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Woord vooraf, 

Eerst en vooral willen we de vele leden van onze vereniging die hun lidmaatschap voor het jaar 2000 

hebben hernieuwd ~'an harte danken. Een bijzonder woord van dank ook aan de groeiende groep van 

steunende leden die met hun extra financieel duwtje in onze mg op het vlak van de werking van onze 

heemkundige vereniging meer mogelijk maken. 

Vermoedelijk na het bouwverlofwordt op initiatief van het gemeentebestuur concreet gestart met de 

renovatiewerken aan het oud-gemeentehuis. Het gehele gebouw wordt grondig aangepakt. De 

museale ruimten zullen heringericht en uitgebreid worden. De afdeling rond de Melse beeldhouwer 

.Tu/es Vits (1868-1935). zijn leven en werk À'Wam onlangs uitgebreid aan bod in het programma -Oost

Vlaanderen van A tot ZO van de regionale televisiezender A. VS .. zal dan definitiefworden uitgebouwd 

en eindelijk zal het ambachtelijk gedeelte van de pijlenmakerij l'Un de familie Gyselinck haar vaste 

plaats krijgen in ons Gemeentelijk Museum. Met onze heemkundige vereniging zullen we bij de 

praktische realisatie van deze herinrichting ons beste been(je voor zetten om te helpen waar we 

kunnen. 

De komende zomertentoonstelling in het Gemeentelijk Museum heeft als thema 'MelIe in de 2d'e 

eeuw'. Op basis van fotomateriaal zullen we het huidige Melle confronteren met beelden uil hel 

verleden. Doel is de bezoekel' een kans te bieden om visueel een reis te maken doorheen de vool'bije 

honderd jaar en zo een beeld te krijgen van de evolutie die zich in de verschillende domeinen op het 

gemeentelijk vlak heeji afge~peeld. Meer hierover in voorliggend nummer van ons tijdschr?jt. 

Met onze heemkundige vereniging zullen we op Ol en 02 april e.k. ook aanwezig zijn met een stand op 

de uI" geschiedkundige boekenbeurs te Gent in de Sint-Pietersabd~j. Voor ~""ie geïnteresseerd is in 

schr{fhmr met een historische inslag is het zeker de moeite waard om deze enige beurs in ~7aanderen 

Ie bezoeken. 

Verder wensen we u nog vee/leesgenot. 

Jan O/sen 
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MELLE EN ... DE MUUR VAN GERAARDSBERGEN 

- door Daniël Lemmens -

Bij het lezen van deze titel zult u wellicht denken aan ijverige Melse wielertoeristen die een tochtje 

ondernamen naar de legendarische Muur, beroemd geworden door de wielerklassieker "de Ronde van 

Vlaanderen". Neen, onze interesse gaat een heel andere kant uit en is eerder van cultuur-historische, 

onderwijskundige en religieuze aard. Het is namelijk bekend dat een aantal 

Mellenaars door hun inzet en initiatieven een stukje Geraardsbergse 

geschiedenis hebben helpen meeschrijven. Beeldhouwer 1. Vits ontwierp 

verschillende kunstwerken voor Geraardsbergen. Pater Rudolf Labyn, 

jarenlang voorzitter van de culturele raad in onze gemeente, was er actief als 

leraar aan het Sint-Jozefsinstituut. De paters Theofiel De Paepe en Theodoor 

De Paepe waren respectievelijk oversten van het klooster van de Oudenberg en 

het Sint-Jozefsinstituut. Beide laatsten waren de broers van priester-dichter C. C. Melloy 

Melloyl en woonden tijdens hun jeugd in de Kloosterstraat te Melle. Hun 

familie baatte in de Tuinstraat de bekende schoenfabriek Mella uit. Over deze markante 

persoonlijkheden gaat het in deze bijdrage. 

Wandelen we even naar de top van de Oudenberg. 

Op dit hoogste punt van de Vlaamse Ardennen staat 

een stij lvolle kapel, gelijkend op de basiliek van 

Scherpenheuvel. Sedert 1839 behoort deze kapel2 

toe aan de congregatie van de paters Jozefieten. Ze 

is bekend als bedevaartoord waar O.-L.-Vrouw van 

Bijstand vereerd wordt. Niet 

alleen uit de onmiddellijke 

omgeving kwamen veel bedevaarders, ook uit verder afgelegen streken (zelfs 

Melle3 staat venneld) zakten gelovigen af naar Geraardsbergen. Nu nog 

wordt deze kapel vaak bezocht en blijft de verering overeind, dat konden we 

zelf vaststellen bij ons recent bezoek. 

Pater Rudolf Labyn schreef hierover een boek met als titel "Onze-Lieve

Vrouw van de Oudenberg". Hierin behandelt hij op een zeer vlotte en 

degelijk historisch verantwoorde manier de geschiedenis op en rond de Ouden berg en met veel liefde 

I Camille Melloy heeft zijn humaniorastudies in Geraardsbergen gevolgd maar er nooit verbleven als leraar. 
2 Constant Willem van CrombruggJte stichter van de paters Jozetiáen, schonk deze kapel, die hij erfde van zijn ouders, aan de congregatie. 
Há oudste document waarin de kapel vermeld staat gaat terug tot een verkoopakte van 1294. In de loop der tijden werd ze verbouwd, 
afgebroken, heropgebouwd tot in 1905 een nieuwe, ruime kapel werd ingeZl..>gmd door Mgr. Stillemans in aanwezigheid van 12.000 
bedevaarders. 
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en ingetogenheid beschrijft hij de kapel en het wonderbaarlijke beeld van 

O.-L.-VrouW. In een aanhangsel geeft hij nog een aantal lofzangen, 

liederen en Mariaverhalen ten beste. In 1936 werd, bovenop de toren van 

de kapel een Mariabeeld geïnstalleerd dat ontworpen werd door onze 

Melse kunstenaar 1. Vits. In gouden schittering praalt dit bronzen beeld 

boven het weidse landschap van de Oudenberg. Een andere Mellenaar 

pater Theofiel De Paepe, op dat ogenblik generaal-overste van de 

Jozefieten, wijdde plechtig dit beeld. Historicus Marcel Van Kerckhoven 

vermeldt deze gebeurtenis op volgende wijze: 
Theofiel De Paepe 

"Op de vooravond van Pasen werd bovenop de toren van de Kapel een mooi verguld bronzen 

beeld van O-L.-Vrouw geplaatst. Het is een kunstwerk van de alomgekende beeldhouwer 

Jules Vits van Melle. Van verre zien thans de bedevaarders Maria's beeld schitteren in de 

blijde zon. Op 1 mei werd het beeld plechtig gewijd door H.E.P. 171eofiel De Paepe, 8° 

generaal van de Jozefieten. In de meimaand alleen werden in het Heiligdom 107 H. Missen 

opgedragen en 4600 Communies uitgereikt. " 

(Het heiliF;dom van Onze-Lieve-Vrouw op de OudenberF; te GeraardsberF;en). 

Een tijdje later (3 augustus) vernamen de gelovigen Vla de radio dat 

dieven sieraden (kroontjes, scepter, gouden halskettingen, amlbanden) 

van het mirakuleus beeld in de kapel hadden gestolen. Het was toen dat 

pater Theodoor De Paepe, . overste van het Sint-Jozefsinstituut, een 

ontroerend sermoen van eerherstel uitsprak. Op 8 september werd het 

beeld opnieuw gekroond en weer was het pater Theodoor die een 

opmerkelijke toespraak hield. Voor de radio besprak hij ook in 1948 het 

derde eeuwfeest. Hij herinnerde toen aan het feit dat 300 jaar geleden 

Martin Lebrun, de abt van Sint-Adriaan, het mirakuleuze beeld plechtig 

overbracht naar de Oudenberg. 

J 1908 : buiten de gewone bedevaarders komen el" ook andel"e uit Zele, Melle, Sint-Maria-Horebd(e, Sint-Denijs-Westrem, twee uit Mater, 
UrseL twee uit Geut. Aah<!!". HerzeIe. Meerbeke bij Ninove. Volkegem. Pamel. (Uit: Heiligdom van O.-L.-V. op de Oudenberg door M. Van 
K<!!"ckhovt!l, jozefiet). 
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"Hooger op, op hetzelfde hoogteplan der kapel, op enkele 

meters er vóór op uw linkerhand, staat een groot ijzeren 

kruis, met uitgesneden uiteinden. Een bronzen 

Christusbeeld is er aan vastgehecht. Drie prachtige 

pijnboomen omringen het. Eeuwenlang troonde van hier 

uit een kruis over de stad. Mogelijk ook is het daaraan te 

danken dat er een kruis voorkomt in het wapen van 

Geraardsbergen. 

In 1820 deed de Heer Van Wijmelbeke4
, schoonbroeder 

van den Hoogst eerwaarden Heer kanunnik C. W van 

Crombrugghe den Stichter van de Congregatie der Pater 

Jozefieten, samen met eenigen leden zijner familie , er een 

nieuw kruis plaatsen. Hij zelf droeg het zwaar houten kruis op zijn schouders naar de 

Oudenberg. 

Of er vreugde was onder het volk toen zij daar weer het kruis wisten staan, als een veilige 

bescherming uit den hooge! In 1922 werd het oude houten kruis vervangen door een ijzeren, 

dat er nu nog staat. Het werd geboetseerd door beeldhouwer Ju/es Vits, van Melle bij Gent. " 

Zo beschrijft pater Rudolf Labyn in zijn boek dit kruis dat nu wat verdoken tussen de bomen uitsteekt 

over het heiligdom. 

In deze rustige omgeving, wat verderop achter de kapel aan het omheinde heuveltje wordt op de eerste 

zondag van de vasten het feest van Krakelingen en Tonnekensbrand gehouden. Overheidspersonen 

drinken levende visjes uit een eeuwenoude beker, een folkloristisch gebruik dat nu felomstreden 

wordt door de dierenorganisatie Gaia (dierenmishandeling?). Nadien gooien de overheden en 

genodigden "Krakelingen" (dit zijn ronde harde broodjes) naar het 

toegestroomde volk. ' s Avonds wordt dan een ton gevuld met 

brandbare stoffen, aangestoken ten teken dat 't avondfeest kan 

beginnen. 

Dalen we nu naar beneden, halverwege de Oudenberg naar de 

Pachters straat. Daar treffen we het immens vergulde H. Hartbeeld aan 

dat met een weids gebaar zich lijkt te ontfermen over de stad in de 

diepte. Dirck Surdiacourt vermeldde in zijn in 1984 gepubliceerd 

boekje "De oprichting van het oorlogsmonument 1914-1918 te 

Geraardsbergen" (op pag. 24 onder voetnoot 14) verkeerdelijk dat 

Jules Vits de beeldhouwer was van hogervermeld H. Hartbeeld. De 

voorzitter van de Geschied- en Heemkundige Kring "Gerardimontium", Marc Van Trimpont, 
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bevestigde ons onlangs dat de eigenlijke ontwerper ervan een zekere Oscar Sinia was. Deze Gentse 

beeldhouwer, herinneren wij ons, gaf les aan het Sint-Lucas instituut te Gent en had als leraar 

beeldhouwen een grote invloed op een neef van Jules Vits, met name Modest Van Hecke (1896-

1955i. 

• IJ'j;' Rechtover het H. Hartbeeld aan de andere kant ,.-:-, '0 

;.~ van de straat staat het klooster van de 

Oudenberg dat door de Jozefieten in 1941 werd 

gebouwd voor de paters die de diensten in de 

kapel moesten verzorgen. Nu verblijven er nog 

drie paters. Het wordt vandaag ook gebruikt 

als bezinningshuis en voor vergaderingen van 

de congregatie. Hier is pater Theofiel De 

Paepe 18 jaar overste geweest (1948-1966). 

Hij wijdde zijn beste krachten aan de eredienst van O.L.Vrouw op de Oudenberg. Zo liet hij in 1949 

zeven staties van O.-L.-Vrouw van Smarten oprichten in de kloostertuin op de helling van de 

Oudenberg. Ze staan daar ten gerieve van de bedevaarders die langs de Hooiweg en de Muur naar de 

kapel klimmen als een passend middel om godsvruchtig de ontmoeting met Moeder Maria voor te 

bereiden. 

In de hovingen van het klooster ging in 

< 1950 een enig mooi Mariaspel door met 

500 deelnemers. De Mellenaars pater 

Theofiel De Paepe en pater Rudolf 

Labyn hadden de directie en de 

organisatie in handen telWijl Theo 

Stael6
, pseudoniem voor pater Theodoor 

De Paepe, de 

tekstdichter was. 

Hij gaf hierover een 

uitgebreid radio-interview ten beste aan het N .I.R. gewestelijke omroep Gent 

waarin hij het opzet, de inhoud en de uitwerking toelichtte7
. Ooggetuige en 

geschiedkundige pater Marcel Van Kerckhoven verhaalt dit massaspel als volgt : 

., Dominique Van Wijmelbeke was de laatste lekedirecteur voor het college van Melle overgenomen werd door de Jozefiden in 1837. 
5 Zie "De Gonde" 18de jg. OT. t. (1990), Modest Van Hecke (1896-1955) een Melse beeldhouwer voor het vodlidJt, pag. 4 e.v. (door Jan 
Olsm). 
6 Onder deze naam publiceerde hij novellen, anekdotische stukjes, miniatuur-tatèreeltjcs, stemmingsgedichtm, een historisch spel (Capitona 
A1cazar). Hij was ook stichter m hootäredad.ellr van hd missietijdschrift "Bode van de Il. Jozef'. 
7 Andere medewerkers waren: toondichter Jozef De Maeght, kap~lmeester van Sint-Baafs, algemme leiding: Dees Malbrain, liturgisdJe 
zang: Dom Lallrentius O.S.8., muziekleiding : E.P. Etienne, architect : Edg. De Lil, baleU.en: IvolUJe Brodelet, kunstaftiches: André 
Brocorens, podiwn : eh. De Weerdt. . 
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" 't Was de spectaculaire uitbeelding van een 

reuzenstrijd tussen Maria en Satan, tussen het Goed en 

het Kwaad, op het stramien van de geschiedenis van de 

stad en de Oudenberg. Heerlijke momenten hebben we 

beleefd .' we bewonderden de stemmige groep van 

Maagden, het heftige spel van Satan met zijn 50 duivels, 

het schitterend optreden van de graaf met zijn gevolg, 

de piekfijne baletten van de bosfeeën, de roerende scène 

van de kluizenaar met de dubbele bekoring; de 

onvergetelijke verschijning van o.-L.-Vrouw in een 

aureool van licht, de kleurige volksdansen, de mooie 

liturgische zang van Dendermonde 's knapenkoor onder 

de leiding van Dom Laurentius o.S.B. , het 

triomfantelijk slotkoor midden een kleurenweelde van 

vlaggen en volk. De circa 10000 toeschouwers die 

aanwezig waren bij de vier opvoeringen zijn enthoesiast naar huis teruggekeerd. Spel, zang, 

muziek, dans, belichting, natuurtheater, kostumen en typering, alles was op zijn best. , .. 

Verder dalen we af naar de benedenstad, 

wandelen voorbij de markt, de 

centrumstraten door tot we op het 

Stationsplein terecht komen. Hier 

bevindt zich het oorlogsgedenkteken 

1914-1918 dat werd opgericht ter 

nagedachtenis van de 54 soldaten, 42 

opgeëisten en 14 burgers van 

'Geraardsbergen, gevallen tijdens de 

eeIste wereldoorlog. Dit imposant 

monument van J. Vits is evenwichtig opgebouwd met op de flanken twee staande wakende leeuwen. 

Vlak ervoor bevindt zich aansluitend bij 't monument een halfcirkelvormig waterreservoir met 

sproeifontein waardoor het geheel wat luchtiger en feestelijker lijkt. Op 17 september 1922 werd het 

monument onthuld in aanwezigheid van talrijke hoogwaardigheidbekleders8 w.o. de gouverneur van 

Oost-Vlaanderen, graaf de Kerckhoven en de Franse generaal Lavigne-Delville onder wiens leiding de 

stad werd bevrijd. Bij die gelegenheid trok een veelkleurige stoet door de straten en werden een aantal 

muziekconcerten gehouden. 's Avonds werd het monument prachtig verlicht. In verband met dit 

8 Andere overheidspersonen: volksveregenwoordigers Van Nieuwenhove en Robyn, gen.-majoor Delfosse. kolonel Verfaille. smator De 
Blieck en burgemeester Flamant. 
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oorlogsmonument bevinden zich diverse onderdelen m modelvorm m de collectie van de afdeling 

Jules Vits in het Gemeentelijk Museum Melle. 

We keren even op onze stappen terug en volgen een tijdje de loop van de Dender tot we op onze 

laatste pleisterplaats komen, het Sint-Jozefsinstituut, de bakermat van de paters Jozefieten. 

Hier verbleven de Mellenaars pater Theodoor 

De Paepe 6 jaar als novicenmeester9 en 12 jaar 

als overste, zijn broer Theofiel 3 jaar als 

ovecte en pater Rudolf Labyn 8 jaar als leraar. 

Hier hebben ze zich ook totaal ingezet voor 

opvoeding, onderwijs en godsdienst. De 

kloosterkerk valt onmiddellijk op door Z1Jn 

golvende gevellijnen die aan de neo-barokstijl 

doen denken. 

Binnenin bouwde J. Vits in 1933 de zwartmarmeren tombe bestemd voor de stichter C.W. van 

Crombrugghe wiens stoffelijk overschot van uit de familiekelder te Gentbrugge werd overgebracht 

naar de kerk van het Sint-Jozefsinstituut. Het liggend bronzen beeld is echter het werk van Henri 

Holemans. En dat verwondert ons een beetje omdat J. Vits reeds in 1912 een borstbeeld van de 

stichter had gemaakt. Een reden hiervoor is ons onbekend. De bronzen zijplaten zijn van de hand van 

Floris De Cuyper10 uit Antwerpen. De plechtige dienst van deze overbrenging werd opgedragen door 

pater Theofiel De Paepe met pontificale assisentie van Mgr. 

Coppieters, bisschop van Gent. Pater Theodoor De Paepe, toen 

overste van het instituut, hield het sermoen en prees hierin de 

overledene als vruchtbare opvoeder, moedige verdediger van Kerk 

en Godsdienst en heilig priester. 

In diezelfde periode werd de vernederlandsing van het middelbaar 

onderwijs goedgekeurd door Kamer en Senaat. Om zo vlug 

mogelijk de homologaties van de einddiploma's te bekomen 

vernederlandste pater Theodoor De Paepe in het schooljaar 1934-

35 resoluut de Middelbare Afdeling. Tot dan toe was het Frans de 

voertaal op het instituut geweest. Niet iedereen was het met de ORGAAN VAN HET ALGEMEEN KATHOLIEK 
• VlAAMSCH STUOENTENV ERBOND _ 

1l JAARGANG N" I ~.LLEf>HEILlGFN 1932 zienswijze van pater Theodoor eens. Zijn broer pater Theofiel 

(Algemeen Overste) ging wel akkoord maar was toch sceptisch. 

Voordien waren er ook al taal spanningen geweest, dat blijkt uit volgende passage uit De Blauwvoet 

(Bde jg. nr. 1- 1932) : 

9 Als novicenmeester zorgde hij voor de opleiding van jonge paters. Hij sdlreeftoen een aantal propaganda-brochuurtjes : De Heilige 
Roeping; De Congregatie der paters Jozefieten; Em werk, een weg, een levensbeeld; Kan. C. W. van Crombruggpe. 
10 Floris De Cu)per werd geboren in Antweq>en in 1871 en overleed te Mortsel in 1965. Eclectisdl beeldhouwer, leerling van Th. Vinçotte 
aan de Academie en ha Hoger Inst. vor Schone Kunsten te Antweq>en. 
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"In het Sint-Jozefsgesticht te Geraardsbergen vierde men onlangs het feest van pater Overste 

(p. Theodoor De Paepe). Te dier gelegenheid wapperde voor de eerste maal een Vlaamse 

vlagge op de speelplaats (tot spijt van enige paters en tot genoegen van pater Overste en van 

al de studenten). 

Pater bewaker (p. Maurice Jouret) , vond er gelegenheid in om heel de dag een vieze tronie op 

te zetten en kregelig te zijn. Edoch op 11 juli was alles in het Vlaams, gebeden enz.. Vlaams 

werd op de speelplaats gesproken en ... er werden geen straffen uitgedeeld. Een student uit 

rhetorica werd bij pater Prefect (p. Florent de Vijver) geroepen omdat hij iets van Belgisch 

celregiem op het bord geschreven had ... ! ". 

Dit stukje is ook een voorbeeld van de Vlaamse ontvoogdingsstrijd uit de dertiger jaren. 

De liefde voor zijn eigen taal en volk bleek ook duidelijk uit de vele verhalen, anekdoten en gedichten 

die pater Theodoor gedurende zijn ganse leven heeft rondgestrooid. 

Samen met de oud-leerlingenbond was hij ook de initiatiefuemer van een gedenkplaatIl voor de 

gebroeders Van Raemdonck van Temse, die hier gestudeerd hadden en tijdens de IJzerslag in 1917 te 

Steenstrate in elkaars armen gestorven waren. Op de grote speelplaats van het instituut onthulde hij op 

24 juli 1934 hun herinneringsplaat met het opschrift : 

"Dit weze voor immer een dankbare tolk 

Ze minden elkander, ze minden hun volk" 

~. - . 

Tekening i. v.m. de gesneuvelde gebroeders 
Van Raemdonck gemaakt door Joe English 

Uit correspondentie met de familie Van Raemdonck en pater Theodoor blijkt ook dat het instituut een 

financiële bijdrage leverde voor het Van Raemdonckmonument in Temse. 

11 Ea:t jaar voordien legde oud-leerling Jozef Arys een krans neer op de graftombe van de gebroeders Van Raemdonck ter gelegenheid van de 
overbrmging van de stoffelijke resten naar de crypte van de IJertorell. 
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Een andere Mellenaar pater Rudolf Labyn heeft tijdens zijn verblijf in het 

Sint-Jozefsinstituut ook een actieve rol gespeeld. Dat moet ons niet 

verwonderen. In Melle hebben we hem gekend als voorzitter van de 

Culturele Raad en stichter van fotoclub Iris. Hij was het ook die het 

initiatief nam tot de 1. Vits-herdenking in 1985, 50 jaar na zijn overlijden en 

een kunstboek uitgaf over zijn Kruisweg in de Sint-Martinuskerk te Melle. 

Al vlug was hij de gewaardeerde leraar Nederlands en godsdienst in de 

hogere klassen. Pater Willibrordus, huidige overste van de Oudenberg en 

aalmoezenier van de Geraardsbergse ziekenhuizen, heeft hem gekend als de dynamische proost van de 

K.S.A .. 

Onder zijn impuls en 

verantwoordelijkheid 

kwam de oud-

leerlingenbond tot 

heropbloei na de 

oorlogsperiode. In 1946 

bracht hij ook de 

toneelbond opnieuw tot 

leven. Meer nog, hij 

legde de basis voor de 

oprichting van het 

gekende mannenkoor 

J.B. de Fall. Was de hoofdbedoeling van dit koor het opluisteren van de kerkelijke diensten, alvlug 

breidde de leden hun repertorium uit en gaven overal concerten. Zelf hebben we ze bezig gehoord op 

zondag 28 november 1982 toen ze door toedoen van pater Rudolf Labyn een Weense avond 

verzorgden in de toenmalige parochiezaal in Melle-Centrum. De solisten van die avond waren toen 

Koen Crucke (tenor), Jeanine Martony (sopraan), Pascal De Turck (sopraan), Alain Brodelet (bariton) 

en Jeanine Biesemans (piano). In hetzelfde jaar vierde pater Rudolf Labyn zijn jubileum van 50 jaar 

priester in het college te Melle en toen ook was het voltallige koor present om deze viering op te 

luisteren. Op dit ogenblik is dit koor nog springlevend en zeer gewaardeerd in het Geraardsbergse 

culturele leven. 

Het is ook de moeite waard even stil te staan bij de naam van dit koor lB. de Fall, wat de pseudoniem 

is van pater Renaud Bouveroux12 die een voorname rol speelde in het leven van C. Melloy. Die 

Limburgse pater was leraar (later studieprefect) van handel, Nederlands en Frans in de hogere klassen. 

Daarnaast was hij een uitstekend musicus en bekende toondichter. Hij was het, die de begaafdheden 

12 P.J.B. de Fall (pater Renaud Bouveroux) (18 .. -1924) - 0 Val-Meer, volgde conservatorium in Luik en bezat een grOl1dige kennis van 
hannooieleer en een OI1gewOlle virtuoziteit op piano, hannonium en orgel. 
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van de jonge Melse dichter, die in Geraardsbergen zijn humaniora-opleiding voltooide, opmerkte en 

hem aanmoedigde om door te gaan. Hijzelf componeerde een aantal liederen op gedichten van C. 

Melloy zoals "Les premiers Gazoulles" en "Tyrolers". Hij was ook de componist van "Antonio 

Vanciero" een zangspel op tekst van Theo Stael (= pater Theodoor). 

Zoals blijkt uit deze bijdrage hebben Melle en Geraardsbergen heel 

wat raakpunten. 

De man die deze relatie mogelijk maakte en die, zij het 

onrechtstreeks, de onvermijdelijke schakel vormde tussen 

genoemde personen, gebouwen, instellingen en monumenten is 

ontegensprekelijk kanunnik C.W. van CrombrugghelJ
, de stichter 

van de paters Jozefieten. Deze geboren Geraardsbergenaar werd 

, principaal van het college van Aalst en stichtte 4 kloosterorden 14. 

Hij zorgde dat de leken school van Melle in handen kwam van de 

Jozefieten. Door zijn kennis van onderwijs en opvoeding zetelde 

hij in het Nationaal Congres, het eerste parlement van ons land. 

Van hem maakte J. Vits een borstbeeld dat bovenaan het 

herdenkingsmonument van 1912 aan de oprit van het college pronkt. Dit beeld treft men aan in de 

meeste instellingen van de door hem gestichte congregaties. Het is het visitekaartje van onze Melse 

beeldhouwer geworden. 

Ik hoop met deze bijdrage de band tussen Melle en Geraardsbergen voldoende aangetoond te hebben. 

Een tochtje naar deze stad is dan ook de moeite waard. 

Geraadpleegd 

- Marcel J. Vankerckhoven, C.J. : Kroniek - Sint-Jozefsinstituut Geraardsbergen (1817-1990) (Acco Leuven 1992) 

- Marcel J. Vankerckhovm, C.J. : Há heiligdom van On~Lieve-Vrouw te Geraardsbergen. 

- P. Rudolf - Robert. Lab}n : On~Lieve-Vrouw van den Oudenbecg te Geraardsbergen (De VlaamsdJe drukkerij N. V. Leuven - 1934). 

- Dirck Surdiacourt : De oprichting van há oorlogsgedenkteken 1914-1918 te Geraardsbergen. 

- De Gonde : MeJle schrijft MeJle blijft. 1611< jaargang IIT. 2 - 1998 

- Koninklijke Oud-leerlingenbond Sint-Joz.efsinstituut Geraardsbergen 1888-1998. 

13 van Crombrugghe (1789 _ ... ) 
14 Zusters van Maria en Jozef, Dames van Maria, Zusters van Sint-Jozef 
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GEMEENTELIJK MUSEUl\'(MELLE ' '"«,;, 

.,,':' 'ZOM:ERTENTOONSTELLING 2000 ':.~~ 
. ~. i." o. 

Dit jaar organiseert het Gemeentelijk Museum Melle in samenwerking met de 
Heemkundige Vereniging De Gonde haar zomertentoonstelling rond het thema een eeuw 
Melle (1900 tot 2000). 
Op een levendige en afWisselende wijze willen we vooral op basis van fotomateriaal het 
publiek een beeld geven over hoe onze gemeente op 100 jaar evolueerde en wat er aan 
bijzonderheden te beleven viel. Uiteraard zullen we ruim de plaats geven aan de mooie 
hoekjes in onze gemeente (vroeger en nu). Leuke momenten uit het samenleven in ons dorp 
zullen visueel ook aan bod komen. Enzovoort. Voorwerpen allerhande uit de reserve van het 
Gemeentelijk Museum, die een feit, een tijdsmoment illustreren zullen de tentoonstelling een 
dimensie bijgeven. 

Graag zouden we deze expositie een bijzonder tintje willen geven, vandaar deze oproep: 

Zijn er Mellenaars die voor deze tentoonstelling een schilderij waarop een stukje Melle te 
zien is tijdelijk willen uitlenen ? 

Wie ligt er thuis nog met een zelfgemaakt dichtwerkje over onze gemeente of gecreërd naar 
aanleiding van een speciale gebeurtenis ? 

Heeft u fotomateriaal dat zinvol te gebruiken is voor ons initiatief U moet dit niet uitlenen, 
wij scannen deze in de computer in, de uitprint ervan kan gebruikt worden in onze 
tentoonstelling. 

U kan ons helpen. Wacht niet met ons te contacteren ! Alvast onze hartelijke dank. 

Gemeentelijk Museum Melle 
Brusselsesteenweg 393-395 
9090 Melle 
09/2522647 
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FUNERAIR ERFGOED TE MELLE 
HET GRAFMONUMENT VAN DE FAMILIE 

VERV AENE-BRANT 

- door Jan Olsen -

R
eds enkele jaren is de algemene belangstelling voor ons funerair erfgoed in opgang. Het 

artistieke surplus van vele pareltjes van architecturaal en sculpturaal kunnen wordt in het 

egment grafkunst weerom naar waarde geschat. Er is op nationaal vlak de vereniging 

"Epitaaf', die te Laken in het voormalig atelier van Ernest Salu een terzake gespecialiseerd museum 

FamiliegrafVervaene-Brant 
(foto Raoul Schepens) 

heeft geopend, aktief. Ook onze heemkundige 

vereniging is geabonneerd op hun tijdschrift. U kunt de 

beschikbare nummers ten alle tijde inkijken in het 

Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum. Ook op 

de begraafplaatsen te Melle bevinden zich een aantal 

waardevolle grafmonumenten. Binnen het bestek van 

voorliggend artikel besteden we aan een exemplaar wat 

meer aandacht. 

In de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle 

bevindt zich, in de afdeling rond de beeldhouwer Jules 

Vits (1868-1935), onder inventarisnummer J.V./79 een 

prachtig plaasteren model op ware grootte, dat als bas

reliëf in zandsteen gekapt werd uitgevoerd en ingepast 

in het grafmonument van de familie Vervaene-Brant. 

Dit waardevol grafmonument is vandaag nog te 

bewonderen op het oude kerkhof, gelegen langs de Sint

Martinuskerk te Melle. 

Voornoemd grafmonument werd er geplaatst naar aanleiding van het overlijden te Melle van Eugenia 

Brant op 12 juni 1909. Zij was de dochter van Theodorus Brant en Francisca Jacoba De Jaegher en zag 

het levenslicht te Gent op 09 mei 1853. In 1872, namelijk op 03 augustus huwde zij te Gent met 

Ludovicus (Louis) Vervaene. Deze laatste was geboren te Ledeberg op 28 februari 1846 als zoon van 

Dominicus Vervaene en Melania De Vos. Zoals we konden lezen in een tekst in verband met de 

geschiedenis van de bloemisterijen te Melle (door August De Baets) uit de persmap samengesteld naar 

aanleiding van de organisatie van de eerste floraliën te Melle (04-12 juni 1988) kwam Louis Vervaene 
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zich in het laatste kwart van de 19de eeuw in navolging van diverse andere Gentse bloemkwekers 

vestigen in onze gemeente. Volgens H. Verbist in zijn boek "De geschiedenis van Melle", waren er 

voor Wereldoorlog I wel 50 bloemisterijen gevestigd te Melle, voor het grootste deel waren hun 

bedrijven gelegen langs de Brusselsesteenweg. Vaak zijn het vandaag nog slechts de ruime bijhorende 

villa' s, fungerend als historische littekens, die ons herinneren aan deze ooit voor onze gemeente zo 

bloeiende (in dit geval ook letterlijk op te vatten) economische sector. 

Niet ongewoon voor toen zagen we Louis Vervaene, zoals andere collega' s van hem, lange jaren 

politiek aktief op gemeentelijk vlak. Hij werd verkozen voor de Melse gemeenteraad en zetelde van 27 

januari 1896 tot zijn dood op 20 mei 1917. 

Het gezin Vervaene-Brant had twee dochters, namelijk: Aliee Maria ete Ledeberg op 10 december 

1872) en Maria Josephina COte Melle op 19 februari 1879). Zoals hoger reeds venneld overleed 

Eugenia Brant op 12 juni 1909. 

Louis Vervaene, die op Vogelhoek zijn bedrijf uitbaatte, 

huwde tien jaar na de dood van zijn eerste vrouw een 

tweede maal, dit te Melle op 22 oktober 1910 met een 

zekere Camilla De Spae. Zij was de dochter van Jan 

Baptiste De Spae en Clementina Van Nevel en was 

geboren te Sint-Martens-Latem op 14 april 1872. Camilla 

De Spae was eveneens weduwe. Haar man, Charles Louis 

Everaert, was in 1908 te Melle overleden. Het gezin 

Everaert-De Spae baatte een winkel uit langs de 

Brusselsesteenweg op de wijk Zwaanhoek. Samen hadden 

ze twee kinderen, met name: Emma Maria Alice eMelle 

1895) en Maurits Prosper Karel eMelie 1896). 

Merkwaardig hier is dat ze beiden op een 30ste december 

werden geboren. Het grafmonument van Charles Everaert 

ligt op enkele meters van deze van de familie Vervaene-

Brant, dus eveneens op het oud kerkhof van Melle. Het 

werd geconstrueerd door de grafzerkenmaker R. Rigelle 

FamiliegrafEveraert-Spae 
(foto Raou/ SchepensJ 

uit Gentbrugge die toen een atelier had naast de begraafPlaats aldaar. In dit graf werden later Camilla 

De Spae en dochter Emma Maria Alice, na hun dood bijgezet. 

Uit het huwelijk van Louis Vervaene, die toen reeds 69 jaar oud was, met Camilla De Spae werd nog 

het leven gegeven aan een dochter. Zij kreeg als voornaam Elza. We schrijven Melle Ol oktober 1915 . 

Nog geen twee jaar later zou Louis Vervaene overlijden, namelijk op 20 mei 1917. Hij werd begraven 

in de familiekelder bij zijn eerste vrouw. 
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Schilderij "Roulottes à Mariakerke " (1953) doorJos Verdegem. 
Overgenomen uit de cataloog van het Museum van Deinze en Leiestreek. 

Aquarel en p en "Mijn vader" (J 934) door Jos 
Verdegem. Overgenomen uit het boek 

uitgegeven door hetMuseum voor Schone 
Kunsten / Gent. "Tekeningen, pastels en 

aquarellen uit eigen collectie ". 

Elza Vervaene was met haar moeder end 1920 een beetje verderop naar Gentbrugge gaan wonen. Op 

Ol december 1937 huwde ze te Ledeberg met een wel heel speciaal iemand, met name de bekende 

Gentse kunstschilder los Verdegeml (naar wie te Sint-Amandsberg een straat werd genoemd). Elza 

Vervaene was bij Verdegem in de Gentse kunstacademie een tijdje leerlinge geweest. Voor los 

Verdegem was het zijn tweede huwelijk. Een eerste maal was hij getrouwd in Frankrijk, in Fontenay

sous-Bois, op 17 maart 1923 met de Franse Alice Emestine Rigoley. Zij overleed te Gent op 30 

november 1936. Over de kunstschilder Jos Verdegem (1897-1957) en in het bijzonder omtrent zijn 

kwartierstaat, schreef Or. Paul Huys, de gewezen cultureel adviseur voor de Provincie Oost

Vlaanderen, een interessante bijdrage in het tijdschrift. van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde 

"Vlaamse Stam", 12de jaargang (1976) nr. 12, p. 647 en volgende. Het gezin Verdegem-Vervaene 

bleefkinderloos. Jos Verdegem ligt begraven op het Campo Santo te Sint-Amandsberg. 

1 JOl! (Josephus Mauritius) Verdegem werd teGwt geboren op 03 mei 1897. Eerst leenlehij de stiel van huissdtilder. Van 1909 tot 1914 
volgde hij les aan de Gentse academie. Tijdens Wereldoorlog I was hij vier jaar frontsoldaat. Van 1923 tot 1929 
wOOllde en werkte hij in Parijs. In 1932 werd hij tot leraar benoemd aan de reeds genoemde Gentse academie. Hij 
overleed vrij jong, op 60-jarige leeftijd te Gent, met name op 15 september 1957. Zoals we konden lezen in het boek 
"Gentse schilders (de evolutie van de Gentse schilderkunst vanaf haar ontstaan tot op heden)" van de hand van de 
auteur Geert Vandamme en uitgegeven in 1998 door de V.Z.W. De Trap / Gent, was Jos Verdegem de onbt:t)Yiste 
aanvoerder van de bonte groep neobunumisten in de periode van het Interbellum. Volgens Geert Vandamme werd de 
term 'neohumanisme' in 1933 gelanceerd door de Franse criticus Waldemar George en in België gepromoot door een 
zekere Paul Fierens, de hoofdredakteur van het tijdschrift 'Beaux-Arts' . En we citeren uit een bijdrage in voornoemd 
boek: "Onder neohumanisme verstond men het prillcipe dat kunstenaars opnieuw een begrijpelijke kunst moesten 
maken, op maat van het publiek gesneden. Deze stellingname viel niet vrij te pleiten van een aanpassing van de 
kunstvisie aan het politieke en economische klimaat van dat moment: economisch in deze zin dat de modernistische 
kunstmarkt totaal in elkaar was glll>tort. Politiek omdat h<i de tijd was dat men in Duitsland begon met modernistische 
kunst als 'ontaard' van de muren te halen. Vele kunstenaars begOl1lJen op zeker te spelen. In 1977' werd door het 
Provinciebestuur van Oost-Vlaanderen i.S.m. het Gentse Stadsbestuur cm retrospectieve tentoonstelling m.b.t . het werk 
van Jos Verdegem georganiseerd in het Museum voor Schone Kunsten te Gent. 
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Livinus Everaert 
(landbouwer) 
o ± 1812 
+ ? 

x 

.--_---'-1 ____ __ _ 

Pauline Vervalcke 
(huisvrouw) 
o 

+ ? 

Dominicus Vervaene x Melania De Vos 

o ? o ? 
+ Melle 13 september 1887 + Melle 28 februari 1891 

1 

• r----------------------------------' 
Charles Louis Everaert 

I . xx Ludovicus (Louis) X Eugenia Brant' (IJ) 
(winkelier)(landb.) 

X I CamiJIa De Spae 
Afsnee 05 maart 1895 I (winkelierster)(landb./huish.) Melle 22 okt. 1910 Vervaene (II) (bloemist) Gent 03 aug. 1872 (z.b.) 

o Melle 08 mei 1860 
+ Melle 25 februari 1908 (I) 

• 
Emma Maria Alice Everaert 
o Melle 30 december 1895 
+ 13 maart 1871 (1) 

X Melle 02 juli 1919 

Hector Joseph Baele 
(handelaar te Balegem) 
o Balegem 31 december 1885 
+ 7 
(zoon van Adolf, landb., en var 
Elodie De Moor, 

(dit koppel ging in juli 1919 
te Scheldewindeke wonen). 

l 

I 0 St.-Martens-Latem 14 april 1872 
I + 08 november 1966 (1 
I 
I ______ -~--------

• 
Maurits Prosper Karel Everaert 
o Melle 30 december 1896 
+ 7 

(verhuisde eind 1920 naar Antwerpen, 
toen nog ongehuwd). 

• CamiJla De Spae : dodlter van .Tan Baptiste De Spae (+ Sint-Maltells-Latem 17 Jebruari 1887) 
X 
Clementina Van Nevel (+ sint-MaJtens-Latem 20 januari 1874) 

.. Eugenia Brant : dodlter van 111eodorus Brant en Francisca Jacoba De Jaegher. -
[ = familiegrafEveraert-De Spae (oud-kerkhof I Melle) 
IJ = familiegrafVervaene-Brant (oud-kerkhof/Melle) 

o Ledeberg 28 feb. 1846 o Gent 09 mei 1853 
+ Melle 20 mei 1917 + Melle 12 juni 1909 

------- -~ 

~ ~ 
Alice Maria Vervaene Maria Josephina Vervaene 
o Ledeberg 10 december 1872 o Melle 19 februari 1879 

+ 13 maart 1971 (7) + 

Eiza Alice Marie Louise Vervaene X Jos(ephus) Mauritius Verdegem 
Ledeberg Ol december 1937 

o Melle Ol oktober 1915 0 Gent 03 mei 1897 
+ + Gent 15 september 1957 
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MELLE - DRIES: HET CAFE "DE KERRE" 

- door André Vervust-

D
eze herberg lag in de Driesstraat wat afgelegen van het centrum van de wijk. Ze werd 

bewoond en uitgebaat door het echtpaar Jules Van Bockstaele en Gabriëlle Van Steendam. 

In het gezin waren er 7 kinderen waaronder 3 jongens en 4 meisjes . Het is ons onbekend 

waar de naam "Kerre" vandaan kwam. Kerre is namelijk het dialect voor "kar" en we vermoeden dat 

daar iemand woonde die een kar of karren gebruikte. 

Het was een kleine lage herberg met aan beide zijden van de inkom een venster. Naast het gebouw 

was een grote oprit waarlangs men achteraan binnen kon komen. De herberg had een ruimte als twee 

aan elkaar verbonden rechthoeken. Achteraan bevond zich de keuken en de stallen alsook een grote 

tuin waarin groenten gekweekt werden. De slaapkamers waren boven. Naast het café was een grote 

ruimte opgetrokken in betonplaten met een eterniten dak. Daarin was een rolbaan aangelegd. Door 

die constructie kon het er in de winter heel koud en in de zomer heel warm zijn . Langs de achterzijde 

van de stallen kon men deze rolbaan binnenkomen. Naar een gesprek met de dochter van Jules, 

Angèle, hebben haar ouders de herberg gedeeltelijk verbouwd (zie schetsen). 

Zoals bij de andere herbergen waren de toog, de stoelen en tafels uit bruin ebbenhout gemaakt, evenals 

de schappen achter de toog waar de glazen op stonden. Het café werd meestal bezocht door de buren 

om er een kaartje te leggen. Soms kwamen er enkele personen van het centrum van de wijk afgezakt 

om ook daar een pint te drinken. 

Daar er tevens een schuttersvereniging "Hand in Hand" haar lokaal had werden er geregeld 

schietingen op de liggende wip georganiseerd. Deze vonden dan plaats in de ruimte van de rolbaan. 

Op de wijkkermis speelde in de zaal een orkest en kon men er dansen. Ook werd er soms tijdens de 

kermis in vervanging van het orkest een orgel geplaatst. "Pier den Boonk" draaide er aan het orgel 

(zie vorige afleveringen) . 

Nadat het echtpaar het café niet meer runde nam het gezin V~n Kauter - Tanghe het café over. Toen 

zij de herberg uitbaatten hebben ze in de muur van het café een opening gemaakt en de toog verder 

doorgetrokken tot in de rolbaan. Men had dus één grote ruimte en men moest dus voor de toog maar 

éénmaal betalen. De oude zaal werd, binnenin, volledig met boomschors uitbekleed naar analogie van 

een toen op TV uitgezonden feuilleton, namelijk "Bonanza". Men noemde het café dan ook "De 

Ponderosa". Tijdens de kermissen konden de feestvierders in deze ruimte dansen. Het gebouw werd 

later afgebroken en er werd een villa gebouwd. 

Op de foto, aan de ingang van het café, zien we Oscar Van Bockstaele die toen bloemist was in de 

Kruisstraat, Richard Waeytens de koning van de schuttersmaatschappij "Hand in Hand" en Gabriëlle 

Van Steendam, de echtgenote van Jules. De jongen in de deuropening is Lucien Van Bockstaele, de 

zoon van voornoemd echtpaar. 
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GRONDPLAN CAFE « DE KERRE » 
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De straat van het café was een smalle kasseiweg met aan beide zijden een aarden benn. Later werd 

ook deze straat zoals de andere straten van de wijk verbreed. 

Jules Van Bockstaele is plots overleden toen hij 56 jaar was. Zijn echtgenote was 80 jaar toen ze 

stierf. 

Van de tweede uitbaters is René Van Kauter overleden in de ouderdom van 78 jaar. 

Wie .llin tnak als mens vervulde in dit leven. 
hem zal God zijn vriend5chap en zi jn l iefde 

gc-.cn 

+ 
CUllklJaDr' a,ondonkBn aan 
MEVROUW 

Gabriëlle VAN STEEN DAM 
Weduwe van de Heer 

~ Juleo VAN BOCKSTAELE 

Geboren te Gontrode op 17 mei 1902 en gOd
vruchtig over leden in de kliniek Prinses Jo
sephine Charlotte te Merelbcke op donderdag 
1 juli 1982. Gesterkt door de Sakr'smanl en der 
zieken. 

Oe families Van Sleendam. Van Soekstaele. 
Annorel en Merrie. 

danken U oprecht 
.oor de bliJk .... an deelneming. 

Begraf.-Fun. R Oe Meyer-Leeman Melle 
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Eindigen, atscheid nemen, bli jft ons mensen 
vreemd, ook na een lang leven, 
al kwam de dood van 007e dierbare als een 
bevrijding. 

Vol toewijding stond moeder Îarenlang in 
dienst van haar gezin. 
Haar laatsle levensjaren waren voorol gctQ 
kend door het l ijden_ 
Onget .... lj1. ld heeft zij zich tijdena haar ziek
zijn, voorbereid op de eeuwige ontmoeting: 
met de Heer. 

Met dankbaar hort voor ulles wat zij voor 
ons betekend heeft. nemen we afscheid en 
vertrouwen wij haaf loc aan de Heer, terWijl 
wij bidden : 
God. onze HaBr, 

_ wees barmhartig voor onze gelie fde want zo
als. ieder mensenleven, was ook het hare niet 
volmaakt. Vul Ban wat nog ontbreekt en vol~ 
tooi wat GIJ in haar begonnen zijt in hAt 
doopsel. Geef haar dan een plaats In de rij 
'Jan clo gelukzaligen_ 
Wij naçen het U door Christus, onze Heer 
Amen. 

dl Orul<l<orll JACOBS MELLE 
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Jules VAN BOCKSTAELE 
Bdtt9H100t ... MC'o'I"OUW 

Gabridle VAN STBBNDAM 
edorf.'ate M ... de H JMI 189' _.u-~ .fl:rkd __ , Aprillt!]., ..... __ et lMt ILClIiMd. 

De dood Is steeds dnde al begin : dnde 
van .... voorbijgaande Ie""", begin van 
een ttUWig bataan. Eo voor beo die: hier 
op aarde .... _r cbristtlijk ~ leidden. 
betekent de dood bot begIn va. hun .... wlg 
geluk. Laten wij dan altijd zo ~ zoals 
wij wen.sea. te st~n. 

UIt de diepten heb ik tot U geroepen 
Heer. _boot- mijD stem: indien Ge acht 
geeft op oagcm:lltlgbeden. futt. wie zal 
baUiud 2.iiu.. lIUUlI' bi} U is erbarming cn 
overvloedige v<rlOOSÜli:. OO.d« Ow;rl. 

O;"rbare EcllIV"'-. KIDde"",. Klei ... 
lrlnd en Fa .. \licl<den. bUjlt mi) uw vo· 
oergcobcid tOUt"D met voor miJD zieluusl te 
bidden. 

Mijn jczas barmhartigheid. 300 d. al\. 

Ik ben de verri jzenis ttn het leven 
wie in Mi j gelooft zal 18\'9" in eeuwigheid. 

t 
Dankbaar aandenken aan de Heór 

René VAN KAUTER 
echtgenoot .... n Mevrouw ".rl. TANGUE 

geboren Ie Merelbeke op 13 december 1901 en 
godvruchtig overleden Ie Metle op 10 decem
ber 1985. geslerkt met 08 Sakramenten der 
zieken. 

Mafia Tan9ue. kinderer) en kIQinlc i "dCf~n , 

oe families Vlln Kaut8f. T8I'lgue, Corneel en 
Monsaert. 

dan'ken U oprecht 
voor d. bllj .... van gMlevenheld 
en voor uw liIebed. 

8egr.-Fun. oe Meyer-Leeman Melle 

Het li jden van sommige mensen kan lang 
duren. 
En w ie kan begrijpen wat er in het hart om
ga1!t die lange maanden en jaren? 

Deze man heeft zijn deel gekregen van de: 
zorg en het leed. Wij k.unnen enkel gl$,98n 
naar het geheim van d it bestaan. 

Toch weten wiJ uit ons geloof dat niets tc
vergeefs is, dat all~ zi jn zin en betekenis 
kr ijgt in Gods eeuwig pfan van verlossing 
en ,oekomst. 

Daalom bidden WIJ VOO( d~e mens, dat God 
hem vergeeft wal onvolmsakl was in zi jn 
leven en dat al wat hij ten goede deed voor 
hem mag tcn beste spreken. 

Moge God* vrede zi jn rust t ijn vOOt eeuwig 
Amen. 

------
Drukkerij Jacobs Melle 

Y:/I/I/I/I/,.';IIIT/I/I/I/I/I/#/I/I'/.I'/,I;W/I/lAII'7I/I/I7I/11III'/IAIIT/I/I/I/I/IW/I/I/I/I/'hll'/'/'/l/I/I/IY,I/I"/#/I/,I;#/I/I/I'/I/I/I/I/K/I"/I/I/,/""/"'/I/.l/ÄIY/I/I/I/I/I/I/'/I"/I/""'/I~ 

t ~ i In ons artikel "Begijntjes uit Melle in het Groot begijnhof te Sint-Amandsberg" (door Jan OIsen), zie I 
i De Gonde jg. 27 (1999) nr. 4, pag. 23 e.v. sloop een foutje. Even melden dus. We werden er I 
~ ~ I vriendelijk attent op gemaakt door ons medelid Egide Raes uit Melle. Op pag. 25 in de genealogische ~ 

~ I i schets m.b.t. Sidonie Maes dient de voornaam van haar grootmoeder Maria Pelagie Vervaet te worden ~ 
~ j i ~ 

~ vervangen door Rosalie Vervaet. Metéén kunnen we u ook enkele aanvullende familiekundige ~ 
~ ~ 
~ gegevens bezorgen : Rosalie Vervaet werd te Heusden geboren op 29 januari 1802 en overleed er op ~ 

i 09 mei 1860. Zij huwde op 06 december 1820 met Pieter Raes. Deze was te Wetteren geboren op 29 I 
i i I januari 1796 en overleed te Heusden op 21 januari 1871 . ~ 
t t 
, J.O. I 
~ ~ 
I;W/'/'/I/I/"'/I/I/"'-"/'/I7I;~/I/_i'/IYI/'/'/I7"'/I/"'''/I/I7'/''/I/''''/''''7.'''Ar/,tl/l/'/I/,I/A'/AI"/A'7I/.(JPlhir/I/I/I/I/I/I/I/I/I/,I/,#.'I:';IrA'htl'/I/I/'/I/I;:A/'/I/I/671/1/lhr/I/.1111'/ ... /I/I/ .... /I~ 
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MELLE IN 1796 
- door Luc De Ruyver -

D
e archieven van het Scheldedepartement die zich bevinden in het Rijksarchief te Gent 

bevatten onder meer een reeks volkstellingen, opgemaakt rond 1796 voor de verschillende 

gemeenten in het departement van de Schelde, voorheen sprak men enkel van parochies en 

heerlijkheden. Voor de gemeente Melle dient men onder het archief « Scheldedepartement 2672/15 » 

te zoeken. 

Sinds het midden van de 19de eeuw vinden we in de bevolkingsregisters per straat of wijk de 

verschillende gezinnen terug alsook de datum en plaats van emigratie of binnenkomst in de gemeente. 

Vanaf 1847 werd dit bijgehouden in registers voor de periode van tien jaar en heden ten dage wordt 

alles in de computer ingevoerd. De eerste bevolkingstelling was enkel een momentopname en vooral 

voor inwonende knechten en dienstmeiden was het zo dat ze vaak niet uit de gemeente zelf afkomstig 

waren ofkort na de volkstelling (terug) verhuisden. 

Voor wat de telling van Melle betreft valt het op dat de bevoegde ambtenaar wel duidelijk elke keer 

een gezin weergaf, doch de volgorde van de verschillende gezinnen was niet systematisch per wijk 

weergegeven, bij omliggende gemeenten kan de route die werd afgelegd duidelijk worden gevolgd per 

straat. We dienen rekening te houden met onvolledige gegevens: bij sommige personen werd geen 

beroep vermeld of geen leeftijd, bij anderen zelfs geen naam. Bij de gezinshoofden werd enkel het 

aantal kinderen onder de twaalf jaar opgetekend, zij waren nog geen communicanten en ook nog niet 

echt volwaardige werklieden. 

Het grondgebied van Melle werd opgedeeld in 22 wijken of straten die samen 1200 inwoners telden. 

Zo telde het Dorp 137 inwoners, de Gentbrugschen Hoek 177, in de Grooten Helsdriesch woonden er 

130 mensen en in Melle Quatrecht woonden er 11 0 personen, één meer dan in de Lindenhoek. De 

Swaenenhoek telde 106 zielen en de Appel(hoek) 89. In de Kalverhaege woonden 78 mensen en in 

het Hoeksken waren er 66 personen gehuisvest. De Kleynen Helsdriesch telde 60 bewoners . Andere 

vermelde wijken met een klein aantal bewoners waren de Vaeringstraete, het Veir, de Sadelaerstraete 

of de Salingstraete. Tenslotte woonden er slechts enkele gezinnen of personen in de Comstraete, de 

Gyselhoek, de Heirweg, aan de kerk, de Lange Munte, het Pont, de Steenweg en Vuntebeke. 

In tegenstelling tot de huidige bevolkingssamenstelling bestond de toenmalige bevolking voornamelijk 

uit jonge mensen. Van de 1200 inwoners werd er bij zeven personen de leeftijd niet opgetekend. 

Méér dan Y4 van de bevolking was jonger dan 12 jaar (361) terwijl er slechts 28 Mellenaars ouder dan 

70 jaar waren in 1796 (geen enkele 90-plusser !) . Voor de kinderen onder de twaalf jaar werd de 

leeftijd niet vermeld maar voor de andere leeftijdscategorieën waren er in totaal tien mannen meer dan 

vrouwen. Voor de leeftijdscategorieën per tien jaar onder de 41 jaar waren de vrouwen het sterkst 

vertegenwoordigd. Heden ten dage zijn het voornamelijk de dames die de hoogste leeftijd bereiken 

terwijl er net iets meer mannen worden geboren. Natuurlijk is het gevaarlijk de lokale situatie van 
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Melle te veralgemenen, doch anderzijds levert de statistische veIWerking van verschillende 

volkstellingen van andere gemeentes op dat de mannen eind de ISde eeuw gemiddeld ouder werden 

dan de vrouwen. 

Zeer interessant is de weergave van de beroepen, hoewel we hier ook natuurlijk rekening moeten 

houden met onvolledigheden en eventuele fouten . Het landelijke Melle telde 114 mensen die vermeld 

werden als actief zijnde in de primaire sector, met name de landbouw (13,59 %) : 2 boeren, 92 

landslieden, 1 landsvrouw, 18 pachters en één schaapherder. Voor wat betreft het onderscheid tussen 

een boer, landsman en een pachter kunnen we alleen maar vermoeden dat een boer mogelijk een 

eigenaar was van een grote boerderij terwijl landslieden en pachters een klein landbouwbedrijfje 

pachtten van een of andere welstellende burger. 

Drieënvijftig inwoners werden vermeld als werklieden (50), kousewever, spinster en wasscheresse. 

Deze mensen werkten ongetwijfeld aan een weefgetouw. Mogelijk hadden ze daarnaast ook nog een 

varken en werd er dus wat geboerd om te overleven. ~derzijds zullen ook heel wat vrouwen die 

gewoon als echtgenote werden vermeld ook veel tijd aan een spinnewiel hebben doorgebracht. 

Er werden 484 personen vermeld als inwonende veIWanten : 183 echtgenotes, 131 dochters, 124 zonen 

27 weduwen, ... Ook voor wat deze personen betreft kunnen we bijna met zekerheid stellen dat ze 

mede actief waren in de landbouw of thuisnijverheid. Het gebrek aan een vermelding van hun 

activiteiten betekent een spijtige leemte in ons onderzoek. 

Vervolgens was ruim 15 % van de bevolking van Melle inwonend als knecht (72 personen), meid (49 

vrouwen) en enkelen werden gespecifieerd als molenknecht (2), stalknecht (1) of tafelière (2). Deze 

bevolkingsgroep werd vaak uitbesteed voor kost en inwoon bij een landbouwer of begoede burger. 

Deze job werd meestal beëindigd na hun huwelijk. 

Een interessant overzicht lijkt ons het aantal vaklieden van een gemeente, 4,29 % van de 

arbeidsactieve bevolking, goed voor 36 personen : 7 personen oefenden de metsersstiel uit, Melle telde 

4 hoveniers, 3 kleermakers, smeden en schoenmakers. Tenslotte waren er 2 bakkers in het Dorp, 2 

zagers, 2 kuipers en 2 veermannen. Er was 1 mulder (Livinus Van de Velde in de Lindenhoek) actief 

die een vrouwelijke concurrente had (CoJeta Kellens in de Salingstraete), 1 wagenmaker, 1 

vleeshouwer, 1 kloefmaker in de Kleijnen Helsdries, 1 brouwer (Jan Baptiste Tienpont in Quatrecht) 

en I barbier. 

Dan was er een bevolkingscategorie die we niet bij de anderen konden rekenen. Onder hen vonden we 

de ambtenaren: lF. Annecourt in de Lindenhoek was adjoint, J. A. Van Doorsselaere was agent, 

Joannes De Weduwe verdiende de kost als armmeester en Pieter Carson van Quatrecht werkte als 

brigadier. A. Frans De Vos uit de Groeten Helsdriesch was ontvanger. Joannes Speelman werd 

aangesteld als veldwachter. Adriaen F. Franck werkte als koster teIWijl we twee geestelijken in Melle 

vonden. Martinus De Moerloose baatte een winkel uit in de Appelhoek. Tenslotte telde Melle 7 

herbergen: Frans De Weerd woonde bij de kerk, Livinus Vernest aan het dorp-Appelhoek, Jan Van 

Doorsselaere op de Steenweg, Baudewijn De Lombaert en Joannes Van Laubeke zorgden voor 
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vennaak in de Swaenenhoek, Judocus Van der Cruijssen in de Sandelierstraete en Philibertus 

Lombaert baatte in Quatrecht een herberg uit. Bij ziekte werd Henricus Knops als chirurgien 

opgetrommeld. 

De volledige lijst van de inwoners van Melle alsook de statistische verwerking van het aantal inwoners 

per wijk, de verhouding van de bevolking en de beroepen en de leeftijden wordt volledig weergegeven 

in een uitgave van het Digitaal Archief i.s .m. V.V.F. Oost-Vlaanderen . 

Andenm 
2,38% 

Zonder beroepl 
inwonende verwanten 

57,69% 

Geen beroep of 
verwantschap venn.eld 

0,12% 

. ,-- 0/0 

13,59 
6,32 
4,29 

15,02 
57,69 
2,38 

0,72 

100,00 

Landbouw 
13,59% 

Textiel- of 

6,32% 

Werklieden 
4,29% 

We willen erop wijzen dat de kans groot was dat de inwonende verwanten alsook de 
textielarbeiders ook mede actief waren in de landbomv. 
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TIENDE GESCHIEDKUNDIGE BOEKENBEURS 
VOOR VLAANDEREN 

Archfo loeie - Familickllndf - Geschiedenis - Heemklllldf - Volkskunde 

zaterdag 1 april 2000 ( 11 - 18 uur) & zondag 2 allrÎl 2000 ( 10- 17 uur) 

GENT - SINT-PIETERSABDJJ, Sint-Pietersplein 

Organisator: 
KONINKL (.}KE BOND DER OOST-VLAAMSE VOLKSKUNDIGEN V.l.W. 

De GESCHIEDKUNDIGE BOEKENBEURS VOOR VLAAN DEREN is uitgegroeid tot het 
belangrijkste fi'lflJ m voor het geschiede:nisvak in Vlaa nderen. Zowat alle dir:;cirlinF;'<; zijn er 
vertegenwoordigd : de archeologie de cultuurgeschiedenis, de ecologische I economische I 
pol it ieke en sociale geschiedenis. de heemkunde. de làmi liekundc. de ind ustriële archeologie. de 
volksku nde. de paleografie, wapenkunde en andere hulpwetenschappen voor de geschiedvorsing. 

l\kt dit brede "pectl1lm beoogt deze boekenbeurs bij tc dragen tot het wetenschappel ij k onderzoek 
Nieuwe publicaties op elk \'an deze gebieden worden er gepresenteerd Wie zich op de hoogte wil 
stcllcn van de recentste vorderingen in het historisch onder7oek, heen op die beurs een unieke kans 
zich Ie informeren Zeker ook omdat el' heel wat publicaties te vinden zijn die niet in de boekhandel 
te konp zij ti 

Deze boekenbclIrs staat in de eerste plaats open voor all e verenigingen. instellingen en auteurs die 
al dan niet in eigen beheer uitgegeven historische publicaties aa n te bieden hebben (categorie aan 
voordeeltarief) en geeft daarnaast ook aan uitgevers, vakbladen, gespecialiseerde boekhandels en 
antiquariaten een select forum. 

Deze tweejaarlijj.:'e vakbeurs voor de geschiedenissector lokt telkens meer dan tweeduizend 
bezoekers en bewijst dat er een levendige belangstel ling bestaat voor het historisch onderzoek 
Een reden te meer om deel te nemen aa n deze voornaa mste geschiedenisbeurs in het 
Nederla nd etaalgebied! 
Deze t'ditje taat, i.s.m. dc F t'derntie voo r Volkskundt' in Vlaa ndel'('n (FVV). speciaal in 
het teken va n het ".JHar van de Volkscultuur" . 

Koninklijke Bo nd dt'1' Oost-Vlaamse Volkskundigen V.Z.w. 

Geschiedkund ige Boekenbelll"S, Kraanlei 65, 9000 GENT 
tt'1. 09/225.64.47 (op do. 17-20. VI'. 10-12 / 14- 17) of 09/245.37.43 (met IHltwoonl toestt'l) 
fax 09/245.37,44 of 09/226.52.()5 
('-mail : ilmold .cloyttl.skynct. be 
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DE LEDEN VAN DE CONFRERIE OF 
BROEDERSCHAP VAN DE H. ROZENKRANS 

(1711-1887) 

1814 

Maria Constantia De Lange 
Angelina De Wilde 
Eugenia Van Doorsselaere 
Rosalia Vervaet 
Benedieta Nevejans 
Francisca Meuleman 
Barbara Vervust 
Sophia Van den Hove 
Joannes Poelman 
Theresia Botterman 
Maria Petronella Van Keer 
Barbara Van de Velde 
Philothea Bracke 
Joanna De Smet 
Joannes Baptist De Wilde 
Constantmus Van de Velde 
Judoca Maria Van de Wielle 

1815 

Scholastica Goossens 
Maria Theresia Den Haese 
Seraphina Van Bast 
Maria Catherina Van Lierde 
Euphernia Van Erdeghem 
Carolus De Regghe 
Sophia Raman 
Catherina Matthijs 
Rosalia Van Teemsche 
Adrianus Franciscus T'huyschaevcre 

1816 

Amantus Raman 
Dominicus Maes 
Gertrudis Van Wassenhove 

1817 

Paulina Clotildis Nevejans 
Theresia Van Doorselaere 
Leocadia Schatteman 
Amalia Lombaert 
Veronica Venneman 
Francisca Braekman 
Maria Poelman 
Eugenius Van Damme 

- door August De Baets -

(vervolg de Gonde nr. 4-99) 
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Nicolaus Fonteyne 
Josephus Delcourt 
Marinus Devaux 
Victor Van de Velde 
Eugenius Brack 
Ludovicus Vander Bruggen 
Eugenius Coppens 
Carolus D'hont 
Henricus De Meulenaere 
Victor Petit 
Aegidius Lopar 
Amatus Paret 
Augustus De Roeck 
Victor De Klippel 
Theodorus Notte 
Eduardus Van Hove 
Victor De Busscher 
Joscphus Du Bois 
Ludovicus Nyttens 
Anthonius De Vaux 
Joannes Baptist MalJeele 
Augustus Van Hulle 
Eduardus Coppens 
Eduardus Delcourt 
Franciscus Briard 
Josephus Burgraeve 
Napoleon Deschamps 
Philippus Jacobus Brys 
Eduardus Van Wichelen 
Benedictus Brys 
Adelus Praet 
Carolus Michael Goetgebuer 
Josephus Dilewyn 
Amatus Maliot 
Adolphus Themon 
Leonardus Delacroix 
Laurentius Grenade 
Julius Henry 
Josephus Delcourt 
Alphonsius Bcydler 
Petrus De Klippel 
Theresia De Geerts 
Casimirus Raman 
Susanna Vandc Velde 
Joscpha Bekaert 

1818 

Maria Livina De Voghelaere 



Bemardina Boelaert 
Josephina Van Herwegen 
Marie Josepha Raman 
Amalia Steurbaut 
Henrica Du Ponceel 
Petrus De Bal 
Polycarpus Parlori 
Sophia Desiré 
Paulina De Wilde 
Maria Christina De Vos 
Joanna Livina De Corte 
~ria Van Damme 
Regina Dhond 
Victor Serdoubel 
Alexander Steenpu 
Nicolaus Francis 
Joannes Dubois 
Carolus Lagay 
Carolus De Boer 
Petrus Buyse 
Henricus Vermeer 
Justianus Colenbuer 
Constantinus De la burre 
Christianus Van Mighem 
Constantinus Pohaeghel 
Henricus De Meulenaere 
Joannes Sartel 
Amatus Macleod 
HugoBrys 
Jacobus Bemaerts 
Joannes Van Hulle 
Petrus Van Hacker 
Emanuel Adant 
Leo Van Caeneghem 
Seraphina Flaneel 
Paulina Bockstal 
Anna Maria De Kerckhove 
Amalia De Corte 

1819 

Paulina Meuleman 
Paulina Vervaet 
Barbara Dekam 

1820 

Constantia De Vos 
Maria Theresia De Vos 
Livina De Smet 
Xaveria Wynsberghe 

1821 

Eugenia Praet 
Alexandrina Vanden Baere 
Carolina De Vogelaere 
Marie Thérèse De Noyette 
Coleta Vlieberghe 
Pieter D 'hondt 
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Bemardus Deregghe 
Bemardus Praet 
Augustinus De Jaegher 
Desiderius Vanden Hove 
Carolus Lathouder 
Petrus De Vreese 
Bemardus Venneman 
Engclbertus Verhaege 
Petrus Bekaert 
Theodorius Verschure 
Henricus Boustaert 
Paulina Van Hoorde 
Francisca Francois 
Paulus Meirsschaert 
Anastasia De Vogelaere 
Marie Theresia De Cock 
Maria Judoca Francq 
Coleta Schepens 
Seraphin Flomel 
Maria Theresia De Weerd 

1822 neo communicantes 

Antonius Van Cam 
Alexander De Groote 
Victor De Fraine 
Guillelmus Verhaege 
Constantinus Meirsschaert 
Josephus Wassenhove 
Josephus Veraert 
Petrus Franciscus Martens 
Petrus Joannes Heimlan 
Carolus Poelman 
Laurentius Van Hoorde 
Leonardus Galle 
Augustina De Cocquer 
Cassimirus De Saffer 
Joannes Baptist Vogelaere 
Carolus Ludovicus Fréquinion 
Ludovicus De Feyter 
Jan Franciscus Tevenaere 
Carolus De Coene 
Benedictus Tombe 
F elix Vanden Baere 
Livinus Hemelsoet 
Petrus Soudain 
Francisca Baselier 
Bemardina De Smet 
Francisca Van Caer 
Marie Thérèse Deregghe 
Paulina Hoomaert 
Amelia Vervaet 
Maria Livina Malpaert 
Maria Franeisca Piens 
Paulina Derweduwe 
Maria Hoorebeke 
Maria Sophie Bekaert 
Rosalia Franck 
Maria,Ludovica De Groote 
Rosalia Van Lanbeke 



Amelia Vervust 
Berlinda De Gelder 
Maria Theresia De Vloed 
Constantia Decamp 
Petronilla Livina Drieghe 
Joanna Catherina Vervaet 
Barbara Van Damme 

1823 - neo communicantes 

Marai Constantia De Feyter 
Maria Francisca De Wildt: 
Christina Dhont 
Josephina Depoorter 
Amalia Coene 
Maria Theresia Baetens 
Maria Constantia Defeyter 
Alexandrina Vervust 
Maria De Ponseel 
Alegonde De Mulder 
Amelia De Groote 
Francisca Poelman 
Rosalia Van Caen 
Marie Christina Cosyn 
Catherina De Mulder 
Antonia De Smet 
Victoria Raes 
Barbara Venneman 
Constantia Demeij 
Virginia Vervust 
Carolus De Klerck 
Carolus Ludovicus Van Bever 
Joseph Martens 
Petrus Jansens 
Care! Louis Brackman 
Joseph Bekaert 
Felix Gillis 
Donatus François 
Liander De Wilde 
Napoleon Desmet 
Albertus Meirsschaert 
Amelia Monsecour 
Joanna De Lincke 
Marie Duponseel 
Maria Joanna Fleurij 

1824 - neo communicantes 

Augustinus Vitteville 
Juliaen De Vogelaere 
Amadeus De Noyettc 
Carolus Ludovicus Claes 
Carolus Sacy ( ?) 
Henricus Martin 
Fredericus Van den Baere 
Fclecitas Lateur 

Puella (meisjes) 

Maria Livina Van Caer 
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Maria De Raeve 
Maria Thomas 
Maria Theresia Vervaet 
Seraphina Du Hazard 
Josephine Elegeert 
Melania Versyp 
Maria Theresia Detasser 
Rosalia Soetaert 
Adelaïde De Poorter 
Rosalia De Wilde 
Blondina De Coene 
Maria Duponseel 
Melania Manoot 
Petrus Poelman 
Maria Fleurys 
Berlinda Vergelderen 
Carolus De Mulder 
Franciscus Valldell Neste 
Livilla Dhont 
Marie Livina Hebbe 

1825 - neo communicantes 

Angelus De Feyter 
Pieter F. Vande Velde 
Theodorus De Vogelaere 
Franciscus Meirsschaert 
Victor De Vogelaere 
Joannes Baptiste Impens 

Puella 

Angela Raman 
Melania Schepens 
Francisca Huytens (?) 
Maria Moerloose 
Maria Thérèse Vervust 
Josephina Van Caer 
Carola Dhont 
Rosalia Verscheuris 
Angela De Freine 
Carola De Groote 
Polina Hermie 
Emanuel Moerloose 
Livina De Vos 

1826 - neo commullicalltes 

Benedict Venneman 
Marsellinas Aernout 
Felicianus Dirick 
Carolus De Cocquere 
Petrus Vervust 
Bernardus Vandell Hove 
Joannes Livinus Gillis 

Puella 

Ida Moerloose 
Melanie Bockstaele 



Marie Thérèse Poelman 
Amelia Vervaet 
Lucia Poel man 
Godelieve Bockstaele 
Elaine Hestbeen (?) 
Catherina Alexandria Franck 
Marie Christina Deraeve 
Alexandrina Impens 
Amelia Parbuyck 
Marie Christine Hemelsoet 
Adolphine Hergots 
Maria Josepha Morle 
Francisca Corte 

1828 - Juoenes communicantes 

Serpahin Hervinck 
Petrus Bockstaèle 
Casimir François 
Alexander Bockstaele 
Frandes Lagoen 

Gedurige aanbidding Maria 
Thérèsia Van Marck 8 tot 10 

Puella 

Maria Christina Verhagel 
Ame!ia De Cock 
Marie Christina Oomaert 
Virgina Oomaert 
Livina Vermeu1en 
Marie Christina Vanden Hove 
Melania Boucque 
Theresia Franck 
Marie Theresia Goeman 
Angela Poelman 
RosaJia Duponseel 
Joanne De Meester 
Veronica Lamsens 
Livina Gillis 
Anna Livilla Rammall 
Rosalia Franck 
Livina Bockstae!e 
Marie Christina Dhaese 
Joorina Goemans 
Sophia Botterman 

1829 - neo communicantes 
pro anno 1829 

Franciscus Eduardus Vastemans 
Petrus Frallciscus Crie! 
Carolus Ludovicus François 
Marcellillus De Smet 
Joannes Vande Putte 
Desiderius Sedinds ( ?) 
Alexander Venneman 
Carolus Ludovicus Verkruyse 
Desiderius Bracke 
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Joamla Maria De Wae!e 
Erniliana Vande Putte 

1830 - neo communicantes 
pro anno 1830 

Franciscus De Moerloose 
Augustinus Le Saffer 
Carolus Brackman 
Augustinus Verswalell ( ?) 
Felix Temmerman 
Joannes Baptist De Feyter 
Constantinus Hofman 
Bernardus Heyndrick 
Carolus Ludovicus De Rocker 
Desiderius Vande Voorde 

Puella 

Pau1ina Vande Wiele 
Virginia Poelman 
Benedicta Dierick 
Virginia De Wilde 
Francisca De Wilde 
Amelia Baetens 
Constantia De Rocker 
Amelia Coene 
Maria Theresia Elegeert 
Leonora Nevejans 
Theresia Vermei re 
Pauline Vervaet 
Rosalia Bekaert 
Virginia Consens 
Sophia Verswalen 
Sophia De Wilde 
Nathalia De Meyer 

+ 1831 rev. Dom. Josephus 
Fernandus Duhuisson 
Pa!,tor 

Christina De Kock 
Paulina Van Caer 

Nota: 

Pastoor De Backer, die voorstaande lijsten bijhield, 
had een moeilijk leesbaar schrift. Hij werd in 
maart J 831 opgevolgd door E.H Joseph Ferdinand 
Dubuisson. 



LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING 
DE GONDE 2000 

(gegevens t.e.m. 01 maart 2000) 

1) STEUNENDE LEDEN (vanaf een bijdrage van 500 BEF) 

- BRAECKMAN Henri, Merelbekestraat 89,9090 Melle 

- BRAECKMAN Roland, Schauwegemstraat 55A, 9090 Melle 

- BRANTEGEM Lieve, Koedreef23, 9080 Zaffelare 

- CHRlSTIAENS-BUYLE Martine, Caritasstraat 60, 9090 Melle 

- DE BACKER Oscar, 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 BOSSCHERE Koen, Park ter Linden 3,9090 Melle 

- DE COS TER Luc, Zwaanhoeklos 10, 9090 Melle 

- DE COSTER Simonne, Brusselsesteenweg 96, 9090 Melle 

- DE LANGHE-DE KEGEL Nand & Miet, Ouden Heirweg 22,9340 Oordegem 

- DEN HAESE Richard, Berkenlaan 21,9840 De Pinte 

- DE RUYVER Luc, Watermolenstraat 22,9090 Gontrode 

- DE SPIEGELEIRE Marie-Antoinette, Kruisstraat 33,9090 Melle 

- DEPRE Paul, Brusselsesteenweg 459,9090 Melle 

- DESMET Ginette, J. Van Crombrugghestraat 30,9000 Gent 

- 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 

- OU VlLLE André, Begoniastraat 18,9090 Melle 

- ERVYNCK Gontran, Henri Pirennelaan 58, 9050 Gé:ntbrugge 

- FEWAN Roger, Kloosterstraat 52, 9090 Melle 

- FOUQUAERT Willem, Lambroekstraat 58, 9230 Wetteren - Massemen 

- FRANCOlS Regina, Collegebaan 5,9090 Melle 

- GYSELINCK Antoine, Klinkerlaan 34, 9090 Melle 

- LEFEBRE André, Smeetsstraat 37,3640 Kinrooi 

- LEMMENS Daniël, Schauwegemstraat 9,9090 Melle 
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- MATTHIJS Luc, Oud Strijderslaan 105 bus 8, 1140 Evere 

- MEERSSCHAUT Julien, Beekstraat 35, 9090 Melle 

- MERCELIS Jozef, Bijlokestraat 22, 9070 Destelbergen 

- NOTIE Roger, Wezenstraat 40,9090 Melle 

- OLSEN Jan, Brugstraat 11, 9090 Melle 

- OLSEN Lieve, Kalverhagestraat 35, 9090 Melle 

- P AEPEN Christiaan, Kloosterstraat 88, 9090 Melle 

- PAUWELS Jozef, Weststraat 71 , 9950 Waarschoot 

- RAES Egide, Vossen straat 8, 9090 Melle 

- SACKX Martin, Groot-Begijnhof 17, 9040 Sint-Amandsberg 

- SCHEPENS Raoul, Brusselsesteenweg 270, 9090 Melle 

- SIAENS François, Palmstraat 4,9090 Melle 

- SMEDTS Marcel, Beekstraat 89, 9090 Melle 

- STEURBAUT Philip, Langestraat 74, 9620 Zottegem 

- TEIRLINCK Armand, Klinkerlaan 4,9090 Melle 

- TEMMERMAN Raphaël, Schauwegemstraat 24,9090 Melle 

- THOMAS François, Jezuïtenwege I 5, 9090 Melle 

- TIMMERMAN Willy, Brusselsesteenweg 226, 9090 MelIe 

- V ALENTIJN Jacques, Tuinstraat 83, 9090 Melle 

- VAN DAMMME Gustaaf, Kloosterstraat 1, 9090 Melle 

- VAN DEN BERGHE Marcel, Hovenierstraat 19, 9090 Melle 

- VAN DEN BERGHE Patriek, Palmstraat 20, 9090 Melle 

- VAN DER STICHEL Freddy, Moriaanstraat 35, 9050 Gentbrugge 

- VAN DE STEENE Roger, Jozef Cantréstraat 4, 9000 Gent 

- VAN HEDDEGEM Gerard, Vossenstraat 86, 9090 Melle 

- VAN ROLLEGHEM Noël, KapeUendries 32, 9090 Gontrode 

- VAN SL YCKEN André, Scheldeweg 5, 9090 Gontrode 

- VAN STEENBERGE Victoria, Pontstraat 52, 9090 Melle 

- VAN VLAENDEREN Leen, Kloosterstraat 70, 9090 Melle 

- VERSCHOORIS Georges, Kapellelaan 6/16, 8660 De Panne 

- VERSCHOORIS Solange, Zwaanhoeklos 14, 9090 Melle 

- VERVAET Julien, Geraardsbergsesteenweg 34, 9090 Melle 

- VERVUST André, Hof ten Dries 14, 9090 Melle 

- VITS André, Hof ter Beuken 24, 9090 Melle 

- VITS Laura, Brusselsesteenweg 353, 9090 Melle 
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2) LEDEN (vanaf een bijdrage van 200 BEF tot 500 BEF) 

- ACKE Lucienne, Sint-Denijslaan 110, 9000 Gent 

- ADRIAEN Mark, Oude Brusselse Weg, 99, 9050 Gentbrugge 

- AELTERMAN Marc, Driesstraat 15, 9090 Melle 

- BEKAERT Georges, Kouterslag 4, 9090 Melle 

- BOVIJN Lucie, Kloosterstraat 43 , 9090 Melle 

- BRACKE Suzanne, Vaartstraat 5, 9270 Kalken 

- BRUYLAND Hilaire, Hoften Dries 6, 9090 Melle 

- BUYSSE Raoul, Roskamstraat 40, 9820 Merelbeke 

- CALLE Petrus, Smetledestraat 55, 9230 Wetteren 

- CARIJN-BOTERBERG 1., Visserij 179, 9000 Gent 

- CLAUW Roger, Rodestraat 124, 9620 Zottegem 

- DAUW Christiaen, Wautersdreef21 , 9090 Melle 

- DAUW Marcel, Doomlaan 2, 9090 Melle 

- DE BACKER Peter, Ottergemsesteenweg 3, 9000 Gent 

- DE BOSSCHERE Lucien, Spoorlaan 48, 9090 Melle 

- DE CLERCQ Gilbert, Gontrode Heirweg 78, 9090 Melle 

- DE COCKER Jozef, Gaversesteenweg 716, 9820 Merelbeke-Melsen 

- DE COSTER Greta, Gontrode Heirweg 207, 9090 Melle 

- DE GEYTER-CLAUS Edgard, Gentsesteenweg 321,9300 Aalst 

- DE MAESENEER Dirk, Schauwegemstraat 116, 9090 Melle 

- DE MEULEMEESTER Walter, Pontstraat 40, 9090 Melle 

- DE MOOR Freddy, Clerck 's straat 10, 8560 Wevelgem 

- DE PAUW Eric, Blijde Inkomsstraat 57, 9000 Gent 

- DE PELSMAEKER Martin, Vlaschaard 13, 9090 Melle 

- DE PORRE Johan, Brusselsesteenweg 413, 9090 Melle 

- DE RAEDT Carlos, Forestierspad 11, 9830 Sint-Martens-Latem 

- DE ROEVE Claudine, Kruisstraat 18, 9090 Melle 

- DE SlJITER Julien, Kard. Mereierlaan 1, 9090 Melle 

- DE VOS Catharina, Vooruitzichtstraat 73 , 9300 Aalst 

- DE WAELE Juliaan, HoftenDries 4,9090 Melle 

- DE WILDE Paul, Wautersdreef 15, 9090 Melle 

- DE WIITE John, Langerbruggekaai 22, 9000 Gent 

- DEREY Patriek, Koningin Fabiolalaan 41 , 9090 Melle 

- DESMET Willy, Jan Baptist Davidstraat 10, 9000 Gent 
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- D'HOOSSCHE Marcel, Hoevestraat 21 , 9620 Zottegem - Erwetegem 

- DUQUET Frans, Mgr. Meulemanstraat 31 , 9520 Sint-Lievens-Houtem 

- FOUCQUAERT Fernand, Gentsesteenweg 13, 9230 Wetteren 

- GALLE Gerard, Scrulsweg 11 , 4700 Eupen 

- GANSBEKE Willy, Rijsenbergstraat 4, 9000 Gent 

- GEMEENTEKREDIET VAN BELGIE, Pachecolaan 44, 1000 Brussel 

- GETTEMANS Geert, Wezenstraat 13, 9090 Melle 

- GOESSENS Luc, Kaiverhagestraat 43, 9090 Gontrode 

- GOOSSENS Roger, Zuidlaan 332, 9230 Wetteren 

- HAESEBEYT Freddy, Koningin Astridlaan 183, 9820 Bottelare 

- JANSSENS-LANGEROCK Gh., F. Spaestraat 38, 9090 Melle 

- KEVERIJN Diane, Dageraadstraat 13, 9090 Melle 

- KUIPERS M. G., Walstraat 4, 4551 ES Sas van Gent, Nederland 

- MABILDE Yvette, Brusselsesteenweg 332, 9090 Melle 

- MARTENS Jan, Spiegeil , 9860 Scheldewindeke 

- MATTlllJS 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 

- 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 

- SCIllETTEKATTE Etienne, Wezenstraat 7, 9090 Melle 

- SEDEYN Antoine, Waterstraat 44, 9820, Merelbeke, 

- SLOCK André, Kalverhagestraat 14, 9090 Melle 

- TEIRLINCK Lucien, Palmstraat 11 , 9090 Melle 

- THOEN Annand, Sint-Micruelstraat 95, 8700 Tielt 

- TIMPERMAN Roger, Vijverwegel43 , 9090 Melle 

- VAN DE PUTTE Ghislain, Dorp 20, 9860 Oosterzele 

- VAN GREMBERGEN Antonia, Park ten Hovelaan 7, 9090 Melle 

- VAN HEDEN Rolande, Kwatrechtsesteenweg 93, 9230 Wetteren 

- VAN KENHOVE Patrick, Koningin Astridlaan 77, 9820 Merelbeke - Bottelare 

- VANBETS Eduard, Beekstraat 21 , 9090 Melle 

- VERV AET Luc, Geraardsbergsesteenweg 32, 9090 Melle 
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- VINCQUEER Antoine, Uilestraat 76,9100 Nieuwkerken-Waas 

- Vlaamse Vereniging voor Familiekunde, van Heybeeckstraat 3,2170 Merksem 

- WAFFLARD Luc, Geraardsbergsesteenweg 3, 9090 Melle 

H. HUBERTUSSCHILDERIJ IN DE 
SINT-MARTINUSKERK TE MELLE 

In ons artikel "Een nieuwe kerk te Melle, de oude kerk" (De Gonde, jg. 19 nr. 2,1991) schreven we dat 

er van de oude kerk, behoudens een afbeelding op een schilderij in verband met de Slag van Melle in 

1745 (zie de collectie van de familie de Potter d'Indoye), een zicht ervan ook is afgebeeld op het 

schilderij "de H. Hubertus" dat tot op vandaag nog boven het rechterzijaltaar in de Sint-Martinuskerk te 

Melle te bewonderen is. Verder archiefonderzoek leerde ons dat voornoemd kunstwerk gemaakt werd 

door een zekere 1. D. Reckers. Op de 26ste oktober van het jaar 1766 (en zo hebben me meteen een 

benaderende datering voor het schilderij) betaalde de parochie aan de kunstenaar voor het schilderij de 

som van 13 pond, 7 schellingen, 1 grooten en 6 deniers (zie kerkrekeningen van Melle nr. 54, 

Rijksarchief Gent). Over de schilder zelf vonden we tot op vandaag nog geen verdere gegevens. 
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Werkten mee aan de realisatie van dit nummer: 

De Baets August 

De Ruyver Luc 

Lernmens Daniël 

Olsen Jan 

Oosterlinck Filip (opmaak) 

Schepens Raoul (foto's) 

Selhorst Piet (foto's) 

Vervust André 
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