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"uitgegeven in samenwerking met het Gemeentelijk Museum Melle" 

Plaasteren ontwerp van de in brons uitgevoerde buste van de textielindustrieel Felix Beernaerts 
(1845-1912), deze vormt de bekroning voor het monument van voornoemde, opgericht in 1930 te 
Wetteren op de gewezen Vennemansdries. Dit monument is een parel uit de portretkunst van de 
Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935). Dit ontwerp maakt deel uit van de collectie van het 

Gemeentelijk Museum te Melle 
(foto : Pià SeIhorsl). 

- verantw. uitgever: A De Baàs - Klinkerlaan 23 - 9090 Melle
kantoor I Gerneenteplein 13 9090 Melle 
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Woord vooraf, 

Op 11 april ll. overleed ons gewaardeerd bestuurslid Georges De Poorter. 

stichtend lid van onze bloeiende heemkundige vereniging, zoals u kunt lezen in het in dit nummer van 

ons tijdschrift afgedrukte 'in memoriam'. Vele bestuursleden en leden hebben op zaterdag 17 april 

afscheid genomen van een ware vriend en hebben hem diep ontroerd vergezeld naar zijn laatste 

rustplaats op het kerkhof van Melle. We zullen Georges erg missen. 

Verder hebben we het in deze uitgave naar aanleiding van onze eerstkomende zomertentoonstelling 

"Ju/es Vits (1868-1935) : leven en werk van een Melse beeldende kunstenaar" uitgebreid over de 

Gentse textielindustrieel Felix Beernaerts die te Wetteren een weverij oprichtte die begin deze eeuw 

uitgroeide tot het grootste bedrijf in zijn soort. In augustus 1930 onthulde men met veel luister te 

Wetteren een monument ter zijner ere. Jules Vits ontwierp en maakte deze. Vandaag is het model 

van Beernaerts buste te bewonderen in ons Gemeentelijk Museum. 

Tevens bieden wij u nog vele kleine doch nuttige berichtjes aan, o.a. met betrekking tot een mede door 

het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen vzw georganiseerde studiedag. 

Ook kan u genieten van het vervolg van de pittige verhalen uit Melle-Dries en wie voorouders heeft te 

Melle vindt wel iemand terug in de lijst van de Confrerie of Broederschap van de Heilige Rozenkrans. 

Tot slot hopen we ook u te mogen begroeten op onze komende zomertentoonstelling. Deze loopt in het 

Gemeentelijk Museum te Melle vanaf 21 juni tot en met 05 juli aanstaande. Tijdens het 

kermisweekend zelf organiseren we een viertal begeleide wandelingen door het centrum van onze 

gemeente. U zal er uitvoerig toegelicht worden omtrent werk van Vits zichtbaar in ons straatbeeld. 

Veel leesgenot! 

Jan Olsen 
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Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

- voorzitter 

- ondervoorzitter 

- secretaris 

- penningmeester 

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

: - Ginette Desmet, J.Van Crombrugghestraat 30, 9000 Gent - 09/223.97.87 

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

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

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

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

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

Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle - 09/252.40.20 

- Luc De Ruyver, Watermolenstraat 22, 9090 Gontrode - 09/252.33.98 

- 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, Vossenstraat 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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IN MEMORIAM 

Op zondag.11 april overleed Georges De Poorter, erelid en lid van 

het bestuur van onze Heemkundige Vereniging waarvan hij één 

van de stichters was. 

Zijn vakkennis als drukker stelde hij vooral ten dienste van ons 

tijdschrift De Gonde. 

Georges was een vriend waarop men in geval van nood steeds kon 

rekenen. Het sociale leven in de gemeente liet hem evenmin 

onberoerd. 

In 1965 werd hij gemeenteraadslid en bleef dit tot en met 1982. 

Van 1971 tot 1977 was hij voorzitter van het O.C.M.W.. Ook in 

de sportmiddens was hij een graag gezien figuur. De laatste jaren 

was hij betrokken bij de installatie van de gemeentelijke seniorenraad waarvan hij ondervoorzitter 

was. 

Dat Georges zeer geliefd was bewees de grote schare vrienden en bekenden die hem zaterdag 17 april, 

na een ontroerende plechtigheid, naar zijn laatste rustplaats vergezelden. 

Aan zijn echtgenote bieden we hierbij onze ontroerde deelneming aan. 

We zullen Georges missen! 

~ __ ovtIrirt 

It_"-. 
T«ItNtt : 

IlIIIIkbur undenken UIl 

DE HEER 

Georges DE POORTER 
Fdq!cRoot VIIII mevrouw 

Marie-Anloiocue DE SPIEGELEIRE 

~ IeT_ op 21 mei 1926 
en pIoCI overleden Ie Mc:lIe op 11 april 1999. 

""""'.~D«~~. 
• J-iWs D« "-ter. De s,M~1rin, 

D« F~ .. v. lNft How 
....",_.~-~,. .. ~,. 
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Interprovinciale studiedag te Aardenburg (Nederland) 
zaterdag 20 november 1999 

"Wat met heemkunde in 2000 ?" 

Het betreft hier een initiatief dat uitgaat van de provincies Oost-Vlaanderen, West-Vlaanderen en 

Zeeuw-Vlaanderen. Het programma voorziet een volledige dag die start om 9u.30 en rond 17 uur zal 

eindigen. Er wordt een bus ingelegd. Vertrekplaats en -uur worden later aan de geïnteresseerde 

deelnemers schriftelijk medegedeeld. De studiedag wordt volledig bekostigd door de provincie. 

Hierin is ook het middagmaal en het vervoer per bus inbegrepen. Op de studiedag ontvangt elke 

deelnemer een info-map . Er zal voornamelijk gewerkt worden in werkgroepen (museumconsulent, 

lokale media + internet, heemschut ... ) . 

Wie uit onze heemkundige vereniging aan deze studiedag wil deelnemen contacteert onze 

penningmeester : Jan Olsen 

Gemeentelijk Museum : 09/252.26.47 

Thuis : 09/252.42.60 

Inschrijven vóór 28 juni 1999. 

"Contactblad" 

driemaandelijks tijdschrift van het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen 
vzw. 

Vanaf jaargang 1999 kan elke geïnteresseerde heemkundige zich abonneren op deze uitgave. U stort 
250 BEF op rekening van het Verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen 
vzw, nummer : 441-5017791-32 met de vermelding "abonnement Contactblad". 

Het verbond van de Kringen voor Heemkunde in Oost-Vlaanderen op Internet : 

Sedert januari 1999 is ons heemkundig verbond aanwezig met een website op Internet. De URL 
(Uniform Ressource Location) voor het verbond, dat een hulpmiddel is om een informatiebron op het 
netwerk te localiseren is : http://user.online.beI-odbOOI572. 
Het E-mail (electronischepost)adres = heemkunde.oostvl@online.be. 
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EEN MONUMENT VOOR DE TEXTIELINDUSTRIEEL 

FELIX BEERNAERTS 

(Ontwerp en uitvoering : beeldhouwer Jules Vits) 

-door Jan Olsen-

B
ehoudens op het vlak van de religieuze thematiek, de funeraire monumenten, de 

geveldecoraties en de oorlogsmonumenten kon de Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-

1935) meer dan behoorlijk overweg met de portretkunst. Een staaltje van dit laatste kan men 

bewonderen op de gewezen Vennemansdries, heden het Felix Beernaertsplein te Wetteren. Sinds eind 

plaasteren model van de buste voor het 
monument ter ere van F. Beernaerts te Wetteren. 

Deze bevindt zich in de collectie van het 
Gemeentelijk Musellm te Me/le. 

(foto: Julien Meersschaut) 

augustus 1930 staat daar een monument als eerbetoon aan 

de industrieel Felix Beernaerts (1845-1912), die in 

voornoemde gemeente in het laatste kwart van de vorige 

eeuw een weverij opstartte die op twintig jaar uitgroeide tot 

de grootste in ons land en zorgde voor een tewerkstelling van 

meer dan 2.500 mensen. De bronzen buste van Felix 

Beernaerts bovenop een sober uitgewerkte sokkel is een 

ongelofelijk staaltje van het technisch-artistiek kunnen 

van Jules Vits . Het karakter van de mens F. Beernaerts 

spreekt zo uit het beeld. Het werk grenst aan de perfectie, 

wetende dat de beeldhouwer, 18 jaar na het overlijden van 

betrokkene, enkel wat fotomateriaal ter beschikking had. Van 

de bronzen buste staat in het Gemeentelijk Museum te 

Melle het oorspronkelijke plaasteren model. Daar het een 

prachtstuk is uit de collectie die is ondergebracht in de 

afdeling opgebouwd rond de kunstenaar Jules Vits, wilden we 

speuren naar wat meer achtergrondgegevens . We werden 

hierbij meteeil op de juiste sporen gezet door ondermeer ons medelid de heer Paul De Coster, een 

aantal andere mensen waren ons eveneens erg behulpzaam. Onze informatie hebben we uit heel wat 

literatuur en authentieke documenten geput, een selectieve bibliografie vindt u in een bijlage. 
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Felix Beernaerts: een leven vol bedrijvigheid. 

Een mooie zomer zal het in 1845 wel geweest zijn voor de Gentse muzikant, Antonius Beernaerts. Op 

24 augustus beviel zijn echtgenote, Joanna Feliers, van een zoon. Het gezin woonde toen in het 

Yperstraatje, twee rijen eenvoudige huizen. Annand Heins maakte er eind van de vorige eeuw een mooie 

tekening van. Vader Beernaerts ging op 26 augustus 1845 op het stadhuis te Gent aangifte doen van de 

geboorte van zijn zoon Felix Josephus, deze was twee dagen eerder geboren om elf uur 's avonds. Het 

enige wat we van vader Beernaerts op genealogisch vlak weten is dat hij op dat moment 45 jaar oud was 

en dat hij alsdusdanig rond 1800 het levenslicht zag. Moeder Joanna Feliers was 40 jaar oud. Waren er 

nog andere kinderen in gezin Beernaerts? Tot op heden hebben we hier nog geen gegevens over. Getuige 

bij de geboorte-aangifte was onder andere een buurman, met name een zekere Felix van Bunnen, 44 jaar 

oud en broodbakker eveneens woonachtig in de voornoemde Yperstraat. Schepen Edouard van 

Pottelsberghe de la Potterie (1797-1870) die de geboorte-akte ondertekende was een grootoom van Léon 

van Pottelsberghe de la Potterie, burgemeester te Melle van 1912 tot 1921, tijdens dezelfde periode dat 

beeldhouwer Jules Vits er gemeenteraadslid was. 

detail uit het 'Plan der Stad Gent' opgemaakt in 1841 door de landmeter van eerste klas, B. SaureL Dit plan werd heruitgegeven door 
de Heemkundige en Historische Kring Gent vzw in 1993, het origineel bevindt zich in de Centrale Bibliotheek van de Universiteit Gent 

in het fonds Kaarten onder het kaartnummer 999. 
Op deze illustratie hebben wij met een pijltje het Yperstraatje aangeduid. 
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Over de kindertijd van Felix Beernaerts weten 

we eigenlijk niets meer. Enkel dat hij aan het 

Gentse (sinds 1850 Koninklijk) Atheneum 

middelbaar onderwijs volgde. Daarria blijven 

we ook nog een beetje op onze honger zitten . 

Na zijn studies gaat F. Beemaerts als 

bediende werken in de 'Filature et Tissage 

mécanique de Coton' van Franciscus Scribe 

(1818-1886), een textielfabrikant van wie zijn 

werkhuizen zich bevonden m het 

Gravenkasteel te Gent (in verband met F. 

Scribe en aanverwante families met 

verbindingslijnen naar Melle hebben we een en 

ander op een rij gezet in een afzonderlijk 

luikje). Later kon Beemaerts er de functie 

beoefenen van handelsreiziger. Een paar jaar 

later werkte hij als zelfstandig 

tekening gemaakt door A . Heins van het Yperstraatje te Gent zoals 
het er in de 19'* eeuw uitzag. 

handelsvertegenwoordiger in de textiel. Uit een 

boekhoudkundig document uit de tweede helft 

van de jaren 1860, dat hem met een hoge graad van zekerheid kan worden toegewezen, merkten we op 

dat Felix Beemaerts 

diverse. klanten bezocht in 

het Henegouwse 

Stambruges (een 

gemeente die sinds 1977 

fuseerde met Beloeii), 

waaronder een zekere 

Nicodème Mercier. Ook 

konden we enkele 

correspondentiestukken 

daterend uit 1879 en uit 

de _private sfeer .gericht . 

aan Felix Beemaerts 

I." ~~ ,:"~. =. i ", 

kopie van een porseleinkaart m.b.t. de katoenspinnerij en -weverij van Franciscus Scribe die zich 
bevond in het Grav-enkasteel te Gent (uil de verzameling yan mevr~Rosa Mores). 

inkijken, deze waren ondertekend door onder andere Léon en Louis Mercier. Vermoedelijk leerde Felix 

Beemaerts via een van hen zijn latere echtgenote kennen. Zeker is dat hij op 16 december 1880 te 
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Stambruges huwt met Adeline Marie 

Thérèse Mercier . Zij werd m 

voornoemde gemeente geboren op 08 

januari 1856 als dochter van Paul Mercier 

en Léocadie Flammé. Verder genealogisch 

onderzoek dient hier nog te gebeuren. 

Enkele jaren na ZIJn huwelijk en m 

. navolging van de katoenweverij 

'Etablissements Pipyn, S.A. Filature et 

Tissage de Coton', sinds 1877 aktief op 

de toenmalige Vennemansdries te 

Wetteren, kocht Felix Beernaerts eind 

1884 op de wijk Overbeke te Wetteren 

een stuk grond en bouwde er zijn eerste en 

bescheiden weverij. 

kopie van de eerste pagina van het huwelijks boekje van 
Felix Josephus Beernaerts en Adeline Marie Mercier. 

Aan de basis van de 'Etablissements Pipyn' liggen in feite Lieven Bauwens r 1769), gekend van de 

Mule Jenny, en zijn schoonbroer Jean Heyman ( hij was gehuwd met L. Bauwens zuster, Josephine, 

1785-1873 en eveneens verwant met de familie Haesebeyt), beiden hadden zich geassocieerd en in 

1818 een spinnerij opgericht in het gewezen Sint~orisk/ooster in de Gentse VijfWindgatenstraat. 

Mettertijd was het bedrijf in handen gekomen van een neef, Octave Heyman die samen begon te 

werken met een zekere Guillaume Pipyn, uiteindelijk kwam de gehele zaak in handen van de familie 

Pipyn en zoals reeds hoger vermeld kwam er een vestiging te Wetteren. 

Vanaf 1885 ging hij er reeds over tot een effectieve produktie van geweven stoffen dit met behulp van 

een vijftiental getouwen. Dat de Gentenaar Beemaerts voor zijn industriële aktiviteiten naar een 

buitengemeente trok was zeker niet ondoordacht, integendeel! De lonen voor het werkliedenpersoneel 

lagen er minstens 10% lager dan in de steden. Bovendien hadden de ondernemers er minder te maken 

met een zich organiserend proletariaat. 
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Het gezm Beemaerts-Mercier bleef 

echter te Gent wonen, alwaar ze een 

pand betrokken gelegen aan het Graaf 

van Vlaanderenplein nr. 7. In het 

zelfde gebouw bracht F. Beemaerts er 

ook zijn administratie, boekhouding, 

verzendingsdienst voor zijn producten 

etc . ... in onder. Uit recentere tijden 

herinneren velen van ons dit gebouw 

nog als de gewezen Redouteygarage. 

Dat Beernaerts vrij snel kwaliteitsvolle 

producten wist te realiseren bewijst 

onder andere de zilveren medaille die 

hij reeds op de Wereldtentoonstelling 

van 1885 te Antwerpen wegkaapte. 

Deze bekroning hielp vast en zeker het 

bedrijf meteen op weg naar de 

internationale roem. 

Als in een Amerikaanse droom 

groeide de fabriek van Beemaerts op een exponentiële wijze. Een goeie tien jaar na de start 

funktioneerden er niet minder dan 1.800 weefgetouwen en waren er meer dan 1.000 mensen -

tewerkgesteld. Nog enkele jaren later was deze industriële weverij zoals reeds aangehaald de grootste 

zicht op de bedrijfsgebouwen van Beem aerts te Wetteren anno 1888 (naar een gravure gebruikt als 
toenmalig briefhoofd) (overgenomen uit het boek : "Wetteriana 1882-1 982 ") . 
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van ons land met een 

bedrijfsoppervlakte 

van meer dan 56.000 

vierkante meter en 

een tewerkstelling van 

meer dan 2.500 

eenheden. De 

textielsector te 

Wetteren, en voor het 

grootste 

slechts 

aandeel 

toe te 

schrijven aan twee 

bedrijven met name 



d~ze van Beernaerts en uiteraard ook deze van Pipyn, lag ein~ de 19de eeuw mee aan de basis van een 

naar plaatselijke normen gemeten ware bevolkingsexplosie. 

Dat zijn industriële aktiviteiUm Beernaerts geen windeieren 1egden-bleek onder andere uit_ het enorme 

fortuin dat hij op twintig jaar tijd bijeen wist te scharen. Te MeDe kocht hij van de erven van Alfred 

Piers de Raveschoot (over wie we het hadden in 'De Gonde', jg. 26/1998 nr. 1 pag. 15 e.v.), deze 

laatste was overleden in 18~7, als buitengoed het kasteel Zwaanhoek, gelegen _ langs de 

Brusselsesteenweg en 

vandaag alomgekend als 

het administratief 

gebouw van de 

tuinbouwschool. Het is 

op de aanpalende 

terreinen, ook eigendom 

van de familie 

Beernaerts, dat indertijd 

tijdens het Ancien 

Régime de Melse 

schandpaal stond (zie De Gonde, jg. 15/1987 nr. 26). 

Op sociaal vlak had Felix. Beernaerts het met zijn personeel niet zo goed bekeken. Regelmatige 

werkonderbrekingen waren zijn deel. In 1907 had hij zelfs te kampen met een ongemeen harde 

stakingsaktie die meer dan drie maanden duurde en meermaals het voorpaginanieuws uitmaakte van de 

krant Vooruit. Het was de tijd van het Daensisme (wie de film 'Daens' zag kan zich de 

foto van Felix Paul Beernaerts met zijn 
echtgenote Marie Rose Bastiné (uit de 

verzameling van mevrouw Angela Van Den 
Hove - Van Vooren. Melle). 

werkomstandigheden van toen wel goed voor de ogen halen) en 

het opkomend socialisme. Over die fameuze staking van 1907 

hebben we het er straks in een afzonderlijk deeltje uitgebreider 

over. 

In het gezin Beernaerts-Mercier werden zes kinderen 

geboren (zie ook genealogische schets in bijlage) : Felix. Paul 

e te Gent op 19 september 1881), deze zal later het bedrijf van 

zijn vader overnemen, met zorg voortzetten en zelfs nog 

gevoelig uitbreiden, hij huwde in 1902 met Marie Rose 

,Bastiné; hun tweede zoon, Paul zag het levenslicht eveneens te 

Gent en dit op 08 september 1883, hij overleed reeds op 17-

jarige leeftijd, met name in 1900; de oudste dochter, Ernma 
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Martha Hortence, in de gewone omgang werd ze Marthe genoemd CO te Gent op 28 februari 1885), 

waarover straks meer; Gustave Léon Louis, de vierde in de rij werd geboren zoals zijn broers en zuster 

te Gent op 17 augustus 1887, zijn dochter uit zijn huwelijk met Pauline Deschamphelaere trouwde in 

1933 met Ivan de Coorebyter die eind de jaren 1950 het toen zieltogende bedrijf van Beemaerts 

overnam en tevergeefs een reddingspoging ondernam (Het gezin de Coorebyter-Beernaerts woonde te 

Melle op de hoek van de Heusdenbaan met de Oude Brusselseweg, het huis noemde La Frondai); als 

vijfde in de rij was er Maurice Jules Antoine CO te Gent op 04 november 1890) en tenslotte Marcel 

Fernandus Félix, geboren te Gent op 12 maart 1892 en overleden te Melle op 25 mei 1906. 

Zoals reeds aangehaald huwde de oudste zoon, Felix Paul Beernaerts te Gent op 18 november 1902 de 

dochter van dokter Isidore Philippe Bastiné CO Leuven 1840, + Gent 1909) en van Rose Liebaert, met 

name Marie Rose CO te Gent op 14 mei 1882). Felix junoir trad in de sporen van zijn vader en nam de 

leiding van de fabriek over. Hij consolideerde het werk van zijn vader en slaagde er zelfs in het bedrijf 

nog gevoelig uit te breiden . Op sociaal vlak investeerde hij heel wat centen in de bouw van 

arbeiderswoningen in de omgeving van zijn fabrieksgebouwen (een project dat eigenlijk reeds was 

zicht op enkele arbeiderwoningen, door F. P. Beem aerts gebouwd op de wijk Overbeke te Wetteren (uit de 
brochure "Anciens Etablissements Felix Beemaerts s.a.). 

opgestart door 

zijn vader), een 

beetje zoals 

vele 

ondernemers 

deden m 

navolging van 

de Fransman 

Henri Degorge 

(1774-1832) 

die m het 

Henegouwse 

Hornu een 

modelwijk liet 

bouwen voor 

ZIJn arbeiders 

en hun 

gezinnen. Felix jr. zorgde eveneens voor nog meer mogelijkheden op het vlak van onderwijs te Wetteren 

en lag mee aan de basis van de bouw van een parochiekerk op de wijk Overbeke. Het gezin 

Beernaerts-Bastiné liet begin deze eeuw op gronden naast het kasteel Zwaanhoek te Melle een 

prachtige villa in Engelse cottagestijl optrekken (de plannen waren van een zekere AchilIe 
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prentkaart (te dateren net vóór W.O. I) met zich t op de v illa "Les Genêts " gebouwd 
door F. P. Beernaerts en heden gelegen aan de Ruitersdreef (uit de verzameling van 

Lucien Ravier I Mel/e). 

Ma~chand) . Naar een hele vlakte 

bremstruiken aan de overkant van 

de ' Bruss.elsesteenweg noemde .hij 

zijn buitengoed "Les- Genêts". 

Buiten de zomerperiode en de 

vakanties bleef Felix junior m~ 

zijn gezin te Gent wonen aan het 

Graaf van Vl;landerenplein wonen. 

Beemaerts-Bastiné hadden vijf 

kinderen: Marie Rose, geboren te

Gent op 26 oktober 1903, zij 

volgde les aan de Gentse 

kunstacademie en specialiseerde zich in het tekenen van Japanse motieven in Chinese inkt; Clara Adela 

de tweede dochter zag het levenslicht te Wetteren, dit op 05 oktober 1904, beide dochters bleven 

ongehuwd en trokken naar Wallonië waar ze tot hun dood er een eerder teruggetrokken bestaan leidden 

in het gehucht Forge Jean Petit van het inmiddels met Chimay gefuseerde Baileux; Félix. Philippe e te 

Gent op 16 maart 1908) huwde te Wondelgem op 25 augustus 1936 met Marie José Lummerzheim e te 

Gent op 08 november 1913), de dochter van de bekende ondernemer Jan Baptist Lummerzheim die 

een bedrijf runde te Wondelgem en er in 1920 eerste schepen werd; Paul e te Gent op 11 april 1910 en 

er overleden in 1986) huwde met een zekere Janine D'Havé en tenslotte George, die naar aanleiding van 

Wereldoorlog I toen het gezin Beernaerts-Bastiné naar Engeland was gevlucht (en er vier jaar zou 

blijven), geboren werd te Richmond op 10 april 1916. 

Emma Martha Hortence was te Gent gehuwd op 04 februari 1902 met de Waalse advocaat Albert 

Henri Gustave Loicq e te Jauche op 06 januari 1879). Zij erfden na het overlijden van haar ouders 

(respektievelijk haar vader in 1912 en haar moeder in 1908) het kasteel Zwaanhoek. Toen het er in de 

jaren 1930 op economisch vlak en zeker in de textielsector behoorlijk slecht aan toe ging en het gezin 

financieel participeerde in de "Ancien Etablissernents Beemaers S.A." verkochten ze het kasteel in 

1936 aan het Comit~ tot aankoop van onroerende goederen voor rekening van de Belgische Staat te 

Gent, deze laatste had als doel er een tuinbouwschool in onder te brengen, wat overigens een jaar later 

geschiedde. Het gebouw met bijhorende gronden werd toen verkocht voor meer dan één miljoen 

Belgische franken . Emma Beernaerts en Albert Loicq lieten een nieuwe woning bouwen langs de 

Wautersdreef te Melle. Het werd een villa, "Les Pommiers" genoemd, vandaag gekend onder de 

naam "Het GroenhoP', gekend omwille van zijn culinair aanbod en gelegen naast het Cultureel 

Centrum van de wijk Vogelhoek, 'Het Lijsternest' . Met betrekking tot Albert Loicq konden we een 

interessant document uit 1933 inkijken. Hieruit bleek namelijk dat voornoemde een enorme collectie 
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kunstvoorwerpen van een uitzonderlijk hoge kwaliteit bezat. Het document waarvan sprake betrof een 

verkoopscatalogus van de gekende Brussels galerie Georges Giroux, die onder verkoop nr. 115 op 

zaterdag 18 maart 1933 o.a . een hele reeks kunstobjecten in bezit van A. Loicq (schilderijen, 

beeldhouwwerken, tekeningen etc . ... ) onder de hamer bracht. Wellicht had ook deze transactie te 

maken met financiële moeilijkheden van het textielbedrijf. Onder de verkochte werken kwamen o.a . 

volgende namen voor: Albert Baertsoen (familiaal verwant met de familie Scribe), Emile Claus (een 

genealogische connectie met de familie van Jules Vits), Léon De Smet, Valerius De Sa edeleer, Henri 

Evenepoel, James Ensor, Eugène Laerma,ns, Constantin Meunier, Georges Minne, Auguste Rodin, Jef 

Lambeaux, Rik Wouters ... en zovele anderen. 

Albert Baertsoen 

Albert Baertsoen was een befaamd kunstsdJilder en áser. Hij werd te Galt geboren in 1866 en overleed er in 1922. Hij was een leerling van Jan 

Delvin en in zijn werk merkt men aanvankelijk zeker de invloed van Courtens. Qua stijl werkte hij In de impressionistische trant. Vele oude 

stadsbeelden van zijn hand vinden we in musea te Antwerpen en te Brussel. Hieronder drukken we een sdJ.ás van hem, getiteld "Oude huizen te 

Gent" af (overgenomen uit "L' Art flamand et hollandais', revue mensuelle iIIustré, tome XIII 11910). 

u 
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Uit het gezin Loicq-Beernaerts sproten volgende kinderen: Félix Albert Gustaaf e te Gent op 17 mei 

1903); Yvonne Léonie Adèle e te Gent op 23 april 1904), zij huwde te Melle op 30 augustus 1923 met 

Jacques Maurice Waterloos (een in 1900 te Gent geboren bankier); Ferdinand Félix e te Gent op 08 

januari 1907) en Adeline Martha, eveneens te Gent. geboren op 03 juni 1910, zij huwde te Melle op 04 

februari 1932 met de Italiaanse professor in de landbouwwetenschappen, Elios François Antoine 

Scaetta e te Bisenti / Italië op 18 januari 1894), het koppel ging na hun huwelijk in het geboorteland 

van de echtgenoot gaan wonen. 

Felix Josephus Beernaaerts was behalve de stichter van de weverij te Wetteren ook in aktieve dienst bij 

de burgerwacht (de garde civique) van de stad Gent. Hij trad er in dienst op 27 februari van het jaar 
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foto van de burgerwacht waartoe Felix Joseph Beernaerts behoorde, dit n.a. v. een bezoek aan zijn 
kasteel te Melle. 

1868 als corporaal, vanaf 1875 kennen we hem als sergant en een jaar later 

werd hij bevorderd tot sergant-majoor. Felix Beemaerts was ook de stichter van 

hun muziekmaatschappij. 

Felix Joseph BeernaerU Adeline Mercier 
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In 1908 op 09 april overleed te Gent Felix Beernaerts 

echtgenote, Adeline Mercier. Voor haar werd op 13 april om 

halfelf een uitvaartdienst gecelebreerd in de Sint-Annakerk. Na 

de dienst werd ze op ' de Westerbegraafplaats, het Gents 

stedelijk kerkhof op de Brugse Poort tegen de Palinghuizen, 

begraven in de familiekelder. De grafsteen, een arduinen 

sarcofaag op sokkel en plint was ontworpen door de steenkapper 

H. Dubois . Vier jaar later overleed ook Felix Josephus 

Beernaerts, volgens een krantenbericht van toen aan een 

borstvliesontsteking, dit te Gent op 16 maart 1912. De 

uitvaartmis op 19 maart vond eveneens plaats in de Sint

Annakerk. Zijn laatste rustplaats vond hij bij zijn echtgenote in 

(uil het boekje "In Steen en Brons, van 
Leven en Dood'ï 

voornoemde familiegraf. Op de begrafenis waren vele 

vooraanstaanden aanwezig, o.a. Baron de Kerchove d'Exaerde 

(toenmalig Provinciegouverneur voor Oost-Vlaanderen), de Gentse burgemeester Emile Braun, 1. de 

Hemptinne (voorzitter van de 'Association cotonnière de Belgique') en . .. Morel de Boude de Saint

Denis (voorzitter van de ' Association des filateurs de lin '). De krantenverslagen van toen vermeldden 

eveneens de aanwezigheid van diverse verenigingen (die de bescherming genoten van de overledene) uit 

Gent en Wetteren met hun respektievelijke vlaggen. Naar aanleiding van het overlijden van Felix 

Beernaerts vernemen we ook enkele bijkomende functies die hij waarnam, o.a .: als voorzitter van de 

'Association beIge de tissage' en van de 'Associat ion des tisseurs de la ville de Gand' , als vice

voorzitter van de 'Association des voyageurs de commerce' en als rechter bij de Rechtbank van 

Koophandel. 

foto 's met zicht op een gedeelte van de f abrieksgebouwen van de gewezen firma Beernaerts te Wetteren anno 1999. 
(foto 's : Marc Goessens / Wetteren) 
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Vandaag staat een groot gedeelte van de gebouwen van de gewezen fabriek van Beernaerts in vervallen 

toestand. Onlangs lazen we in de krant' Het Laatste Nieuws ' (dinsdag 16 februari 1999) over plannen 

om op deze site lofts en tentoonstellingsruimte. te realiseren. Op vraag van de gemeente Wetteren 

ontwierp architect Geert Vieren een zogenaamd masterplan. Een aantal industriële relicten zouden in-de 

uitvoering ervan worden geïntegreerd. Een oude droom van de gewezen burgemeester R. Uyttendaele 

zou daarmee werkelijkheid worden. 

foto van defomilie Beernaerts in de tuinen van kasteel Zwaanhoek te Melle en te dateren tussen 1908 en 19/ 2, helemaal rechts Fe/ix 
Joseph Beernaerts, vierde van rechts Felix Pau/ Beernaerts. 

(foto uit de verzameling van mevr. Ange/a Van Den Have - Van Vooren / Melle) 
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De grote staking bij Beernaerts te Wetteren in 1907 

Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Heem- en Geschiedkundige Kring Jan Broeckaert 

te Wetteren en het 10-jarig bestaan van hun tijdschrift werd in 1964 de brochure "Demografische 

en sociaal-ekonomische evolutie van Wetteren" geschreven door J. de Brouwer uitgegeven. In het 

hoofdstukje onder de titel 'Plaatselijke nijverheid gedurende de 19de eeuw lazen we een en ander 

over het ontstaan van de textielindustrie te Wetteren. Zo weet de auteur dat ingevolge de 

hongerjaren 1846-'48 te Wetteren een ' leerwerkhuis ' voor wevers werd opgericht. In 1858 

ontstond een 'weefwerkhuis' voor Jacquard (refereert naar een weefstoel ontworpen door de 

Fransman Joseph Marie Jacquard, 1752-1834) onder de leiding van Delise-Scribe dat in 1880 

door Pipyn zou worden overgenomen en in 1885 gemechaniseerd (zie hoger) . Dit bedrijf 

overleefde de economische crisis van 1931-'35 niet. 

Wat ging de grote staking vooraf? 

Zoals we reeds hoger aanhaalden: de Vlaamse film "Daens" herinnert ons op een indringende 

manier aan de werk- en leefomstandigheden van het industrieproletariaat rond de vorige 

eeuwwisseling in onze streek. In de laatste helft van de vorige eeuw trokken enkele Gentse 

fabrikanten naar de "buiten", enerzijds om te ontsnappen aan de druk van het opkomend verzet van 

vakverenigingen en anderzijds omdat er in de landelijke gemeenten duidelijk lagere lonen dienden 

uitbetaald te worden. Felix Beernaerts koos Wetteren om in de omgeving van Pipyn, die al enkele 

jaren enige industriële aktiviteit aldaar ontplooide, zijn bedrijf op te starten. Begin 1885 startte hij 

zijn weversaktiviteit. In het zelfde jaar, 

bijna gelijktijdig en misschien niet eens zo 

verwonderlijk, werd op 28 november de 

eerste socialistische meeting te Wetteren 

georganiseerd. Een jaar later werd er de 

werkersbond opgericht als eerste 

socialistische organisatie te Wetteren. 

Kontaktpersoon werd een zekere Eduard De 

Grave (de latere oprichter van de harmonie 

'De Zon'), lokaalhouder van de herberg Het 

Boerenhof. De Werkersbond was aanwezig 

te Brussel op 15 augustus 1886 op de 

eerste nationale manifestatie voor het 

De betoging voor algemeen stemrecht te Brusse~ 15 augustus 1886. De 
eerste grote betoging ingericht door de B. W.P. (Belgische 

Werknemerspartij) werd een daverend succes: naar schatting kwamen 
30.000 manifestanten op. Hier de opmarcherende betogers in de 

Anspachlaan (uit : L 'Jllustration, 21-8-1886). 
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algemeen stemrecht. Nadien bleef het een hele poos vrij rustig rond de socialistische beweging te 

Wetteren. In 1893 bereikten de akties voor algemeen stemrecht hun hoogtepunt. Op 12 april begon 

een politieke staking die alle belangrijke ÏI!dustriële centra van het land platlegde. Te Wetteren werd 

er eveneens gestaakt. Op 19 december 1895 werd op de wijk Overbeke waar de fabriek van 

Beernaerts gevestigd was een partijafdeling van de BWP (Belgische Werkliedenpartij) opgericht. Na 

de mislukte staking van 1896 brak een slechte tijd uit voor de socialistische-voor de socialistische 

organisaties. Onder impuls van Karel Beerblock, secretaris van de Gentse B.W.P., werd te Wetteren 

- het Volkshuis 'De Zon' ( dat behoudens een verbruikszaal met schilderijen van de befaamde Gentse 

kunstenaar Jules Van Biesbroeckjr. eveneens een bakkerij en winkel omvatte) opgericht. 

Op 07 maart 1905 brak opnieuw een staking uit bij Beernaerts, dit op initiatief van alle wevers 

ongeacht hun strekking (katholiek, socialistisch of liberaal). De eenheid in de aktie dwong deze keer 

F. Beernaerts de stakerseisen in te willigen . 

De grote staking van 1907. 

Groep werkstakers van Beernaerts. op de Dries, na de uitdeling van de soep. 
(foto AM.SA.B. / Gent) 

In 1907 vond dan de 

grote en langdurige 

staking plaats bij 

Beernaerts te 

Wetteren. Als patroon 

stelde Beernaerts zich 

onverzettelijk op en 

was niet bereid tot 

enige inwilliging van 

de arbeiderseisen . 

Aanvankelijk startten 

de werknemers 

eensgezind de aktie. 

Snel kwamen de 

arbeidersgroeperingen 

op twee sporen te zitten. De katholieke Vrije Weversgilde kon de hardere aanpak van de 

socialistische Broederlijke Wevers niet volgen. Deze laatsten probeerden met deze staking zich als 

strijders voor de belangen van de fabrieksmensen sterker te profileren, niet alleen vanuit sociale 

motieven doch ook met een zeker politiek doel in het achterhoofd, met name een doorbraak te 
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forceren van een 

socialistische 

vertegenwoordiging m 

het meer provinciaal 

getinte Wetteren. 

Voor informatie over 

deze periode konden we 

bij diverse bronnen 

terecht, o.a .: m het 

boekje van René 

Debruyne ('toegevoegde 

schrijver der christene 

vakvereeningen van 
Groep werkstakers gefotografeerd voor de poort van de fabriek van Beernaerts. 

(foto AM.SA.B. / Gent) 

België') met als titel ' De werkstaking bij den Weeffabrikant Beemaerts te Wetteren' , uitgegeven te 

Gent door drukkerij 'Het Volk' in 1907 en bij de krant Vooruit, die bijna dagelijks, vaak op de 

voorpagina, over de staking berichtte. 

Volgens René Debruyne zouden er te Wetteren in 1907 zo'n 1500 à 1600 mensen gewerkt hebben 

bij Beemaerts en zo 'n 400 bij Pipyn. Slechts 20% van deze mensen zou aangesloten geweest zijn 

bij een vakvereniging. Naar zijn zeggen een 300-tal bij de katholieke Vrije Weversgilde, een 70-tal 

bij de socialistische Broederlijke Wevers en een bijna verwaarloosbaar aantal bij de liberale 

werkersvereniging. 

In april 1907 ontstond een samenwerkingsakkoord tussen de onderscheiden weversverenigingen te 

Wetteren, het zogenaamde 'Gemengd Komiteit' . Het akkoord omvatte een eerste doel, nl. de vraag 

om voor de 4-getouwenwevers bij Beemaerts een loonsopslag te vragen van 10%. Deze vraag werd 

door een afvaardiging bij de fabrikant verdedigd. F. Beemaerts reageerde negatief, en wellicht met 

zijn ervaring van in 1905, probeerde hij van meet af aan een wig te drijven tussen enerzijds de 

katholieken en anderszijds de socialisten. De. socialisten begonnen met een staking te dreigen. In de 

namiddag van 28 mei 1907 om 4.00 uur legden een 180 wevers het werk stil. Het werd een harde 

syndikale strijd, gezien de lage syndikalisatiegraad, de duur en de omvang van de staking en de wil 

van de socialistische vakvereniging om zoveel mogelijk stakers materieel te steunen werd het een 

zware financiële opgave. Beroep werd gedaan op een nationale solidariteit. Overal werden giften 

verzameld en ze kwamen ook van ver, zelfs vanuit het buitenland, o.a . vanuit Amerika, (bijna elke 

dag verschenen lijsten in de krant Vooruit). Via aparte onderhandelingen en vage beloften naar de 

katholieke gesyndiceerden toe, bekwam Beemaerts op 05 juli 1907 bekwam een zekere 

werkhervatting, waarmee de Vrije Weversgilde zich de woede op de hals haalde van de socialisten. 
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Uittreksels uit de krant Vooruit van dinsdag 9 juli 1907 ( AM.SA.B. / Gent). 

De staking werd er des te grimmiger om. 

Op zondag 07 juli organiseerden de stakers een massaal bijgewoonde mars naar Gent. De 

kinderen werden met wagens meegevoerd, te Gent zouden ze namelijk doorgestuurd worden naar 

families die hen zouden opvangen, want de gezinnen konden materieel het hoofd bijna niet meer 

boven water houden. Op hun tocht naar Gent kwam de groep Wetteraars door Melle, o,a. door de 

Kerkstraat en dan langs de Brusselsesteenweg. Voor het kasteel Zwaanhoek, het buitengoed van 

de familie Beernaerts, hielden ze stand en namen van een groepje stakers met kinderen en waarop 

we ook Jan Samijn, de Gentse syndicale leider en secretaris van de Gentse Textielcentrale, hij had 

overigens een grote ervaring in het leiden van sociale conflicten, ontwaren. Een foto die later bij 

wijze van steunkaart verkocht werd, Vaak werd in de krant Vooruit gewezen op het schrille 
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kontrast tussen het amloedig inkomen van de arbeiders en hun gezinnen en de rijkdom van Beemaelts, 

die ze bestempelden als een exponent van het rauwe kapitalisme. 

LAAT 

Jan Samijn 

O~ I<IND EHS TOT ONS KOlv'\EJ 

lala genomen voor hel kasteel 2waanhoek van F. 
Beernaerts van de mars van de Irellerse stakers op 

Gent op :ondag Oi j uli J 90 Î. Deze Ioto werd 
naderhand als steunkaart verkocht. 

(fo to A J\1. SA.B I Gent) . 

Geboren te Roubaix (Fr.) op 25 oktober 1869. Zijn ouders waren zoals velen in die tijd uit annoede vanuit Gent naar 'oord-Frankrijk 
garokken op zoek naar werk. Later kwamen re terug te Gent wonen. Jan Samijn werd in 1898 secraaris van de Gentse socialistische 
vlasbewerkersvereniging. ln 1902 verbleef hij omwille van zijn syndicale akties een tijdje in de gevangenis. Hij overleed te Gent op 12 
februari 1933. Op zijn begrafenis waren er ook bloemen geschonken door de toenmalige socialistische textielafdeling van Wetteren. Ze waren 
zijn inza tijdens de staking van 1907 niet vergeten. 
:\aar aanleiding van zijn overlijden gaf de S.M. ' Volksdrukkerij" te Gent een boek uit met als titel " In memoriam Jan Samijn 1869-1933" , 
Op pagina 34 e.v. lazen we: " ... Te Wetteren brak er algemeene staking uit In de groote weverij van Beernaerts. In geene staking als de:e 
heef; Jan zich zoo verdienstelijk gemaa/a. Jederflen sleepte hij mede in de:en strijd. Hij zorgde er voor dat hij· dergelijke bewegingen 
geheel de werkersorganisatie van het land in beroering werd gebracht, Maandenlang organiseerde, sprak, zong en vocht hij· 0111 den 
slr!;dlust onder de stakers blazend wit te houden ... . Om de Slaking in een phase van onderhandeling te brengen, was Samijn genoodz(ja/a 
: /ch van het strijdtooneel te verwijderen .. 
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Door tussenkomst van een kl~ënt van Beemaerts, een zekere Van Ex-Toelen uit Ronse, w~rden alsnog 

onderhandelingen aangevat op vrijdag 13 september 1907 tussen enerzijds Félix Beemaerts senior en 

junior en anderzijds door de Gentse socialistische voorman Edward Anseele, deze laatste wilde 

graag de staking beëindigd zien voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober. Op 18 september 

_ werd de staking officieel beëindigd, enkel met een aantal mondelinge toegevingen van de zijde van 

Beemaerts. Het duurde wel even voor de leden van beide belangrijkste arbeidersverenigingen weerom 

met elkaar op een ontspannender manier konden samenwerken op de werkvloer. 

Edw;ard Anseel~ '. ~. :. 

Naar de2Je GaJtse soci~e~' w~ in 1918 heit vroegi:rë 'o8renplaatslce', nabij de VrijdagWarla te Gent; geû.Oeuid. "E. AnseeIe 
werd te Gent geboren op 26 juli 1856. Hij volgde evenals Felix Beanaerts les aan het Gents Atheneum. lijn berocpsloopbaan Startte hij als 
letterutter. Vrij snel engageerde hij zich in de opkomende socialistische beweging. In 1884 ~chtte hij het dagblad Vooruit, de krant die een 
grote rol speelde tijdens 4e staking van 1907 in de Wetterse weverij van Beernaerts. In 1895 werd hij gemeenteraadslid te Gent en.in 1900 
werd hij verkozen tot volksvertegenwoordiger. In 1909 werd Edward AnseeIe schepen van de stad Gent in coalitie met de liberalen onder het 
burganeesterschap van Einile Bram. Tussen 1918 en 1921 fungeerde hij aIS minister van openbare Werkm. Hij overleed op 18 februari 
1938. Een JllalUIIIfII1 ter. zijner ere werd aan het luid te Gent plechtig ingdluldigd in 1948 n.a.v. het 50-jarig bestaail van 'de-
.textielarbeiderscentrale. _,' , .:t . ", 

Links op de foto Edward Anseele die als socialistische schepen in coalitie met de liberale 
burgemeester Emile Braun (rechts op de foto) deel uitmaakte van het stadsbestuur te Gent 

dit vanaf 1909. 
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(foto 's uit de brochure "Ancien Etoblissements Fe/ix 
Beernoerts s.o. ") 
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Binnen- en buitenzichten van de fabriek 
van Beernaerts te Wetteren in de periode 

van het Interbellum. 



1930: Een monument voor Fetix Beernaerts te Wetteren 

De idee om voor twee industriëlen die voor de gemeente Wetteren een betekenisvolle rol 

hebben gespeeld, met name Jan Cooppal en Félix Beernaerts, een monument op te richten 

dateerde eigenlijk van in 1928. Omstandigheden, namelijk de grote overstromingen in de streek 

van Dendermonde en de daaruit volgende economische crisis hielden de realisatie van dit idee een 

tijdje tegen. 

In 1929 werd de draad weer opgenomen. Een eerste vergadering werd georganiseerd op het 

gemeentehuis op maandag 18 november. Ook de vier te Wetteren aktieve politieke partijen waren 

- uitgenodigd. De bedoeling van de initiatiefuemers was een komitee met een zo breed als mogelijk 

draagvlak tot stand te laten komen . 

Op deze eerste vergadering, waarop geen socialisten aanwezig waren (blijkbaar waren de wonden 

uit 1907 nog steeds niet geheel geheeld), werd een ' uitvoerend comiteit' samengesteld alsook een 

afvaardiging om het voorzitterschap aan de gewezen burgemeester van Wetteren, Florimond 

Leirens aan te bieden. 

Op de volgende vergadering kon men reeds definitief de lijst van de leden van het ' uÎtvoerend 

comiteit' noteren: 

- voorzitter: Florirnond Leirens 

- ondervoorzitters : Fernand Colyn en René Maryns 

- leden: August De Backer, De Backer-De Rudder, Léon De Brouwer, 

Albert Dervaes, Léon De Smet, Joseph Janda, GustaafVan de Meerssche, 

August Van Heden, Albert Van Hoorde, Alfons Van Puyvelde, Léon 

Verba ere en Victorin Verstraeten 

- schatbewaarder: Georges Tremerie 

- schrijvers: Jules Beké en Joseph Vanden Branden 

F1orimond Leirens 

In de schoot van voornoemd ' comiteit' 

ontstonden drie werkgroepen : een om de nodige financiële fondsen te 

verzamelen, een die zich met de organisatie van de feestelijkheden n.a .v. de 

onthulling van het monumenten zou bezig houden en een derde dat zich 

zou inlaten met de realisatie van het beoogde monumenten zelf 

Opdracht werd gegeven aan de Melse beeldhouwer Jules Vits om 

beide monumenten te realiseren . Uit een boekhoudingsregister van Jules 
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uit : Wetteriana 1882-1982 

- zaterdag 30 augustus 1930: 

- zondag 31 augustus 1930: 

Vits staat op pagina 39 op datum van 21 augustus 1930 

onder inkomsten vermeld: "Gemeente Wetteren: monument 

Felix Bernaerts (sic) en monument Fr. (sic) Cooppall beide 

afzonderlijk 27.000 fr .. Welke onkosten deze dekten weten 

we niet, daar er geen verdere details bij werden genoteerd. 

De plechtige onthulling van beide monumenten vond 

plaats op 31 augustus 1930 en zoals F. Leirens m ZIJn 

redevoering zei, deze manifestatie paste perfect lD de 

viering van 100 jaar Belgische onafhankelijkheid. De 

Wetterse bevolking nam massaal deel aan de festiviteiten 

Het programma van feestelijkheden zag er als volgt uit: 

18 .00 uur: kanongeschut en klokkengelui 

20.00 uur: luisterrijk concert door de Koninklijke Harmonie 

'Les Bons Vivants ' o.l.v. M. Moorgat 

10.30 uur: solemnele mis in de dekanale kerk 

11.00 uur : optocht van de schoolgaande jeugd en verschillende 

verenigingen, opgeluisterd door de verschillende 

muziekmaatschappijen van de gemeente 

11 .15 uur : plechtige onthulling van de monumenten 

11.30 uur : banket op het stadhuis; opgeluisterd door een 

symphonisch orkest. 

16.00 uur : groot concert op het kiosk op het Félix 

Beernaertsplein door de harmonie 'de Oud

Strijders' uit Melle o.l.v. van een ~kere Pyfferoen 

(zie 'De Gonde', 18de jg. /1990 nr.2 p . 39 e.v.) 

17.3.0 uur : uitvoering van de cantate 'de Vrede ' op het Felix 

Beernaertsplein o.i.v. de toondichter Jules De 
-
Groote 

18.00 uur: opstijgin&- van een luchtballon, eveneens op 

voornoemd plein 

21.00 uur: muzikaal concert en vuurwerk aan de Scheldekaaien 

door de gebroeders De Winter uit Aalst 
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In het verslag over de festiviteiten lazen we dat de gehele 

gemeente Wetteren versierd was met planten en bloemen, 

vlaggen en wimpels . Bij de plechtige onthulling van het 

monument voor Félix Beernaerts, dat geplaatst werd op 

het Felix Beernaertsplein (de vroegere 

Vennemansdries, gewijzigd bij beslissing van het 

Wetterse college van burgemeester en schepenen op 24 

juli 1930), oorspronkelijk stond de buste van F. 

Beernaerts met het aangezicht gericht op de Nieuwstraat, 

later gedraaid richting Gentsesteenweg, werd de 

redevoering uitgesproken door oud-burgemeester van 

Wetteren en voorzitter van het initiatiefuemend komitee, 

Florimond Leirens . In deze rede prees F . Leirens de 

verwezenlijkingen op industrieel vlak van Felix 

Beernaerts . Hij had ook veel aandacht voor de 

levensloop van voornoemde fabrikant Tevens wees de spreker op de sociale realisaties van de 

gevierde: de werkmanswoningen die hij liet bouwen, de stichting van de parochie Overbeke, de 

bouw van de lagere meisjesschool, annex bewaarschool, langs de Gentsesteenweg. Ook de 

/oto Plet Se /horst 

toenmalige burgemeester van de gemeente 

Wetteren, 10seph Du Chateau sprak het talrijk 

opgekomen publiek toe . Tenslotte nam ook de 

oudste zoon van Felix Beernaerts, Felix junior het 

woord . 

Om 13 .30 uur namen meer dan 100 

ingeschrevenen deel aan het gelegenheidsbanket, 

dat plaatsvond m de feestzaal van het 

gemeentehuis . Het was het Wetterse huis 10seph 

Donners dat de maaltijd verzorgde. Gedurende het 

banket werd een kunstvol symphonisch concert 

uitgevoerd o.l.v. een zekere Georges Mortier, toen 

woonachtig in de Brugstraat te Wetteren. Tevens 

werden er tafelredes uitgesproken: ene door 

Florimond Leirens, ene door burgemeester 1. Du 

Chateau (hij wees hier op de negatieve houding 

van de socialisten n.a.v. de onthulling van het 
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monument voor Félix Beemaerts en hekelde de recent verschenen artikels in de krant "Voomit", tevens 

herinnerde hij het publiek aan de grote werkstaking van 1907 die blijkbaar nog tot 1930 erg gevoelig 

lag bij de betrokkenen.), ene door een zekere Mansion (hoogleraar aan de universiteit te Luik die het 

hoofdzakelijk had over Jan Cooppal en diens opvolgers in de buskruitfabriek te Wetteren); tevens 

namen nog de heren Felix Beemaerts junior, senator Henri Libbrecht en de deken, E.H. Noterrnan het 

woord. Tenslotte was het het bestuurslid van het organiserend komitee, Albert Dervaes, die in zijn 

korte tussenkomst wees op het prachtige werk dat de Melse beeldhouwer Jules Vits leverde naar 

aanleiding van de bouw van de monumenten voor Jan Cooppal en Félix Beemaerts en hem hiervoor 

van harte feliciteerde. 

- 27-



Franciscus Scribe en aanverwante families, 

verbindingslijnen met Melle 

Franciscus Scribe (1785-1853), als industrieel te Gent bezat hij tot in de 2de helft van de 19de eeuw 

een katoenspinnerij in het Gravenkasteel. Hij was gehuwd met Constance Dael, deze laatste was 

verwant met de familie Tertzweil die in de vorige eeuw het kasteel 'Bergwyk' of 'Stas de RichelIe' te 

Merelbeke als zomerverblijf in eigendom had. Het was bij F. Scribe dat Felix Joseph Beernaerts zijn 

eerste tewerkstelling vond. Een zoon van F. Scribe, met name Gustave (1818-1886), eveneens 

nijveraar, baatte in de Fiévéstraat te Gent een kopergieterij en -draaierij uit en een fabriek voor de 

produktie van spinmolens (waarop hij overigens een brevet had). Bij zijn huwelijk in 1846 met Marie 

Haesebeyt (1827-1891) was G. Scribe nog woonachtig bij zijn ouders in het Gravenkasteel, zo lazen 

we het in zijn huwelijksakte. Zijn echtgenote was een kleindochter van Petrus Franciscus Haesebeyt 

(1745-1813), een gewezen baljuw voor de parochies Melle en Gentbrugge. Hij was gehuwd met 

Joanna Sonneville (1750-1777), zij was familiaal verwant met Charles Jacobus Sonneville (1717-

1760), deze laatste bezat o.a. gronden te Melle en was burgemeester te Melle van 1745 tot 1747. Via 

erfenis langs de kant van zijn vrouw bezat Gustave Scribe te Bottelare een buitengoed, namelijk het 

gewezen klooster der geschoeide karmelieten. G. Scribe begaf zich even in de politieke wereld toen hij 

verkozen op de liberale lijst tussen 1865-'71 fungeerde als gemeenteraadslid te Gent. Marie Haesebeyt 

haar neef Henricus Bracq (1804-1888) was bisschop van Gent van 1864 tot aan zijn overlijden. Hij 

had ook eigendom liggen te Melle. Een van zijn achterneven, met name Rodolphe Bracq (1882-1950) 

(zie 'De Gonde' jg. 22 1 1994 nr. 3-4 p. 39 e.v.) was een tijdje eigenaar van het oude goed 'ter 

Olfene', gelegen aan de Zwaanhoek te Melle. Hij was gehuwd met Jenny De Vriendt en alsdusdanig 

verwant met de kunstschildersfamilie Verwest en via deze ook uiteindelijk met Maurice 

Maeterlinck (1862-1949), schrijver en nobelprijswinnaar voor literatuur in 1911. Gustave Scribe's 

dochter Constance (1848-1923) trouwde in 1867 met een zekere Jules Mechelynck (1837-1898), 

Jules nicht Virginie Mechelynck (1814-1872) was gehuwd met Frallçois Roland (1801-1886). De 

kleindochter van François Roland, Adrienne Roland (1883-1946) bewoonde samen met haar 

echtgenoot, de nijveraar Emile Jean Braun (1879-1968), het kasteel Runenborg op de MeJlehoek te 

Heusden. Gezien ze parochiaal onder Sint-Martinus I Melle hoorden, hangen hun lijkborden in de kerk 

aldaar (zie De Gonde, jg. 26, 1998, nr. 1, p . 25 e.v.). De vader van Emile Jean Braun, Emile Braun 

(1849-1927) was als textielindustrieel een rechtstreekse en harde concurrent van Félix Joseph 

Beemaerts. De families Bracq en Mechelynck waren bekende Gentse suikerraffinadeurs. Een zoon van 

Gustave Scribe, namelijk Fernand (1851-1913) koos spijts zijn ingenieursdiploma een geheel andere 

levensweg. Eerst liet hij zich een paar jaar als liefhebber inschrijven aan de Gentse academie, nadien 

volgde hij les te Brussel in het atelier van de befaamde schilder Jean-François Portaels. Hij vond 

zichzelf als artiest niet goed genoeg en engageerde zich met zijn passie in het ondersteuningswerk 
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voor andere kunstenaars met wie hij zowel in binnen- als buitenland intense contacten onderhield. 

Vandaag is hij vooral nog bekend als initiatiefnemer van de oprichting in 1897 van de 'Société des 

Amis du Musée de Gand' (heden 'De Vrienden van het Museum'), met als doel de verzameling van 

het Museum voor Schone Kunsten te Gent te verrijken. Een van hun ere-voorzitters was de reeds 

genoemde Emile Braun, die overigens tijdens zijn burgemeesterschap te Gent (van 1896-1921) in 

1900 mederealisator was van de bouw van het huidige Museum voor Schone Kunsten. Fernand 

Scribe had een nauwe vriendschappelijk band met de kunstschilder en etser, Albert Baertsoen (1866-

1922). Deze was de broer van de echtgenote van de zoon van Femands zuster, Constance. Aan de 

kunstverzamelaar Femand Scribe werd heel wat aandacht geschonken op een recente tentoonstelling 

in het Museum voor Schone Kunsten te Gent naar aanleiding van de tentoonstelling onder de titel: 'De 

vrienden van Scribe, de Europese smaak van een Gents mecenas' . Via Gustave Scribe's schoonzuster 

Justine Haesebeyt (1815-1874), die gehuwd was met Charles Joseph De Saegher, burgemeester van 

Bottelare van 1834 tot 1866, bespeurden wij een genealogische connectie met Philippe Chrétien 

Popp (1805-1879), vooral gekend als ontwerper van de fameuze 'Poppkaarten', daterende uit het 

midden van vorige eeuw. Met name de kleindochter van Ph. Popp, Laure Popp e1868) huwde in 1889 

te Brugge een kleinzoon van Charles De Saegher, Leo Bureau eI860). 
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Antonius Beernaerts X JoaJUla F eliel'S 
o 

r---____ -----L.I ___ _ 

+ 
Félix Joseph Beernaerts X 

Stambruges 16 december 1880 
o Gent 24 augustus 1845 
+ Gent 16 maart 1912 

Emma Mllrtha Hortense Beernaerts X AJbert Hemi Gustave Loicq Maurlce Jules Antoine Beernaerts 
Gmt 04 februari 1902 

Félix Paul Louis Beernaerts X 
Gent 18 november 1902 

o Gent 19 september 1881 o Gmt 27 februari 1885 C Jauce 06 januari 1879 
.,. Cbeverny 28 augustus 1942 

o Gmt 04 november 1890 
+ ... Melle 02 juni 1956 

!--_-.!... Felix AJbert GustaafLoicq, 0 Gmt 17 mei 1903 Malie Rose Beernaerts Clam Adela Beernaerts ... 
c Gmt 26 oktober 1903 o Wdteren 05 oktober 1904 

!--_-.!... Yvonne Léonie Adèle Loicq, 0 Gmt 23 april 1904 L+ ________ -' 

... + Gent 11 november 1985 
+ 

X )"ielle 30 augustus 1923 
mei. Jacques Marle Joseph Waterloos, 0 Gent 30 maart 1900 

.,. Dilbeek 19 september 1989 

... 

.. Fel'Dllinand Félix AJbert Loicq, 0 Gent 08 januari 1907 X Denise Destombes 

L-_~ Adeline Martha Augusta Loicq, C Gtnt 03 juni 1910 .. ... 

X Me1le 04 februari 1932 
mei. Elios François Antoine Scaetta. C Bisenti (It.) 18 januari 1894 

+ 

- Félix Jean Beernaerts, ~ Melle 19 juli 1937 

- :\1artine Maria Beernaerts, 0 Melle 29 maart 1939 ... 
- Jean Marle Beernaerts, 0 Gent 12 juli 1942 

- Muriel Gilberte Beernaerts, 0 Gent 14 september 1948 
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Paul Mercier x Léoeadie Flammé 

I 

Adeline Marie Tbérèse Mercier 

o Stambruges 08 januari 1856 
- Gent 09 apri11908 

Marie Rose Bastiné 

o Gent 14 mei 1882 
- \lelle 20 september 1951 

Paul BeernaeI1s 

o Gent 08 september 1883 
.... Gent 23 juni 1900 

Marcel Fernandus 
Félix BeernaeI1s 
o Gent 12 maart 1892 
~ Melle 25 mei 1906 

Gustave Léon X Pauline Allee 
Louis BeernaeI1s Marie Desehampbelaere 
o Gent 17 augustus 1887 
-'- Bàle (Zwitser\.) 23 mei 1932 -

Felix Philippe Albert Beemaert X Marie José Lummerzbein: Simonne Pauline Beernaerts X Ivan Fernand de Coorebyter 
)'1elle 08 februari 1933 Wondelgem 25 augustus 1936 

o Gent 16 maart 1908 0 Gent 08 november 1913 
.,. St.-Amandsberg 11 nov. 1986 -'-

I 

Paul BeernaeI1s 
o Gent 11 april 1910 
- Gent 08 november 1986 
X 
Joanna D'Havé 
o Gent 16 augustus 19 10 

o Gent 28 februari 1913 0 Destelbergen Ol mei 1910 
-'- GCl1tbrugge 9 maart 1995 _-'-__________ --' 

George Becmllerts 
o Richmond (Eng.) 10 april 1916 
+ 

X Sint-Joost-ten-Node 18 augustus 1947 
Frédérique Vanden Berghe 
o Sint-Joo~t-ten-Node 12 november 1917 
+ 
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Genealogische venvantschappen onder 
de families Scribe, Haesebeyt, Sonneville, 
Bracq, De Vriendt, Venvest, Mechelynck, 
Dael, Roland en Braun 

Jean Charles Mechelynck X lsabelle Thérèse Vollaert 
Gent 20 juni 1790 

o Gent 21 december 1747 o Gent 12 november 1763 
+ Gent 13 januari 1804 + Gent 01 december 1833 

I 

." 
Auguste Mechelynck X Marie .Jeanne Kesteloot 

Gent 26 augustus 1813 
o Gent 05 juli 1793 o Gent 17 februari 1797 
+ Gent 31 mei 1862 .. Gent 24 april 1821 

I 
~ 

François Joseph Roland X Virginie Sophie :\'Iechelynck 
Gent 19 juni 1849 

o Neufchàteau 06 okt. 1801 o Gmt 25 november 1814 
+ Gent 27 september 1886 +Gent 22 november 1872 

I 
~ 

Auguste Felh Roland X Reine Louise Schautteten 

Petrus Franciscus Haesebeyt X Joanna Catherina Sonneville 
Bottelare 15 juni 1773 

o Munte 19 maart 1745 0 Merelbeke 26 sept. 1750 
,.. Gent 23 februari 1813 - Gent 28 oktober 1777 

~ 
Franciscus Scribe X Constancia Dae Petrus Antonius Haesebeyt X Coleta Buysse 

o Arras CF) 1818 0 0 0 

+ 1886 + + + 

I I 

" ~r ~r 

Fidèle Jean Mechelynck X Clémence Dael Gustavus Scribe X Maria Haesebeyt 
Gent 27 november 1828 Gent 18 februari 1846 

o Gent 04 mei 1801 c o Gent 30 nov. 1818 o Gent 22 dec. 1827 
+ Gent 23 juni 1871 "- + Gent 30 apri11886 + Gent 08 april 189 

I 
~ ~ ~r 

Jules Mechelynck X Constance Scribe Fel'lland Scribe 
Gent 25 juni 1867 

o Gent 07 sept. 183 7 c Gent 19 juni 1848 o Gent 07 juli 1851 
+ Gent 19 april 1898 .. Gent 10 juli 1923 + Bottelare 07 augustus 1913 

I 
~ 

EnûleBraWi X Marle Caroline Boterdaele Harold Clément Mechelynck X 
Gent 14 september 1875 Gent 10 november 1892 

c Gent 13 maart 1853 c Gent 07 september 1857 o Nijvel 02 dec.l849 o Gent 14 sept. 1875 o Gent 26 oktober 1869 
+ Gent 20 mei 1938 + Heusden 27 oktober 1929 + Vichy CF) 30 aug. 1927 + Gent 25 oktober 1927 + Gent 25 januari 1927 

,,, 
" 

Adrienne Roland X Enûle Jean Braun 
Gent 05 augustus 1902 

c Gent 18 mei 1883 o Gent 17 maart 1879 
+ Elsene 14 december 1946 + Heusden 30 september 1968 
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" 
Maria Carolina Haesebeyt X Petrus Andreas Bracq 

Gent 30 november 1798 
o Gent 19 oktober 1777 c Gent 08 april 1772 
+ Gent 10 januari 1852 ~ Gent 09 februari 1854 

~r ~, 

Henrieus Franeiscus Braeq Felix Joseph Bracq X Odila NuyUens 
Bisschop van Gent 1864-1888 Gent 09 mei 1837 
c Gent 26 februari 1804 o Gent 1812 C Gent 1816 
~ Gent 17 juni 1888 - Gent 19juli 1857 -

I 
+ 

Paul Henri Bracq X Zoë Mme Van den Hende "lctor De Vriendt X Thérèse Van Loo Jeanne Venvest X Emlle De Cock 
Gent 15 december 1841 Gent Ol maart 1870 Gent 28 april 1880 

c Gent 15 dec. 1841 c c Gent 16 november 1847 0 Gent 3 j uli 1852 C Gent 2 mei 1852 o Gent 4 april 1852 
.... - + Gent 22 dec. 1895 ~ Gent 10 fèb. 1942 - Gent 24 april 1921 + Gent 1 april 1913 

I ~ J " ~ 
Suzanne Estene Baertsoen Rodolphe Marie Bracq X Jenny De Vriendt Edouard De Vriendt X Lucie Carnille De Cock 
C Gent 09 januari 1874 Gent 16 september 1911 Gent 04 juni 1904 
- Gent 10 maart 1896 o Gent 13 februari 1882 o Gent 18 jlmi 1888 p Gent 20 mei 1871 o Gent 09 februari 1882 

~ Gent 26 januari 1950 + Deinze 08 november 1973 + Gent 01 mei 1942 + Gent 03 tebruari 1948 
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(Internet). 
Familie Mechelynck, Jacques De Vriendt in L 'Intermédiaire des genealogistes nr. 78 (november 1858) p. zie familie Roland 
gegevens uit ardliefvan ere-senator Jean Pede (notariste Bo11elare). 
Genealogische Informatiesysteem' Ariadne' (VVF Genealogie & Computer) 
D. Destandberg, De kiezingcn te Gent sedert 1830, Ad. Herckenra11s Gent. 
Anne Despredlins, Liévin Bauwens et sa famille in Tabelttes des F1andres, recueil 5, Bruges / 1954. 
Plechtige Onthulling van de monumenten der heeren Jan Cooppal en Felix Beemaerts op zondag 31 augustus 1930, Verslag der 
buitengewone feestelijkheden, brochure uitgegeven door de gemeente Wetteren. 
La Flandre libérale van 30 augustus 1930 / Ol en 02 september 1930 
National Bruxellois van Ol september 1930 
't Vrije Wateren (liberaal weekblad van het kantoor Wateren) 4de jg. nr. 39 23/08/1930. 

Behoudens aan de heer Pau/ De CosIer / Melle gaat mijn dank ook naar mevrouw Rosa Mores I Gent 
en mevrouw Angela Van Den Hove - Van Vooren I Melle, alsook naar de heren Antoine A/bessart / 
Melle, Jean Bertrand / Kortrijk Daniël De Mol I Wetteren. André De Vloedt / Melle, Marc Goessens / 
Wetteren. Lucien Ravier / Melle, André Vervust / Melle en Leo Warmoes / Merelbeke. Voor wat het 
aspect van de staking bij Beernaerts te Wetteren in 1907 betreft kon ik rekenen op de hulp van het 
AMSAB (Archief en Museum van de Socialistische Arbeidersbeweging) / Gent. 
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MELLE -DRIES: 
DE HERBERG BIJ STEFAAN DE CLERCQ 

- door André Vervust-

Het café was gelegen op de hoek van de Kruisstraat en de Driesstraat. Evenals het café van Elvire 

de Winne had dit café ook geen bepaalde naam. Het café werd uitgebaat door het echtpaar Stefaan De 

Clercq en Elodie De Coene. Het gezin had drie dochters en één zoon. Stefaan De Clercq werd 73 jaar 

en zijn echtgenote 70 jaar oud. 

Later nam de dochter en schoonzoon, het echtpaar Germain Meerschaut en Margareta De Clercq, het 

café over. Dit echtpaar had twee kinderen. Germain stierf in de Volks kliniek te Gent en was 86 jaar. 

Zijn echtgenote Margareta overleed te Melle en was 72 jaar cud. 

De deur van het café bevond zich op de hoek, schuin tussen de twee gevels . Men had een plankier 

omheen het huis met daarvoor een schuin aarden gedeelte. Dan had men de straat die uit kasseien 

bestond. Het café bestond uit een grote ruimte met achteraan links tegen de muur de toog. Die was 

ook van een bruine houtsoort met snijwerk, typisch voor deze oude herbergen. Achter de toog hing 

een spiegel met legplanken voor de glazen. Links had men een kamer en de ingang tot de kelder. 

Daarnaast een deur die toegang gaf tot de keuken. Tussen deze deuren hing hier ook het traditionele 

bakje voor de kaarten. Vanuit de keuken kon men naar de bovenverdieping. Naast de keuken was ook 

nog een plaats die dienst deed als afwasplaats. Via een gang rechts in het café kon men naar de koer 

en achterliggende zaal. In die zaal was een rolbaan voor de platte bol of krulbol. Verder waren 

achteraan nook nog bergplaatsen. Het café had twee vensters, één links en één rechts. Er stond ook 

een schouw waaraan tijdens de winter een kachel werd geplaatst om het café te verwarmen. De tafels 

en stoelen stonden aan de ramen en tegen de muur alsook achteraan het café. 

De stoelen en tafels waren hier geleverd door de brouwerij. Deze hadden voor alle cafés dezelfde 

maten en vorm. Ze bestonden uit vierkante poten met tussen de poten, aan de kleine zijde een bakje. 

Op het bovenblad een plaat hout dat gemakkelijk te kuisen was en meestal van kunststof was voorzien. 

De stoelen waren van het ronde type met ronde zitting en ronde stijlen en wat naar achteren gebogen . 

Tijdens de kermis zaten in de linkerhoek van het café een drummer en accordeonist. Veel plaats om 

te dansen had men niet. In de zaal heeft men ook eens een klein orkest geplaatst en kon men in de zaal 

dansen. Dit had weinig inslag tegenover de andere cafés en men heeft er later van afgezien. 

Aan het café hebben de uitbaters niet veel verandert. De verandering is er gekomen toen het andere 

uitbaters kreeg. Zo kwamen er na Germain Meerschaut en echtgenote volgende uitbaters (niet in 

volgorde) : Jozef van Kauter, Roger Impens, Arthur Denoyette, Firmin Godefroi, Marc Eeckhout, 

Etienne Van Kauter en Leen Van Mechelen. Zij noemde het café "De Koele Warmte". Heden is het 

café grondig verbouwd en in de zaal heeft de huidige uitbater een biljartzaal ingericht. Het noemt nu 

"Het Eikenblad". Het café is echter niet dagelijks open. 
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Schets van het café 
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doodsprentjes van gewezen uitbaters 

t 
In diep Godsvertrouwen gedenken wij de Heer 

Germain MEERSSCHAUT 
wed\IWTIsar van Mevrouw 
Margarela OE CLERCQ 

geboren Ie Gonlrode op 16 mei 1906 en g0d
vruchtig overteden in de VolksklIniek A.V.T. te 
Genl op 26 maan 1992. geSlerkt met de SlikTa
menten der zieken. 
Oudstrijder 194Q.1945 - Krijgsgevangene 
Lid van de Oud-Strijdersbond 

Oe families Meersschaut. Oe Clercq, Oostertlnck 
an OeCoen. 

danken U oprecht 
voor de blijken pn genegenheid 
en uw gebed. 

Begr. Fun. Roland De Meyer-Leeman MeIIII 

W .. 8"" ._feI beeft lluft Dlot aIcc~t. 
CI:l. A .. ...u .... /. 

t 
BID VOOR DB ZIEL 

ELODIE DE COENE 
I!cbtttaooia ••• Wij ... 

STEFAAN DE CL.ERCQ 
..,..,...". til M.Il.. "n 1. M""~I lBfJ7 on or g04. 
W'lUAffl oe"'ft"l, "ti " NIJ(J~I JU? IHt'lIwlll 
Mo" ... HH. s.ar"nlOnt ... dor ,tor",,,tkn. 

SUfft.Il .001' God. g~loo.'gtll I. Dlel opL.ouden te 
hve.D. bd la: et. _el" leven btglDacD. ht1 ttuwlgt 
.... n lev, •. b« Ja "OCW altijd bevrtfd zifa van d, lDealg .. 
.aleU; •• UeadfD v.a dit t._eadal ta voor uu."lg 
goIIIUIf >Ij. I. d.. HUDCI. 

0. beproevfag ... vOlaabD cl ....... OI.b •• ItlcI .. 
... tOl ...... I. glorI •• 

AI ....... rKÀ,v •• rdfga .... Ic ,w o.loofd. oab .... ".. "I< w .. dtlud la d. ",bod, .. cia HIt"D. Zij ....... .. 
..... _ WO_"". t" •• 0,10 .. 1410' .... d.,. ZII 1 .. ,cI. 
.... Idadt_ VaD ~ ... jeu;cI.1 God "ftu ... en .. 11 
pf ........ ~ "oo, .... 1d va. dl.., krtl •• lijk 10" .... I .. 
G.cI ... Id. &11 ..... al bet,ou,.,... f!.ro 100 Itlerf 1/1 I" 
YOIIe .... d •• dood cl" reeblvaardlgoD. 

LIe ... Bclot_oo •• 1CI.du .... PArIlIU •• IIr vtrl .... U 
..... d ..... oop bil God .q. belooa"'; 1< oD.Yaao .... 
V","* aId wat uw .oedcr yoor ·U detd: went ....... ".otl" I. u ... gel •• I. lult oelulrld; o"du God. 
aae- .. vUgHt .ij lIJd la .... gobedu. Ik blljf ovv 
U ww. v_ u.I, dc.a tL:IIlI'L 

Zoet JI.rt na J ..... Ik .. b bel,ouw ... op U. 
lOOd. al. 

~ .' 
\ 
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De laatste jaren was de gezondheid van onze 
dierbare slerk aChteruit gegaan. ale hoop op 
beterschap was ve/\'logen. maar als het moment 
van afscheid er is. komt het toch hard aan. 

Voor de dierbare ia dil het einde van zijn aards 
beSlaan en voor wie achterblijft komt er een 
leegte en een gemis. 
Wat overblijft Is de liefde. die mensen over de 
dood heen kan verbinden. 
In die zin zijn wij hier nu samen om onze liefde 
en dankbaarheid tegenover onze dierbare over
ledene Germain uit te spreken. om al het goede 
dal hij in zijn levan heeft gedaan. 

Eveneena bidden wij voor zijn toekomst dal God 
als een barmhartige Vader hem hel eeuwig 
leven en geluk wou scIIenken. 

Dierbare kinderen. klein· en achterldelnkindervn. 
ik dank u om da lielde en zorg die u voor mij hebt 
gedragen. Moge dill Nafde u troost schenken en 
u met elkaar verbonden houden. lol GOd ona 
eenmaal eeuwig weet te verenigen. 
Dierbare familie en vrienden. hebt aften dank om 
IIW trouwe en oprechte 1Iriendschep. 

Druk Jacobs Malle 
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OELOOPD 'ij JazUS,CHRISTUS, AM"", 

~ '.~. t 
, BID VOO" DE ZIEL 

. .,t. ..a .. .,.her. 
Stefa~n DB CLBRCQ 

Wedinv ••• t " •• MeVfD". 

Blodte DB COBNI! 
geboren te Merelbelte. den 13 December 
1866 en goclmu:hti(1 ouerleden te Mel/e. 
den 11 December 1949. gelterlct c;Oor de 
H.H. SaIcr.menten; ,. ' 

" ' Ware ftl Overt\llV<it krlatm. trouw aan 
• '-Iqu, geloof. belldd met de edelatt gevoelms 
'. _.: voOr .Uea. laat deze IIIIIn eG! vlekkelO%e 
,', IIUID a~, 1 lijn gedachteniS zal In ere 

blljvea blf'11jIa famlliel.edeD en kCl)l1b,sen. 
" Harde werker en'lItfbebbendc: vader. wIJt 

hll het vertrouwen te winnen Van Bllen dle 
henI omrtngdea en bleef biJ voor hen 
een voorbeeld. , . , 

Dlerbare- Klnda'en. ' Kleinklnderen en 
Aebterklelnkinderm. uw oude vader liegt 
U tOl weenleas In de , Hemel. Blijft God 
bemlDDea en dtenm al de degen ven uw 
levea; weest trouw aen zijD gebodtIl ; dan 
"'lilt gil 1'\1$110. zoals Ik. naar Hem terug
keren, Bidden wij voor elkander: God 
lCgeae ea btware U. 

Heer. geef zijD ziel de eeuwige 1'\131. 

D,.U, V ... 0001·8_ Molle. 
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t 
Om Uw blijk van deelneming in hun tOUW 

danken U van 'Iilrte 

de Famlli~n DE CLERCQ 

cn DE COENE , 



DE LEDEN VAN DE CONFRERIE OF 
BROEDERSCHAP VAN DE H. ROZENKRANS 

(1711-1887) 
- door August De Baets -

In die prime comfiluflionis 
12 aprilis dominica 3tianr 

post pascha 1761 
(op de dag van de eerste communie 
12 april 3de zondag na Pasen 1761) 

Maria Coleta Sonneville 
Maria Philipina Verstichel 
Joanna Christina Verstraeten 
Anna Maria Claes 
Maria Livina De Brabander 
Isabella Gysselinck 
Maria Stayaert 
Teresia Petronilla Aelterman 
Joanna Catherina Geers 
Isabella Teresia Vander Sypt 
Angelina De Weerdt 
Joanna Teresia Vander Meulen 
Joanna Geertruij Van Temsche 
Maria Josina Schoot 
Joanna Catherina Speelman 
Petronilla Joanna Tavenier 
Catharina De Vos 
Anna Schamp 
Adriana Catherina Van de Steen 
Joannes Franciscus Clement 
Adrianus Franciscus Van Imschoot 
Livinus Simon Gysselinck 
Joannes Franciscus D'hondt 
Petrus Everaert 
Joannes Baptista Speelman 
Jacobus Joannes De Wilde 
Joannes De Roy 
Livinus Soetaert 
Laureys Kellens 
Joannes Stalpaert 
Macharius Joseph Van Vlieberge 
Antonius Coorde 
Joannes Judocus Van Ydeghem 
Petrus Joannes De Preter 
Joannes Franciscus De Letter 
Petrus Livinus Aentiens 
Joannes Baptista Vertomme 
Joannes Gowie 
Emanuel Berbet 

(vervolg de Gonde nr.l /99) 
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Li\linus De Venster 
Adrianus Francis Cabbeeck 
Arnoldus Jampou 
Joannes Baptista Reims 
Adrianus Franciscus De Cloet 
Joanna Hulstaert uxor 
Joannis De Feijter 
Maria Weytens uxor 
Arnoldi d'Hont 
Josephus De Roy, den scha ep er 
tot Mach. V. Doorsselaer 

In die prime communionis 
domenica la post passcha 
9may 1762 

Livina Theresia De Rigghe 
Livina Maria Maes 
Françoise Livina Vande Velde 
Teresia Van Hecke 
Anna Maria Coolman 
Livina Marie De Wilde 
Maria Catharina De Letter 
Joanna Catherina De Wilde 
Anna Maria Van Imschoot 
Petronilla Judoca Vander Sijpt 
Isabella eresia Francq 
Jacoba Brigitta De Wilde 
Joanna Teresia Taillemans 
Maria Catherina Boeckstael 
Fernandina De Clerck 
Maria Elisabeth De Backer 
Joanna Catherina Van Temsche 
Catharina Livina Van Gansberge 
Livina Petronilla Timmerman 
Maria Petronilla Van Doorsselaere 
Coleta Uytschoot 
Joannes Bapista Vervier 
Joannes Jacobus Simoens 
Joannes Bernardus De Mey 
Benedictus De Baere 
Petrus Sylvester De Craecker 
Peeter Francis De Clerck 
Petrus Joannes Van Bevere 
Joannes Boeckstael 



Livinus Vander Cruyssen 
Carel Carnpe 
Laureys Van de Neste 
Joannes Jacobus Wesemael 
Joannes Baptista Versnayen 
Joannes De Coene 
Joannes d'Haese 
Peeter Francis De Croock 
Ambrosius Malgre 
Joannes Baptista Grootaert 
Peeter Francis Bracke 
Jacobus Franciscus Vanden Kerckhove 
Peeter Livinus Lommens 
Joannes Baptista Schepens 
F ranciscus Gysselinck 
Peeter Livinus d 'Hondt 
Livinus Casseron 
Joannes Franciscus Truyts pastor 
Josina Maria De Lathauwer 
fa . Petri 

In die prime communionis 
dom. 3 post pascha 24 aprilis 
1763 inscripti sunt sequentes 
(de dag van de eerste communie 
3de zondag na Pasen 24 april 
1763 zijn de volgende ingeschreven) 

Angelina Van den Baere 
Joanna Barbara Van Bevere 
Livinia Catharina Eggermont 
Maria Carolina Maes 
Joanna Livina Gysselinck 
Barbara Schoot 
Maria Jacoba De Wilde 
Joanna Catherina De Wilde 
Angelina Cabbeeck 
Isabella Van Hoecke 
Joanna Teresia Gysselinck 
Livina Jacoba Van Temsche 
Maria Petronilla De Wilde 
Maria Christina Campe 
Livina Judoca Vander Cruyssen 
Teresia Van Temsche 
Jacoba Van Temsche 
anna Christina De Weert 
Albertina De Brabander 
Petronilla Buyle 
Petronilla Lowyse Van Doorsselaer 
Isabella Van Ydeghem 
Adriana Bracke 
Robertus NicIaus Appermonde 
Constantinus Van der Sijpt 
Jacobus De Praeter 
Guilielmus De Veuster 
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Joannes Baptist Claes 
Joannes Baptista Van Hoorde 
Petrus Franciscus Blansaer 
Joannes Franciscus Speelman 
Philibertus De Lombaert 
Maria Catharina Vande Eecken 
fa . Jacobi ex Gontrode 
Catharina De Bock uxor 
Petri De Weert 
Anna Schaphelinck uxor 
Adriani Schatteman 
Livinus Rogies viduus 
Elisabeth Van Doorsselaer 
Francisca West uxor Judoci 
Van der Cruyssen 

In die prime communionis 8 aprilis 1764 

Jan Baptist De Schepper 
Adriaen Francis De Cril 
Joannes Verschueren 
Pieter Livinus Van de Velde 
Carolus Norbert Speelman 
Joannes Martinus Van den Baere 
Joannes Ludovicus Van den Kerckhove 
Joannes Francis De Paepe 
Francis d 'Hase 
Pieter Francis Appermonde 
Jacobus Francis Schatteman 
Adriaen Francis Van Tomme 
Joannes Tibaut 

In die prime communiones die 8 
aprilis 1764 

Joanna Maria Soetaert 
Femandina Van den Baere 
Isabella Teresia De Grave 
Petronilla Taileman 
Maria Josepha Volckman 
Joanna Marie De Wilde 
Maria Judoca Gysselinck 
Livina Catherina Grootaert 
Angelina Vetters 
Joanna Françoise Hemelsoet 
Catherina Carolina Soetaert 
Anna Maria Vercruyssen 
Maria Livina Van Loy 
Maria Catherina Vander Meulen 
Maria Catherina Everaerts 
Petronilla Françoise Verstraeten 
Barbara Van Gansberge 
Petronilla Taelman 
Petronilla De Bruycker 
uxor Joannis d 'Hase 



Maria Hustaerts celebs 
fa. Comely 
Jan Baptist Hessens celebs 
Joanna Gertrude Van 
Kerckvoorde 19 anno celebs 
Adriana Lammens vidua 
Petri Stoop 

1765 

Joanna Maria Bauwens 
ancilla N. Van de Putte 
Adriana Lammens vidua 
Petri Stoop 

In die communionis prime 
die 24 marty 1765 inscripti 
sun sequentes 

Constantinus Van Bevere 
Joseph Petrus Joannes Van den Baere 
Joseph Vervaet 
Pieter Jacobus De Roij 
Adrianus Franciscus De Rigge 
Jan Baptist De Clerck 
Guiliam Tavenier 
Pieter Francis Claes 
Peeter Coolman 
Joseph Lefever 
F erdinandus Vereecken 
Franciscus Everaert 
Carolus Josephus Neve 
Jan Baptist Claessens 
Peeter Joannes De Wilde 
Peeter Joannes De Coene 
Peeter Joannes Falput 
Joanna Wespelaer 
Catharina Françoise Criel 
Maria Anna Albertina De Bruycker 
Isabella Van Imschoot 
Isabella Boeckstael 
Catharina Jansens 
Albertina Livina Buyle 
Joanna Livina Van de Steen 
Joanna Verstuyft 
Angelina Beku 
Teresia Van der Mensbrugge 
Maria Jacoba Hamerlinck 

Sequentes fecerunt primam 
communionem in f. s. 
Josephi 1766 et secundo 
communicarant in Dominicam 
in asbis quando inscripti 
su nt in ss. Rosario 

- .. u -

Livinus De Weert 
Andreas Joannes De Wilde 
Joannes Francis Van de Wiele 
Maximilanus De Gheert 
Gerardus Rottier 
Rosier De Grave 
Laureys Riem 
Jacobus Joannes Baptist De Veuster 
Constantinus Franck 
Paulus Schatteman 
Joannes Martinus Van der Cruyssen 
Jacobus Vereecken 
Joannes Van den Broeck 
Joannes Livinus Van Hulle 
Ludovicus Tollieu 
Hubertus De Lombaert 
Ignatius De Croock 
Egidius De Noette 
Joseph De Feyter 
Petrus Franciscus Van Temsche 

Puelle (meisjes) 

Angelina Gysselinck 
Anna Christina Geers 
Angelina Eligeert 
Joanna Maria Boekstael 
Anna Catharina Van Hoorde 
Angelina Van Doorselaer 
Judoca Maria De Wilde fa. Joannes 
Maria Coutsier 
Judoca Maria De Wilde fa . Georges 
Judoca Teresia Schatteman 
Joanna Maria De Witte 
Catharina Van den Baere 
Judoca Marie De Roeck 
Isabella Clara De Schepper 
Maria Joanna Van Ternsche 
Livina Van Tomme 
Maria Petronilla Van Y deghem 
Joanna Maria De Clerck 
Joanna Catharina De Loker 
Joanna De Paepe 
Maria Teresia Bracke 
celebs ex Destelbergen 

In die prime communionis 
Dominicam Passionis 1767 
4 aprilis inscripti su nt 
sequentes 

Andreas De Wilde 
Jacobus Bracke 
Jan Francis Van der Meulen 



Jan Francis De witte 
Jacobus d'Haese 
Hubertus Speelman 
Joannes Coolman 
Jacobus Noppe 
Angelus Van de Velde 
Petrus De Smet 
Joannes Van Gansberghe 
Joannes Vergehucht 
Joannes Livinus d'Haese 
Petrus Criel 
Judocus Livinus Van der Cruyssen 
Martinus d'Hont 
Joannes Comelis 
Petrus Franciscus Schoppe 
Jacobus Livinus Everaert 

Puelle (meisjes) 

Jacoba Van den Baere 
Joanna Nauts 

UITGELEZEN 

Catharina Van den Baere 
Catharina Casteels 
Joanna Franck 
Joanna Merch 
Petronilla Van Bevere 
Maria Ludovica Van Durme 
Joanna Bertina De Bruycker 
Petronilla Schoot 
Petronilla De Naette 
Joanna De Bilde 
Adriana Maria Buyle 
Anna Catharina De Clerck 
Isabella Pins 
Anna Maria Gysselinck 
Joanna Mfaria Van Hulle 
Catharina De Naette 
Caroline Van de Steen 
Petrus De Roeck maritus 
Petronille De Vriese 

Als vervolg op zijn gepubliceerde en gebundelde lezersbrieven, bezorgde ons medelid Gerard Galle, 

ons zijn tweede brochure (zie De Gonde 99/1 pag. 27). Geïnteresserde leden van onze verenigingen 

kunnen deze brochure inkijken in het Gemeeneiijk Archief en Documentatiecentrum te Mel/e. 

Deze schriftuur aanschaffen kan bij Gerard Galle zelf, Schilsweg 11, 4700 Eupen. 
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ZOMERTENTOONSTELLING 1999 
BEELDHOUWER JULES VITS (1868-1935) : 

LEVEN EN WERK 

N
aar aanleiding van de zomerkermis te Melle organiseert het Gemeentelijk Museum Melle 

in samenwerking met de Heemkundige Vereniging De Gonde een tentoonstelling 

gewijd aan het leven en werk van de beeldhouwer Jules Vits . Geboren in een 

landbouwersgezin uit de Zwaantjesstraat te Melle in 1868, volgde Jules Vits les aan de toenmalige 

Koninklijke Academie voor Teken-, Beeldhouw- en Bouwkunde te Gent. In september 1890 behaalde 

" hij de eerste prijs voor het modeleren naar levend model en mocht hij 

uit de handen van de Gentse burgemeester H. Lippens een gouden 

medaille in ontvangst nemen. Na zijn academietijd was hij een periode 

werkzaam in het atelier van de alomgekende beeldhouwer Aloïs De 

Beule (zelf een leerling van de uit Duitsland afkomstige kunstenaar 

Mathias Zens). Al snel na zijn huwelijk in 1895 vestigde hij zich als 

zelfstandig beeldhouwer te Melle en kocht er begin deze eeuw twee 

huizen langs de Brusselsesteenweg, waarvan hij één verbouwde tot 

woning en atelier. De voorgevel versierde hij met beelden, friezen en 

medaillons. Inhoudelijk werd hij, zeker in zijn beginperiode vooral 

geïnspireerd door religieuze thema's. Later legde hij zich eveneens toe op funeraire monumenten, 

portretten en elementen die konden worden ingepast bij woningbouw. Tijdens het Interbellum 

produceerde hij talrijke oorlogsmonumenten. Qua stijl vinden we elementen terug uit de neo

gotische trant, uit de art-nouveau, de art-deco en uiteraard uit het monumentaal realisme. Jules 

Vits overleed te Melle in het jaar 1935. 

In 1996 verkreeg de Gemeente Melle een uitzonderlijke en waardevolle collectie van meer dan 130, 

vooral plaasteren, modellen en maquettes van beelden en monumenten ons door Jules Vits nagelaten. 

Deze unieke verzameling werd ondergebracht in een aparte afdeling van het Gemeentelijk 

Museum Melle. Ze kunnen in een proefopstelling door u bewonderd worden naar aanleiding van 

onze zomertentoonstelling. 

Gelijktijdig kan u iets meer vernemen omtrent het leven en werk van Iules Vits in een bijkomende 

expositie georganiseerd in samenwerking met de Heemkundige Vereniging De Gonde. 

Wellicht loopt u regelmatige een element uit Vits oeuvre, die zich op verschillende plaatsen in het 

straatbeeld van het centrum van onze gemeente bevindt, voorbij. In dit verband organiseren we 

tijdens het kermisweekend, begin juli van dit jaar, begeleide wandelingen. Onze beide gidsen, 

Daniël Lernmens en Jan Olsen zullen u op een boeiende wijze kennis laten maken met deze 

veelzijdige Melse beeldende ktmstenaar. 
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ZOMERKERMISPROGRAMMA 1999 

Gegevens m.b.t. het Gemeentelijk Musewn Melle 

TENTOONSTELLING: Beeldhouwer Jules "its : leven en werk 

organisatie : het Gemeentelijk Museum i.s.m. de Heemkundige Vereniging De Gonde. 

maandag 21.06.1999 van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.00 

dinsdag 22.06.1999 idem 

woensdag 23.06.1999 idem 

donderdag 24.06.1999 idem 

maandag 28 .06.1999 idem 

dinsdag 29.06.1999 idem 

woensdag 30.06.1999 idem 

donderdag 01.07.1999 idem 

zaterdag 03.07.1999 van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 18.00 uur 

zondag 04.07.l999 idem 

maandag 05 .07.l999 idem 

Begeleide wandeling door Melle-centrum en in de tentoonstelling m.b.t. de beeldhouwer 

Jules Vitse 

Gidsen : Daniël Lemmens en Jan Olsen 

wanneer : zaterdag 03 .07.l999 om 15.00 uur 

zondag 04.07.1999 om 10.00 uur en 15 .00 uur 

maandag 05 .07.1999 om 15 .00 uur. 

vertrek : telkens aan het Gemeentelijk Museum, Brusselsesteenweg 395 te 9090 Melle 

inlichtingen i.v.m. de tentoonstelling en de begeleide wandeling : 09/252.26.47 

OPENDEURDAGEN GEMEENTELIJK ARCHIEF EN DOCUMENTATIECENTRUM 

Brusselsesteenweg 393, 9090 Melle - inlichtingen : 09/252.26.47 

op volgende dagen en uren : zaterdag 03 .07.1999 van 10.00 tot 12.00 en van 14.00 tot 18.00 uur 

zondag 04.07.1999 : idem 

maandag 05 .07.l999 : idem 
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AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE 
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

DE GONDE 1999 
(gegevens t.e.m. 25 april 1999) 

1) STEUNENDE LEDEN (V Al~AF EEN BIJDRAGE VAN 500 BEF) 

- Ba1caen Véronique, Schauwegemstraat 71 , 9090 Melle 
- Bracke Liliane, Driesstraat 1, 9090 Melle 
- De Pauw Wim, Brusselsesteenweg 270, 9090 Melle 
- Gyselinck Antoine, Klinkerlaan 34,9090 Melle 
- Schepens Raoul, Brusselsesteenweg 270, 9090 Melle 
- Van Vlaenderen Leon, Scheldeweg 62, 9090 Gontrode 
- Verschooris Solange, Zwaanhoeklos 14, 9090 Melle 
- Waldack Felix, Jozef Van de Veldestraat 7, 9270 Kalken 

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

- Ca rijn-Boterberg, Visserij 179, 9000 Gent 
- Dauw Marcel, Doomlaan 2 , 9090 Melle 
- De Bosschere Koen, Park ter Linden 3, 9090 Melle 
- De Clercq Gilbert, Gontrode Heirweg 78, 9090 Melle 
- De Coster Greta, Grontrode Heirweg 207, 9090 Melle 
- D'Hoossche Marcel, Hoevestraat 21 , 9620 Zottegem 
- D'Hoye Willy, Brusselsesteenweg 65, 9090 Melle 
- Gillis Dirk, Akkerstraat 7,9090 Melle 
- Goessens Luc, Kalverhagestraat 43,9090 Melle 
- Lievens Paul, Kloosterstraat 34, 9620 Zottegem 
- Martens Jan, Spiegeil , 9860 Scheldewindeke 
- Piens Luc, Kloosterstraat 49, 9090 Melle 
- Siaens François, Palmstraat 4, 9090 Melle 
- Slock André, Kalverhagestraat 14, 9090 Melle 
- Van den Berghe-Thery M., Beekstraat 16, 9090 Melle 
- Vanhove Mario, Gontrode Heirweg 30, 9090 Melle 
- Vervaet Luc, Geraardsbergsesteenweg 32, 9090 Melle 
- Vincqueer Antoine, Uilestraat 76, 9100 Nieuwkerken-Waas 
- Vits André, Hof ter Beuken 24, 9090 Melle 
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~nhoudstafell 

- Woord vooraf 

- Bestuur en lidmaatschap van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

- In memoriam Georges De Poorter 

- Studiedag "Heemkunde na het jaar 2000" 

- Een monument voor de textielindustrieel Felix Beernaerts 

- Melle Dries : de herberg "Bij Stefaan De Clercq" 

- Vervolg van de leden van de Confrerie van de Heilige Rozenkrans 

- Zomertentoonstelling 1999 "Beeldhouwer Jules Vits : leven en werk" 

- Aanvullende ledenlijst van de Heemkundige Vereniging De Gonde 

- Inhoudstafel 

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer: 

De Baets August 

Meersschaut Julien (foto) 

Olsen Jan 

Oosterlinck Filip (lay-out) 

Selhorst Piet (foto) 

Vervust André 
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