 
Op de zijkant van het gebouw 
stonden de stallen en lag er een 
overdekte rolbaan buiten. 
Achteraan het gebouw lag een 
grote groentetuin met een breed 
gaanpad. Vóór het café bevond 
zich een aarden strook en pas dan 
de kasseiweg. Aan de zijkant 
van de woning was het ook 
gewoon aarde dus geen 
verharding of betegeling. Naast 
het café, op de aarden strook, 
stond een dikke linde, die door 
sommige schilders op doek werd 
gebracht. 
Tijdens de kermis, of op andere 
dagen, kon men dit gebruiken 
voor een schieting op de 
liggende wip. 
Zoals ook in de andere herbergen 
kregen de kaartjes een "lei en 
krijt" om de stand van het spel 
bij te houden. Sommige onder 



de lezers zullen zich zeker nog herinneren hoe ze zelf op school op zo een lei moesten leren schrijven. 
Dit gebeurde dan met een griffel. Nu zijn die leien vervangen door kartonnen exemplaren. 
De uitbaters Oscar Denoyette en 
Elvire De Winne waren 
gemoedelijke mensen die graag 
met hun gasten aan het praten 
gingen. In het café was er 
zelden ruzie onder de kaarters 
of onder de gasten. Bij Oscar en 
Elvire kon men ook met een 
melkan om bier gaan. Meestal 
was dit dan bruin bier dat uit 
een groot houten vat werd 
getapt. Het bruin bier kon men 
ook krijgen in donkere flessen 
met porseleinen stop. 
Oscar stierf in · 1967 en was 85 
jaar. Elvire overleed in het 
rusthuis te Zaffelare op 8 
februari 1971 en was 84 jaar (ze 
was geboren op 1 juli 1887). 
Het café is dan gesloten 
geworden en werd verkocht als 
gewone woning. 
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~-----------------------

G.ONTRODE IN QEl~"EGENTIENDE EEUW 

Steeds poogden de mensen hun territorium af te bakenen en reeds in het Ancien Régime werden 
kaarten en plans opgemaakt van waaruit we kunnen afleiden waar onze voorvaderen woonden. 
In de quoteboeken werden de verschillende eigenaars en pachters opgetekend en daar dit boek 

een fiscale doelstelling had werd geen enkel gezinshoofd van de parochie vergeten. Wanneer men dit 
quoteboek naast een kaart van de parochie legt kan men de woonst van de toenmalige bewoners min 
of meer lokaliseren. 

Pas in de negentiende eeuw werd een duidelijke kadastrale legger opgemaakt waarin de eigenaars 
opgetekend werden met de vermelding van hun beroep en woonplaats en de oppervlakte van hun 
eigendommen. Verder werd een onderscheid gemaakt in de eigendommen want er werd een fiscale 
rechtvaardigheid nagestreefd op basis van de categorie waartoe de eigendommen behoorden : een 
hofstede of woning was vanzelfsprekend waardevoller dan een stuk land of weide terwijl een bos een 
nog lagere waarde had. Naast deze kadastrale legger werd er midden de 19de eeuw een kaart 
uitgetekend door Popp waar elk perceel grond opgetekend werd. In de zogenaamde Popp-kaart 
vinden we bij elk perceel grond een nummer terug dat overeenstemt met de kadastrale legger. Op die 
manier konden we terugvinden wie eigenaar was van elk stuk grond of woonst gedurende de 
negentiende eeuw. Pachters daarentegen kunnen we moeilijker terugvinden, hiervoor kunnen enkel 
de bevolkingsboeken en in mindere mate aktes van de Burgerlijke Stand wat meer informatie 
verstrekken. In grotere gemeenten zullen we verschillende secties terugvinden (Dorp, .. . ) en wordt 
ook de Popp-kaart opgesplitst. Hoewel verschillende stukken land nog werden verkaveld en sommige 
straten een andere naam kregen kunnen we de met deze gegevensbron de vroegere gemeente nog 
redelijk goed herkennen en de woonsten lokaliseren. 

Wanneer we Gontrode bekijken komen we toch tot enkele interessante vaststellingen. Zo blijkt dat -
wanneer we de oppervlakte bekijken - de grootste eigenaar "den armen van Gent" was, goed voor 
ruim 74 hectaren, doch slechts één hofstede. De rijkdommen van "den armen" kunnen verklaard 
worden uit het feit dat de kerk vroeger de armen- en ziekenzorg onder haar hoede nam en dat de 
"Burgerlijke Godshuizen" en de daaraan gekoppelde bezittingen overgenomen werden door de 
overheid toen Napoleon onze gewesten veroverde. Maria-Coleta Surmont de Volsberghe was de 
tweede met ruim 24 hectaren, gevolgd door rentenier de Potter de Ghellinck die ruim 18 hectaren 
bezat. Jan Baptiste Vanderstraeten, zoon van Benedictus had 16 hectaren bezittingen waaronder drie 
gebouwen en hij bleek landbouwer te zijn. In tegenstelling tot de vorige vermelde eigenaars bleek het 
nu wel degelijk om een Gontrodenaar te gaan. Jan Baptiste Verstraeten, zoon van Dominicus bleek 
ook een vermogen van 10 hectaren te hebben. Verder vonden we nogmaals een Jan Baptiste 
Verstraeten, molenaar en burgemeester terug met twee stukken land. 

"Den armen van Gontrode" bezat acht percelen land en vier percelen hof terwijl de kerk, de pastorie, 
het kerkhof en een stuk hof eigendom waren van de gemeente. Het valt op dat in het midden van de 
negentiende eeuw nog een groot gedeelte van de eigendommen in Gontrode toebehoorden aan 
adellijke families in Gent, ook al hadden die een aanzienlijk deel van hun politieke macht verloren. 
Verder waren er nog wat landbouwers die een hofstede of een stukje grond bezaten. 
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* G = gebouwd 
o = onbebouwd 

Naam eigenaars 
Gent - den armen 

Beroep 
I 

Surmont-de Volsberghe Maria-Coleta I 
De Potter de Ghellinck I rentenier 
Vanderstraeten J Bapt, zoon I land bouwer 
De Lichtervelde Franciscus-Josephus I graaf 
Verstraeten J. Bapt. zoon Dominicus I landbouwers 
Schollaert Jtiliana begijne 
Schollaert Marie Ilandbouwster 
Schollaert Benedictus i advokaat 
Cocquyt Livinus I landbouwer 
De Buck Adolphus bankier 
De Lantsheere Sophie I rentenierster 
Kotman Seraphinus landbouwer 
Vandeputte Marie begijntje 
Van Gansberghe C. L./Desomer Henri zoutzieder/ minderj 
Caekebeke Joannes Franciscus I landbouwer 
Gontrode - den armen i 
De Meyer Petrus Celestinus I landbouwer 
Schollaert Petrus Joannes landbouwer 
De Bruyker Marcellis i landbouwer 
Vander Eecken Basilius ! landbouwer 
De Kerckhove-Lippens Hypolitus- i rentenier 
Schollaert Carolina i landbouwster 
Deseille Carolus-JoseQhus I ~rietaris 
Verspeeten Petrus Franciscus i landbouwer 
Devos Joannes i landbouwer 
Schollaert Bened. M. en Julius Franc. !advocaten 
De Vreese Basilius I landbouwer 
Van der Eecken Joannes Franciscus i landbouwer 
Desomer Henricus en broeders Iminderjarig kind 
De Ghellinck I rentenier 
Vandevelde Franciscus iparticuliere 
De Vreese Petrus Franciscus I landbouwer 
Vandevelde Constantinus I schoenmaker 
Lamotte Josephus en broeders onderpastoor 
De Wespelaere Frca, vrouw De i2 

1 

De Raedt Constantinus landbouwer 
Devreese Vict. & Maria! M.T. / M.T. ' Iandbouwers/ 
Devreese Eduardus, Clemencia, minderjarige 
Devreese J. Fr. / Marie T./ Marie T. landbouwer/ 
Verstraeten J. Bapt./ Verstr. J.Bapt. I burgemeester/molen 
Verstraeten Benedictus I hotelier 
Piens Joannes Baptiste !negociant 
Heyde I rentenier 
Verstraeten Leandre Marie I landbouwer 
Desmet Joannes Baptiste I landbouwer 
Rolleers - de weduwe renten ierster 
Van Gansberghe Carolus Ludovicus i zoutzieder 
Broeckaert Engel negociant 
Gillis Petrus Joannes, broeders en I landbouwers 
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Woonplaats 
Gent 
Gent 
Gent 
Gontrode i 
Gent I 
Gontrode i 

I 

Gent 
Gontrode ! 
Gent i 
Gontrode 
Gent 
Lemberge I 

I 

Gontrode 
Gent I 
Wetteren! I 
Gontrode I 
Gontrode 
Melle i 

i 
Wetteren I 
Gontrode I 

! 

Lemberge I 
Gent I 

I 

Gontrode i 
Hansbeke ! 
Gontrode I 

I 

Grotenberge I 
Gent 
Gontrode ! 

I 

Scheldewindeke I 
Drongen ! 

I 

Gent I 
Oosterzele ! 
Gontrode 
Gijzenzele 
Aalst 
Gontrode 
Oosterzele I 
Gontrode/ Gent! 
Beerlegem . I 
Gontrode/ Gent! I 
Gontrode I 
Vlierzele I 
Gent I 
Gent 
Sint Goris I 

I 

Gontrode 
Gent 
Wetteren 
Lokeren 
Melle 

ha a ca G 0 
74 25 50 1 80 
24 54 10 1 22 
18 14 80 I 20 
16 12 20 3 31 

40 ~ 
--

13 86 22 
10 24 40 5 30 
8 77 20 0 8 
7 29 50 5 17 
7 29 10 3 21 
5 0 2 14 
4 26 60 0 6 
3 48 60 2 6 
3 25 0 1 6 
3 7 0 0 6 
2 89 60 0 3 
2 80 30 1 9 
2 75 80 0 12 
2 49 50 2 7 
2 47 80 1 5 
2 44 10 1 9 
2 31 0 1 6 
2 17 90 0 3 
2 10 90 0 3 
1 96 90 0 0 
1 70 0 1 5 
1 63 80 2 7 
1 60 70 0 5 
1 59 801 0 2 
1 47 30 0 2 
1 38 50 I 5 
I 35 20 1 5 
I 34 60 0 2 
1 31 50 1 6 
1 29 0 0 3 
1 27 60 1 6 
I 26 90 I 1 6 
I 19 70 0 3 
I 14 80 2 2 
I 13 70 0 4 
1 8 20 0 I 
I 4 40 0 2 
1 3 70 0 2 
0 97 0 0 2 
0 95 80 0 2 
0 90 50 0 1 
0 85 60 1 5 
0 85 20 0 2 
0 84 0 0 2 
0 78 90 0 2 
0 78 60 0 2 



Devreese Des. / Marie T./ Marie T. i landbouwer/ Gontrode/ Gent! I 0 78 20 2 4 
Schollaert Benedictus i landbouwer Appelterre 0 75 90 ol 2 
Vander Eecken Carolus Ludovicus ! landbouwer Lemberge 0 74 80 0 2 
Verstigel Benedictus i landbouwer Gontrode 0 74 40 I 4 
Van Haverbeke Jrentenier Gent 0 70 80 0 2 
Dewilde Eugenius I notaris Moortsele 0 70 40 0 4 
Godertier Franc. Xa. broeders en I Bostelare I 0 64 70 0 I ! 

De Casper Scholastica I herbergierster Oosterzele 0 63 10 3 3 
Vermei ren Isabella Theresia jparticuliere Gontrode 0 62 0 0 1 
Venneman Carolus Lud en broeders ! landbouwers Gontrode I 0 60 0 1 2 
Vermeisch Joannes I landbouwer Gontrode 0 57 80 1 4 
Schatteman Constantinus ! landbouwer Gontrode 0 56 0 0 2 
De Coullemont de Watervliet Carolus 'baron St. Ulriks 0 52 10 0 1 
Gontrode - de gemeente Gontrode I 0 50 30 21 2 

.-... _--
otl Wauters Benedictus ' landbouwer Scheldewindeke 0 48 50 

Van der Cruyssen Petrus Franciscus landbouwer Gontrode 0 48 30 ol 1 
Verstraeten Carolus en consoorten : landbouwers Melle 0 45 10 I I 
Derodes Carolus markgraaf, rentenier ~ussel 0 41 90 ol I 
Devreese C. L. / MarieT.I Marie T. i landbouwer/ kkelvenne/ 0 39 0 0 -, 

J 

Van Gansberghe Petrus Romanus ,molenaar Lemberge 0 38 30 21 2 -- . -_._. ---
Nevejans Joannes Modeste ,gem een tesecretaris Melle 0 37 40 Ol 2 
Gylens Franciscus landbouwer Gontrode 0 35 20 I 3 
Vander Eecken Benedictus ; landbouwer Lemberge 0 34 60 0 1 
De Wilde Constant. Bern. & Coleta 1 landbouwers Melle 0 34 40 0 1 
Vanderheyden Joannes Baptiste landbouwer Gontrode 0 34 20 1 2 
Arnoult Carolus -: landbouwer Melle 0 33 80 0 I 
Devreese Henriette, vrouw De Buck 0 33 80 I 4 
D'hont Joannes Baptiste , landbouwer Lemberge 0 31 30 21 2 

-->--

Verspeyen Theresia, weduwe Simoens ; particuliere Gent 0 30 30 0 I 
Raspoet Ignatius Joannes en Marie : landbouwers Gontrode I 0 30 30 1/ 2 
Schatteman Pantaléon : landbouwer Gontrode 0 25 0 I 1 2 
De Moor Livinus, broers en zusters i landbouwers Gontrode 0 19 50 I 2 
Bauwens Joannes Franciscus i wever Gijzenzele 0 19 10 1 2 
Bernaert Constantinus I veldwachter Gontrode 0 15 90 1 3 
Vandevelde Hypolitus Desiderius i particuliere Landskouter 0 15 30 0 2 
Claus Léon I metser Gontrode 0 13 90 2 1 
Demeyer Constantinus i landbouwer Melle 0 13 40 1 1 
Deuw Benedictus I landbouwer Gontrode 0 13 30 1 1 
De Sutter Constantinus 'metser Gontrode 0 11 90 1 1 
Decraecker Ludovicus 'k . ; U1per Gontrode 0 11 10 0 I 
Heyens Josephus ! secretaris Gontrode 0 10 80 I 1 
Devos Engelbertus en Augustinus Ismid / landbouwer Gontrode 0 10 10 1 I 
Vandevelde Edouardus i zadelmaker Gontrode 0 9 30 1 2 
Bernard (de kinderen) Carolus i landbouwer Gontrode 0 8 90 I 2 
De Rocker Leandre I landbouwer Gontrode I 0 7 80 I , I 
Vandevelde Adelaide !begijntje Gent 

, 
0 7 70 0 I I 

I 

Volkaert Petrus i landbouwer Gontrode I 0 7 40 I - I 
Gijzenzele - de kerk , Gijzenzele I 0 7 40 0 1 I 

Bogaert Joannes Baptiste -landbouwer Melle I 0 4 30 I 1 0 
Vandevelde Dominicus I landbouwer Gontrode I 0 3 60 I 0 
Schollaert Bened.l Vermeulen I advocaat / dagloner Gent / Gontrode I 0 0 30 11 0 
Bernard Carolus (kdn) - Sartan i .. ./ dagloner Gontrode I 0 0 20 1 0 
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100 JAAR KONINKLIJKE MUZIEKVERENIGING 
"VREUGD IN DEUGD" TE MELLE 

detail vanfoto uit archiefvan "Vreugd in 
Deugd" (/908) - persoon links is Jules Van 

8iervliet 

- door Jan Olsen-

Naar aanleiding van de komende vlenng van 100 jaar 
muziekmaatschappij "Vreugd in Deugd" te Melle en als 
aanvulling op ons artikel in "De Gonde", jg. 18 (1990) nr. 2 
pag. 19 enkele aanvullende gegevens m.b.t. hun eerste ere
voorzitter en medestichter Jules Paul Marie Van Biervliet. 
Zoals u weet werd hij geboren te Leuven op 31 augustus 1846 
als 7de kind van Lodewijk Antoon Van Biervliet (dokter 
medicus, professor aan de Katholieke Universiteit te Leuven) 
en van Joanna Antoinetta Kesteloot. Jules zelf huwde te Gent 
op 29 november 1873 de te Brussel geboren Amélie Marie 
Champy, dochter van Auguste en Marie Geffroy. Hun gezin 
telde 8 kinderen. Na het overlijden van Jules Van Biervliet 
vroeg het bestuur van "Vreugd in Deugd" aan een zoon van 
hem, met name aan Alphonse Marie Joseph Paul Van 
Biervliet (die een carrière binnen de diplomatieke wereld had 
opgebouwd) of die zijn vader als ere-voorzitter wilde 
opvolgen. Met een positief antwoord werd gereageerd . 
Alphonse Van Biervliet zag het levenslicht te Gent op 17 mei 
1878 en huwde te Brussel (Sint-Gillis) op 29 januari 1913 met 
Julia Marie Adèle Carez (0 te Elsene op 12 november 1890 en 

+ te Koksijde op 27 juni 1969). Alphonse zelf overleed vijf jaar later dan zijn echtgenote, dit eveneens 
te Koksijde, op 08 januari 1974. 
Een achterkleindochter van Jules oudere broer de jurist Paul Jacobus Van Biervliet (1835-1889), met 
name Marie Claire Van Gehuchten (0 1920), huwde te Elsene in 1946 met de gekende jurist en 
politicus tevens hoogleraar Pierre HarmeI. Via de kleindochter van een andere broer, Joseph Jules, 
met name Cecile Marie Van Biervliet CO Elsene 1914) zijn de Van Biervliets verwant met de adellijke 
familie de Kerchove d 'Exaerde. 

Feestprogramma 100 jaar "Vreugd in Deugd" / The Mellvids Big Band 

zondag 30 mei 1999 

vrijdag 01 oktober 1999: 

Gildenhuis / Melle-Vogelhoek 
Tentoonstelling met oude foto's, instrumenten en archiefmateriaal. 

10.00 uur: matineeconcert door The Mellvids 
11 .00 uur : academische zitting & receptie 
12.30 uur : feestmaaltijd (voorinschrijving, 400 BEF) 

kerk Merelbeke-Flora 

20.00 uur : jubileumconcert door de Koninklijke Muziekkapel van de 
Zeemacht. 

Voor verdere inlichtingen: de heer Wim De Koker (voorzitter), Mellestraat 312, 9090 Melle, tel. 
09/230.72.44. 
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