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Woord vooraf, 

 

Voor wie zich intens en zinvol weet bezig te houden vliegt de 

tijd steeds te snel voorbij. Het tweede nummer van ons 

heemkundig tijdschrift ligt voor u. Zoals aangekondigd in 

onze vorige uitgave loopt onze, eerder bescheiden, 

zomertentoonstelling 2002 onder de titel ‘Théodore 

Gerard, een 19de eeuwse genreschilder, overleden en 

begraven te Melle in 1902’. Gezien de grondige 

renovatiewerken aan het oud-gemeentehuis, waar het 

Gemeentelijk Museum Melle is gevestigd, wordt deze 

expositie georganiseerd in de leeszaal van het Gemeentelijk 

Archief en Documentatiecentrum (praktische gegevens 

vindt u verderop in dit nummer). We presenteren u hierbij een 

uitgebreide bijdrage over het leven en werk van voornoemde 

kunstenaar, die niet als een kunstvernieuwer bekend staat 

doch destemeer faam verwierf omwille van zijn vakkennis. 

Hiervan getuigen de talloze werken in privaatcollecties in 

binnen- en buitenland alsook het feit dat verschillende musea voor schone kunsten in ons land werk 

van hem in bezit hebben. 

Op 05 mei laatstleden hield het Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld haar deuren open voor 

het publiek, dit in het kader van de ‘Week van de Amateurkunsten’. Spijts het barslechte weder was de 

belangstelling meer dan behoorlijk. Meteen vierden we op een gepaste wijze het 15-jarig bestaan van 

dit kunstzinnig initiatief. We mochten ons ook verheugen in het bezoek van Tsjok Dessauvage, die 

reeds jaren tot de top op het vlak van de ceramiek behoort en niet alleen in Vlaanderen naam maakte 

doch ook in het buitenland groot succes weet te oogsten. Sinds het ontstaan van ons initiatief weet hij 

onze werking bijzonder te waarderen. 

Verder in dit nummer weet A. De Baets ons te boeien met een bijdrage over de geschiedenis van de 

Kerkstraat en vindt u een vervolg van onze reeks betreffende Melle-Dries, tevens zorgden wij voor 

een interessante eerste bijdrage over bijzondere bid- en doodsprentjes. 

Veel leesgenot en hopelijk mogen we ook u begroeten op onze zomertentoonstelling. 

 

Jan Olsen   

Uit schetsboekjes Théodore Gerard 
(collectie Gemeentelijk Museum) 
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THÉODORE GERARD, 
een 19de eeuwse genreschilder, overleed 100 jaar geleden te Melle 

- door Jan Olsen – 
 

aren geleden trok een eerder onopvallend 

grafmonument op het nog resterend deel van het oud-

kerkhof links naast de Sint-Martinuskerk te Melle toch 

mijn aandacht. Vooral de bovenste inscriptie prikkelde mijn 

nieuwsgierigheid ‘Théodore Gerard, artiste peintre, 1829-

1902’. Bij opzoekingen in het gemeentelijk archief bleek 

inderdaad dat hij op woensdag 29 oktober 1902 te Melle was 

overleden en er op zaterdag 01 november werd begraven. Ik 

raadpleegde mijn ‘Dictionnaire critique et documentaire 

des peintres, sculpteurs, dessinateurs et 

graveurs’, een standaardwerk (editie 1924) 

geredigeerd door E. Bénézit. Op p. 407 stond  

inderdaad voornoemde kunstschilder 

vermeld. Blijkbaar met een niet onbelangrijke 

carrière, werken in binnen- en buitenlandse musea en prijzen 

behaald o.a. in Londen en Parijs. Bij verdere stappen mocht ik al 

snel ondervinden dat er over het leven en werk van de 

kunstschilder Théodore Gerard quasi niets  te vinden was. Contact 

met mevrouw Gisèle Ollinger-Zinque, hoofd van de sectie schilderkunst van de Koninklijke Musea 

voor Schone Kunsten van België, die overigens een werk van T. Gerard in hun collectie hebben, 

leerde mij dat over deze kunstenaar eigenlijk weinig schriftuur bestond. Norbert Hostyn, de 

conservator van het Oostendse Museum voor Schone Kunsten,  had gelijk toen hij in ‘Oostendiana 

III’, het jaarboek van de VVF-Oostende/Kuststreek editie 1978, schreef dat met betrekking tot de al te 

lang verguisde traditionele kunst der 19de eeuw het steeds moeilijker wordt exacte gegevens over de 

betreffende kunstenaars bijeen te krijgen. Nuttig echter zou  het zijn studies in dat verband te maken 

daar er een opwaartse interesse voor deze artistieke periode is ontstaan bij het publiek, noteerde de 

auteur eveneens.   

Het speurwerk kon beginnen en jaren onderzoek leverde mij uiteindelijk toch een behoorlijke stapel 

informatie op. Ontmoetingen zoals met mevrouw Eliane Vermeire, een achterkleindochter van Emelie 

Gerard (het derde kind van Théodore Gerard) waren bijzonder nuttig. Wijlen Jeanne Debaerdemaeker, 

moeder van E. Vermeire, schreef een korte bijdrage over haar overgrootvader in het in 1981 

gepubliceerde 42ste deel van de ‘Biographie Nationale’, uitgegeven door de ‘Académie Royale des 

Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique’. 

J 
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Dit jaar, we schrijven 2002, is het precies 100 jaar geleden dat 

Théodore Gerard te Melle overleed. We wilden dit niet zomaar 

aan ons laten voorbijgaan. Een grootse tentoonstelling kon niet 

worden gerealiseerd omwille van de renovatiewerken aan het 

Gemeentelijk Museum. Daarom werd geopteerd voor een eerder 

bescheiden initiatief in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief 

en Documentatiecentrum. Op basis van een viertal originele 

schetsboeken die het Gemeentelijk Museum Melle als bij toeval 

in 1994 kon verwerven zal naar aanleiding van de 

zomertentoonstelling 2002 het leven en werk van deze in onze 

gemeente overleden en begraven kunstenaar worden geëvoceerd. 

Deze bijdrage in ons tijdschrift kan misschien ooit aanleiding 

geven tot de publicatie van een echte monografie over deze niet onverdienstelijke kunstenaar. 

Overigens, via enkele van zijn kinderen, zijn verschillende huidige Melse families verwant met 

Théodore Gerard (zie verderop in dit artikel). 

Tevens willen we nog even verwijzen naar een interessante bijdrage die verscheen in het ‘Tijdschrift 

van het Gemeentekrediet’ (48ste jaargang nr.190, 1994/4) onder de titel ‘De moderne en hedendaagse 

Belgische schilderkunst, evolutie van de prijzen in de internationale verkopen 1962-1992’ van de 

auteurs Victor Ginsburgh en Sophie Mertens. Samengevat vernemen we daarin dat, op basis van 

gegevens van de meeste verkoopzalen over de gehele wereld en alle openbare verkopen van werk van 

206 Belgische kunstenaars die na 1830 hebben geschilderd in voornoemde periode, 68 schilderijen van 

Théodore Gerard werden verhandeld ; ter vergelijking 73 stuks van Valerius De Saedeleer en 61 van 

Fritz Van den Berghe. Nog geen zesde van T. Gerards werk werd in deze periode in België 

verhandeld, de hoofdmoot kwam aan bod in buitenlandse verkoopzalen. Voor de Belgische verkoop 

stond hij op de 41ste plaats wat de financiële kant van de zaak betrof. Een behoorlijke positionering 

dus. 

 

Biografische notities 
    

In het jaar 1829, toen te Gent uitgebreid werd gefeest naar aanleiding van de terugkeer uit Italië, 

alwaar hij een tijd hofschilder was bij de koning te Napels en na een verblijf van 13 jaar, van de 

kunstschilder Pieter Van Hanselaere (portretist/historieschilder en leraar aan de kunstacademie te 

Gent, °Gent 1786 - + Gent 1862), deed op 09 december om twee uur in de namiddag  Eugenius 

Amatus Gerard (° te Gent in 1803 en overleden te Drongen op 05 september 1866), schilder van 

beroep en woonachtig te Gent in de Sint-Annastraat, aangifte van de geboorte van een zoon bij 

Carolus De Meijere, schepen en gemachtigd ambtenaar van de burgerlijke stand op het Gentse 
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stadhuis. Theodorus Aloysius 

Stanisläús zag het levenslicht een half 

uur over middernacht van diezelfde 

dag. Moeder was Maria Francisca 

Becker. Op de geboorteakte tekenden 

als getuigen zekere Antonius Mathuie 

(39 jaar oud, schoenmaker en 

woonachtig in de Violettestraat) en Jan 

Francies Pulman (33 jaar oud, 

politieagent en woonachtig in de 

Brabantdam). 

Het geslacht Gerard telde generaties 

lang heel wat telgen die actief waren 

op het vlak van de schilderkunst. Zo 

ook zou het Théodore vergaan. 

Oorspronkelijk wilde hij les volgen 

aan de kunstacademie te Antwerpen, 

die toen op de jonge artistiek 

geïnteresseerden een grote 

aantrekkingskracht uitoefende. Doch 

vader Gerard verzette zich daar tegen. 

Théodore zou dus les dienen te volgen in zijn geboortestad.  

In het archief van de toenmalige Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent  vonden we 

in het inschrijvingsboek onder de lijst van nieuw aangekomen leerlingen voor het schooljaar 1844-’45 

Théodore Gerard een eerste maal vermeld, hij was toen 15 jaar oud. Hij bleek nog in de Sint-

Annastraat (huisnummer 27, de jaren daarop is nummer 23 vermeld) te wonen en onder de rubriek 

aanmerkingen stond hij vermeld als ‘contribuant’ (wat betekende dat hij financieel bijdroeg in de 

schoolonkosten), zijn ouders waren dus eerder bemiddeld. 

In het register voor het schooljaar 1845-’46 vernamen we dat hij examen aflegde in de klas van Jan-

Gillis Vanderplaetsen (1808-1857) en hij een vlijtige leerling was alsmede tevens van goed gedrag.  

Het jaar daarop volgde hij eveneens les bij dezelfde leraar en werkte vooral naar plaasteren modellen. 

Bij opmerkingen was genoteerd dat zijn houding slecht was en hij een fiks aantal strafpunten opliep. 

In het schooljaar 1847-’48 tekende hij eveneens figuren naar plaasteren modellen, doch deze keer bij 

Théodore Joseph Canneel (1817-1892). Théodore Gerard woonde toen in de Raepestraat (een 

zijstraat van de Lange Violettestraat) nr. 34. Zijn houding bleek dit schooljaar gewoon te zijn. Het 

schooljaar daarop kreeg hij onderwijs van Jean François Portaels (1818-1895), hij maakte het toen 

wel bijzonder bont want hij werd in november door de directie voor 15 dagen als leerling geschorst. In 

Afschrift geboorteakte Théodore Gerard 
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het register van dit jaar staat vermeld dat hij regelmatig spijbelde. Het schooljaar 1849-’50 was voor 

hem wel bijzonder kort. Hij volgde opnieuw les bij Vanderplaetsen (tekenen naar oudheden) doch 

verliet de klas reeds in oktober 1849. Gedurende hetzelfde schooljaar weten we zijn broer Ferdinand 

les volgen bij Felix De Vigne (1806-1862). In 1851-’52 was Théodore nogmaals leerling bij 

voornoemde Vanderplaetsen en verbleef toen in de Oude Molenaarstraat nr. 10. Enkele jaren later 

(schooljaar 1855-’56 en 1856-‘57) weten we hem weerom ingeschreven in de academie. Dan volgde 

hij les tekenen naar levend model bij T. Canneel. In de respektievelijke registers van deze schooljaren 

is bij Théodore Gerard vermeld dat hij beroepshalve actief was als versierselschilder en 

opeenvolgend woonachtig was in de Keizerstraat en de Brusselsestraat. Een klasgenoot van hem toen 

was Felix Metdepenninghen (zie De Gonde 1999, nr. 1 pag. 28). Vermelden we nog dat in diezelfde 

periode een volle neef en generatiegenoot van Théodore, namelijk Joseph Gerard (1817-1895), les 

volgde aan de Gentse academie en dat biografische elementen van beiden in de loop der jaren blijkens 

gepubliceerde bijdragen nog al eens door elkaar worden gehaald. Bij de viering van 175 jaar 

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Gent in juli-augustus 1926 staat op pagina 64 van het 

toen uitgegeven boekje, samengesteld door Frédéric de Smet (en gedrukt bij Vyncke, Nederkouter te 

Gent) onder de lijst van leerlingen en oud-leerlingen die deelnamen aan de jubileumtentoonstelling 

Théodore Gerard vermeld met het schilderij ‘Noce à la Forêt noire’ dat toen eigendom was van een 

zekere mevrouw Duvillers. 

 

In de voormiddag van 03 september 1851 huwde Théodore 

Gerard, van beroep schilder, te Gent op vrij jonge leeftijd met de 

naaister Joanna Vanden Bulcke. Zij werd geboren te Gentbrugge 

op 07 februari 1829 als dochter van Carolus Vanden Bulcke 

(timmerman) en Judoca Pourceau. Het gezin Vanden Bulcke-

Pourceau was op het moment van het huwelijk van Joanna 

woonachtig in de Antwerpsepoortstraat te Ledeberg. Getuigen bij 

deze trouw waren : Franciscus Gerard (24 jaar, letterkundige), 

Ferdinandus Becker (38 jaar, boekbinder en broer van moeder 

Maria Francisca Becker), Constantinus Vermaercke (28 jaar, 

vleeschouwer) en Augustinus Vanderschueren (31 jaar, 

broodbakker), deze twee laatsten waren geen familie van de 

bruidegom, noch van de bruid. 

 

 

Op 22 maart 1852 werd te Ledeberg het eerste kind van Théodore geboren, een zoon die ze Lucien 

noemden. Hij werd later ook een vrij bekend kunstschilder. In 1857, op 09 oktober 1853 werd een 

tweede kind te Ledeberg geboren, een dochter, Maria. Tot dan kopieerde Théodore Gerard met enig 

foto van Joanna Vanden Bulcke 
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succes schilderijen voor een oude Joodse handelaar in rariteiten, Paul 

Flit. Mogelijks dateert de geschilderde kruisweg in de Sint-Guibertkerk 

te Gembloux (provincie Namen) van zijn hand uit deze Gentse periode. 

Een zekere mijnheer Plas, een kunstliefhebber, merkte hem echter op en 

wilde voor hem te Brussel een atelier inrichten. In 1857 verlaat het 

gezin van Théodore Gerard dan ook Ledeberg en gaat eerst te Sint-

Joost-ten-Node wonen. Daar beviel Théodore’s vrouw van een derde 

kind, met name van Charles Marie Gerard (° op 06 augustus 1857). Ook 

deze zoon zou zich later artistiek waar maken zoals we verderop zullen 

zien. In 1859 wordt er verhuisd naar Schaarbeek. Daar werden de drie 

volgende kinderen geboren : Josephine (° op 06 oktober 1860), 

Emelie Joanna (° op 11 december 1864) en Valérie Marie (° op 

30 juni 1870). 

In 1883 verhuisde het gezin Gerard-Vanden Bulcke naar Laken 

(opeenvolgend in de Koninginnestraat, de Claessenstraat en de 

Maria Christinastraat). Daar engageerde Théodore Gerard zich 

ook op sociaal vlak. Hij werd er van 1889 tot 1893 lid en van 

1893 tot 1900 voorzitter van de 

Godshuizen. Omwille van 

gezondheidsredenen diende hij in 1900 

zijn ontslag in bij de toenmalige 

Lakense burgemeester, Emile 

Bockstael. Wij vonden twee 

concertprogramma’s terug die versierd 

werden door Théodore Gerard 

(waarvan we er een hierbij als illustratie 

afdrukken), deze werden respektievelijk 

verkocht ten voordele van de armen van 

Laken (1889) en de 

liefdadigheidswerken van de gemeente 

(1898).  

Théodore Gerard in zijn atelier 
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De eerste 18 maanden van zijn verblijf in Sint-Joost-ten-Node bleef hij kopieën schilderen, maar zijn 

vakkennis onderkennende besloot hij persoonlijke werken te borstelen. In 1859 nam hij deel aan een 

tentoonstelling in Straatsburg en met succes, zijn geëposeerd werk werd reeds na de tweede dag 

verkocht. Théodore was toen dertig jaar oud.   

Bekommerd om de juiste kleurzetting in zijn taferelen ondernam hij verschillende studiereizen, 

ondermeer naar het noorden van Zwitserland, de Moezelstreek, de Elzas, het Oostenrijkse Tirol, naar 

Beieren en  Zwaben. Hij exposeerde tot 1898 regelmatig in de salons te Gent, Brussel en Antwerpen, 

ook in het buitenland. Hij behaalde er onderscheidingen o.a. in Londen (1871) en Wenen (1873) en 

medailles o.a. te Philadelphia (U.S.A.) ; Melbourne, Adélaïde en Sydney (Australië) ; Nice, Lyon en 

Duinkerke (Frankrijk) en Liverpool (Groot-Brittannië). 

 

Werken van Théodore Gerard in Belgische musea : 

- Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België, Departement Moderne Kunst te Brussel : 

‘Dorpskermis in Zwaben’, daterend van 1878, aangekocht in 1879 (olie op doek, 93,5cm x 

148cm). 

- Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen : ‘De genodigden op het Bruiloftsmaal, niet 

gedateerd, aangekocht in 1882 (olie op doek, 110cm x 179cm). 

- Museum voor Schone Kunsten te Kortrijk : ‘Kunstenaar aan het werk’, daterend van 1874 

- Museum voor Schone Kunsten te Gent : ‘Op de gezondheid van de pastoor’, daterend van 1880 

(olie op doek, 90cm x 145cm), door het museum gekocht n.a.v. het Salon te Gent, georganiseerd 

in hetzelfde jaar in het lokaal van de Société Royale d’Agriculture et de Botanique van 15 

augustus tot 02 november. Er waren daar toen 980 exposanten, waarvan 450 Belgische, aanwezig.  

 

Werk van Théodore Gerard in de Koninklijke Verzameling / Koninklijk Paleis : 

- ‘Familietafereel’, daterend van 1864 (72cm x 54cm), 

dit werk werd van november 1983 tot februari 1984 tentoongesteld in de Galerie CGER alwaar 

toen een expositie liep onder de titel ‘L’Enfant dans l’art belge de 1800 à nos jours’.  

 

Zijn kinderen 
 

Lucien Eugène Gerard, geboren te Ledeberg op 22 maart 1852 en 

overleden te Evere op 29 augustus 1935, werd begraven op het gemeentelijk 

kerkhof te Evere op 31 augustus. Hij huwde met Henriette Marie Vander 

Elst (° te Evere op 30 juni 1861 en er + op 07 juni 1939). Hij was eveneens 

een begaafd kunstschilder. Werk van hem bevindt zich o.a. in het Museum  

Schone Kunsten te Kortrijk, namelijk ‘Pijprokende man’, olieverf op paneel, 
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niet gedateerd (21,6cm x 15,8cm) en ‘Rustende 

vrouw’, olieverf op paneel, niet gedateerd 

(21,6cm x 15,8cm). Volgens het ‘Lexicon of 

the Belgian romantic painters’, uitgegeven te 

Antwerpen in 1981, zou Lucien Gerard 

eveneens de beschildering van de zoldering van 

het kasteel van Beloeil hebben gerestaureerd. In 

1871 nam hij deel aan ‘het Salon’ in het casino 

te Gent met het werk ‘Moederlijke zorgen’ en 

in 1883 weten we in de expositie van de 

‘Cercle des Beaux-Arts’, te Brussel volgende werken van hem tentoongesteld : ‘Vlaams interieur’ en 

‘De rivierschuit’. 

Maria Gerard, zij werd eveneens te Ledeberg geboren, dit op 09 oktober 1853. Zij huwde met een 

zekere Joseph Jean François Hamers. Verder weten we voorlopig niets meer te melden over deze 

dochter. 

Charles Marie Gerard was zoals zijn oudere broer eveneens een begaafd 

tekenaar en kunstschilder. Hij zag het levenslicht te Sint-Joost-ten-Node op 

06 augustus 1857, in de beginperiode dat de familie Gerard-Vanden Bulcke 

van Gent naar het Brusselse was verhuisd. Charles kreeg een gedegen 

artistieke opleiding aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te 

Brussel, hij was er leerling van 1870-1879 (zie vermelding in het boek 

uitgegeven in 1987 door het toenmalig Gemeentekrediet ‘275 jaar onderwijs 

aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Brussel’, p. 458). 

Hij kwam in 1885 samen met zijn moeder en zijn drie jongere zusters te Melle wonen. Naar E.P. 

2 schilderijtjes van Lucien Gerard 
(Collectie E.Vermeire) 
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Overste ons mededeelde was hij als leraar tekenen verbonden aan het College van de Paters Jozefieten 

te Melle zeker in de schooljaren 1907-’08 tot en met 1913-’14.  

Charles bleef ongehuwd en wijdde zijn leven ten dele aan de verzorging van zijn zieke zuster Valèrie 

(zoals ook op zijn doodsprentje staat vermeld), die tot zijn overlijden bij hem inwoonde. Bij beslissing 

van het Melse college van burgemeester en schepenen van 21 maart 1898 kreeg hij de toelating een 

huis te bouwen langs de Brusselsesteenweg (een eerste keer was zijn aanvraag reeds besproken in de 

zitting van 21 juni 1897), zijn bouwplaats werd toen gesitueerd tussen kilometerpaal 8 en 9. Later 

kreeg hij nog eens de toelating een huis te bouwen (zie zitting college van burgemeester en schepenen 

van 22 maart 1922) op perceel sectie C nr. 89f. Onderzoek in de bevolkingsboeken en kiezerslijsten 

van Melle brachten ons enige zekerheid omtrent de juiste locatie. Het 

eerste huis stond waar vandaag het nr. 359 staat, het huis dat hij liet 

bijbouwen op zijn toenmalige eigendom, waar voorheen een stal stond, 

kunnen we bepalen op het huidige nr. 361 van de Brusselsesteenweg. 

Naar we lazen in het boek (uitgegeven in 1962) van H. Verbist ‘De 

geschiedenis van Melle’, op p. 342, legateerde Charles Gerard in 1932 

een som van 5.000 BEF waarvan de interesten zouden dienen om een 

jonge Mellenaar te belonen die de eerste of tweede plaats behaalde in 

het kunstonderwijs aan de Sint-Lucasschool. In het betreffend instituut 

kon men geen spoor van voornoemd legaat teugvinden. Charles 

Gerard werd in 1921 geridderd in de Orde van Leopold II. 

Hij overleed te Melle op zondag 13 maart 1932 en werd er in het 

familiegraf  bijgezet op donderdag 17 maart. 

 

Josephine Gerard werd geboren te Schaarbeek op 06 oktober 1860, ze 

kwam met haar moeder in 1885 te Melle wonen en is ons vanaf 1900 bekend 

als handelaarster in wijnen en likeuren in de Kloosterstraat, een handel die 

ze tot haar dood bedreef. Haar vader was vanaf toen tot zijn dood bij haar 

woonachtig. Op 

01 maart 1905 

huwde ze te 

Melle met de 

bloemist Jules De Vos. Zijn bedrijf lag 

langs de Brusselsesteenweg, schuin 

tegenover het huidig Gemeentelijk 

Museum (oud-gemeentehuis van Melle). 

Julius (Jules) Carolus Adolphus De Vos, 

geboren te Kruishoutem op 28 uni 1857, was een eerste maal gehuwd met Lucia Coppejans die te 
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Melle overleed op 20 mei 1902. Jules De Vos zelf overleed te 

Melle op 04 januari 1926 en Josephine  stierf , eveneens te Melle, 

op 16 februari 1940, vlak voor de tweede grote wereldbrand. Buiten 

haar stiefkinderen had ze geen eigen kinderen. Haar stiefzoon 

Emiel De Vos bleef wonen in de Kloosterstraat en huwde met 

Adriana De Porre. 

Emelie Joanna Gerard kwam ter 

wereld te Schaarbeek op 11 

december 1864 en weten we  

eveneens vanaf 1885 te Melle 

wonen. Zij huwde te Melle op 28 

januari 1887 met dokter August 

Verbraeken (° te Zwijndrecht op 13 

mei 1832 en overleden te Melle op 

18 augustus 1898). August Verbraeken was 

een eerste maal gehuwd geweest met Emelie 

Van Turenhout, die overleden was te Melle 

op 29 maart 1876. Zij was de schoonzuster van de beroemde calligraaf 

Charles De Jaegher (1828-1895) (zie De Gonde 1990, nr. 1 pag. 42), hij 

gaf les aan het college te Melle en is gekend als de oprichter van de nog 

bestaande Melse fanfare Sint-Cecilia. Hij werkte eveneens als calligraaf 

voor koning Leopold II. Het gezin Verbraeken-Gerard had o.a. een dochter, 

met name Germaine (° te Melle op 03 april 1890 en overleden te 

Rupelmonde op 19 februari 1964), zij was te Melle gehuwd op 18 februari 1914 met Maurits De 

Baerdemaker. Een dochter van Germaine, Jeanne De Baerdemaeker (1914-1986) was bijzonder 

geïnteresseerd in het werk van haar overgrootvader.  

Emelie werd in 1898 reeds weduwe en overleed zelf te Evergem in 1935. 

 

Het jongste kind van Théodore Gerard, een dochter, noemde Valérie. Ze 

werd geboren te Schaarbeek op 30 juni 1870 en kwam te Melle wonen in 

1885. Ze had een zeer zwakke gezondheid en werd, zoals reeds hoger 

vermeld, door haar broer Charles, tot zijn overlijden, verzorgd. In oktober 

1936 verhuisde ze naar de Molenstraat te Gent. Haar overlijdensdatum is 

ons niet bekend.     

 

 

August Verbraecken 

Emilie Joanna Gerard 
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De familie Gerard te Melle 
  

In mei 1885 kwam Joanna Vanden Bulcke, de echtgenote van Théodore Gerard, vanuit Schaarbeek te 

Melle wonen (zie Bevolkingsboeken van Melle, telling 1880-1890 folio 377), dit samen met vier van 

haar kinderen, namelijk Josephine, Emelie, Valérie en Charles. In de telling van 1890-1900 (folio 469) 

weten we ze gedomicilieerd in het toenmalig nummer 459 langs de Brusselsesteenweg (in het centrum 

van Melle). In de onmiddellijke omgeving woonden o.a. Karel Lodewijk (Charles) De Jaegher (een 

bekend calligraaf en gehuwd met Maria Isabella Van Turenhout, ° te Melle in 1838 en er overleden op 

14 april 1891 en zuster van de eerste echtgenote van dokter August Verbraeken met wie Emelie 

Gerard in 1887 huwde) en de bloemist Jules De Vos (met deze laatste huwde Josephine Gerard in 

1905). Op 06 maart 1894 overleed te Melle Joanna Vanden Bulcke. Toen het slecht ging met de 

gezondheid van Théodore Gerard (vermeld als artiste peintre) kwam ook hij vanuit Laken te Melle op 

laatst genoemd adres bij zijn kinderen wonen, dit in augustus 1900. 

Begin de 20ste eeuw woonden Charles en Valérie Gerard nog steeds langs de Brusselsesteenweg, als 

gebuur van de beeldhouwer Jules Vits (1868-1935), zie de bevolkingsboeken van Melle, telling 1900-

’10, boek B folio 375. Théodore Gerard verhuisde kort na zijn aankomst te Melle samen met zijn 

dochter Josephine naar de Kloosterstraat (de woning die heden het nummer 39 draagt) alwaar deze 

laatste een handel in wijnen en likeuren uitbaatte. Zij zou dat 

overigens blijven doen tot haar dood in 1940. Eén van haar 

regelmatige klanten was de Wetteraar Arsène Goedertier, de 

vermoedelijke dader van de in 1934 gepleegde diefstal van 

het paneel ‘de Rechtvaardige Rechters’ uit het drieluik van het wereldberoemde schilderij ‘het Lam 

Gods’ uit de Sint-Baafskathedraal te Gent. Arsène Goedertier was in 1915 te Melle gehuwd met 

Julienne Minne, die voor haar huwelijk een breigoedzaak uitbaatte langs de Brusselsesteenweg. De 

stiefzoon van Josephine Gerard, Emile De Vos, was beroepshalve actief als bediende/wisselagent. 

Arsène Goedertier ontplooide eveneens in deze sector een aantal aktiviteiten. Een buur van de Gerards 



 - 13 -

in de Kloosterstraat was Pieter De Meyer, die er een slachterij uitbaatte. Het gewezen huis van dokter 

Michel De Vos (heden Kloosterstraat nr. 35) was nog niet gebouwd toen Théodore Gerard nog leefde 

(hij overleed zoals reeds vermeld op 29 oktober 1902). Pas na zijn dood, namelijk in 1903 (zoals 

aangebracht op de gevel) liet voornoemde dokter zijn woning bouwen. Aan de overzijde van de 

Gerards bracht Camille De Paepe, een Fransschrijvend priester-dichter (1891-1941), beter bekend 

onder zijn schrijversnaam ‘Camille Melloy’ (zie De Gonde o.a. 1991 nr. 3/4), een deel van zijn jeugd 

door. 

 
Théodore Gerard, een 19de eeuwse genreschilder, 
zijn werk, 
 

Het is niet onze bedoeling om bij deze een uitgebreide kunsthistorische bijdrage te leveren in verband 

met de genreschilderkunst, daarover bestaat heel wat gedegen literatuur. Toch willen we de lezer een 

beknopte situering van het werk van Théodore Gerard niet onthouden. 

De genreschilderkunst als stijl en qua inhoud doorgaans verbonden met het boeren- en landleven is al 

enkele eeuwen oud. Natuurlijk is er een evolutie merkbaar al was het maar in de wijze waarop de 

schilders hun buitenmensen borstelden, op een romantische of realistische wijze of met het accent op 

miserabelistische elementen. In 1963 schreef de toenmalige adjunct-conservator van de Koninklijke 

Musea voor Schone Kunsten te Brussel, F. C. Legrand in zijn boek ‘Les peintres flamands de genre au 

XVIIe siècle’ een hoofdstuk onder de titel ‘Le genre, miroir des moeurs et de l’esprit du temps’, de 

spiegel dus van de levenswijze en de geest van een bepaalde tijd. Op zich is elk kunstwerk, in 

welke stijl of uit welke tijd ook een soort spiegel van de periode waarin de kunstenaar leefde. De 

genreschilder heeft natuurlijk het grote voordeel dat zijn werk door het publiek direkt herkenbaar 

is. Er komt weinig voorkennis van pas, je hoeft er geen inspanning voor te doen. En toch, op het eerste 

gezicht lijkt alles heel realistisch, het 

landschap, de figuren, het tafereel op zich, 

wie zich echter ietsje meer met de 

genreschilderkunst bezighoudt ontdekt al 

snel dat er vragen kunnen worden gesteld. 

Was het leven op het platteland in de 19de 

eeuw bijvoorbeeld zo idyllisch ? Waren de 

afgebeelde figuren zo gelukkig zoals ze op 

het doek door de schilder waren 

neergezet ? Of was het zo’n miserabilisme 

zoals anderen het vaak wilden laten 

voorkomen ? Het kritisch benaderen van 

deze werken kan bijzonder interessant en 
“De dronkaard”, een schilderij van Charles de Groux (1825-1870), het 

voorbeeld van miserabilisme in de 19de eeuw. 
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nuttig zijn. We worden bijna meegesleurd in de eeuw die de onze voorafging, in het leven van 

voorouders  een paar generaties terug. De 19de eeuw was de eeuw van de industrialisatie , de afname 

van het belang van de landbouwsector in onze samenleving, vele waarden stonden op de helling, het 

materialisme als draagvlak van de maatschappij leek alles te overspoelen. Velen hadden ook toen 

zoiets van een heimwee naar vroeger ‘toen het zogezegd allemaal beter was’, de zucht naar het 

geluksgevoel die er dan bij veel mensen zou geweest zijn. Wie zich een beetje in de geschiedenis 

inwerkt weet één en ander uit het verleden te relativeren. Idyllische taferelen kunnen wel romantische 

gevoelens ontlokken , doch men dient te weten dat deze voorstellingen op zich eerder thuishoren in het 

rijk van de fantasie dan dat ze de dagelijkse werkelijkheid uitbeelden. De bij het publiek opgewekte 

gevoelens zelf mogen er best zijn en kunnen aanleiding geven tot een aangename verpozing, daaraan 

is zeker niets verkeerd. 

In de 19de eeuw was er ook een nieuwe kleinburgerlijke klasse van ondernemers ontstaan, bij deze 

groep van mensen ontsproot een bepaalde behoefte om erbij te horen en een zekere culturele en 

artistieke interesse te etaleren. De ‘gemakkelijke’ genreschilderkunst, het bijna prentjes kunnen kijken, 

vond hier aansluiting. Er was geld voorhanden en er  waren voldoende artiesten die ‘het kunnen 

wegdromen’ wisten te verwerkelijken. Vele genreschilders konden er behoorlijk hun boterham mee 

verdienen en maakten al snel deel uit van de leefomgeving van voornoemde kleinburgerlijke klasse. 

Was dat trouwens niet één van de redenen waarom een ware Noord-Nederlandse kunstenaarskolonie 

in de tweede helft van de 19de eeuw neerstreek in het Brusselse. Het was er goed te werken en te leven. 

Minder hard alvast  dan het bohémienbestaan in het Parijs van die tijd. 

Ook Théodore Gerard leefde en werkte goed in het Brusselse. Hij heeft veel geschilderd en goed 

verkocht. Hij heeft vaak reizen ondernomen, richting Luxemburg, Duitsland, Oostenrijk, etc….  Ze 

schonken hem nieuwe motieven en inspiratie voor zijn artistiek werk. 

In 1994 kon, zoals reeds vermeld, het Gemeentelijk Museum, een viertal van zijn schetsboekjes 

verwerven. Vele schetsen daaruit zullen gebruikt geweest zijn als basis voor latere schilderijen. 

Genreschilders waren doorgaans atelierschilders. Voor de figuren op zijn schilderijen stonden meer 

dan eens zijn eigen kinderen en huisdieren model. Théodore Gerard was geen kunstvernieuwer maar 

wel iemand die het ‘métier’ meer dan behoorlijk beheerste, iemand met een bijzonder talent voor 

gedegen vakmanschap. Na zijn dood geraakte T. Gerard enigszins in de vergetelheid, wijlen prof. Dr. 

Pierre Kluyskens formuleerde het  als volgt naar aanleiding van een bijdrage omtrent Franz Courtens 

in het Kultureel Jaarboek van Oost-Vlaanderen onder ‘Bijdragen : nieuwe reeks nr. 33 Gent /1991’ 

overgenomen uit ‘Focus op Kunstenaars’ (bijdragen over beeldende kunst in de 20ste eeuw, verschenen 

in de krant De Gentenaar, bijlage Kunst- en Geestesleven 1946-1975), gebundeld en ingeleid door Dr. 

Paul Huys : …nog andere kunstenaars hebben hun leven lang soortgelijke eerbewijzen zien 

toestromen en de gunst van publiek en kritiek genoten, doch even vlug als hun ster was opgekomen, 

even snel verdween ze na hun dood in de vergetelheid ; zij waren in de smaak gevallen van een 
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bepaalde periode, hadden hun persoonlijkheid opgeofferd aan de mode, aan de gril van het publiek, 

en gingen samen met die vergankelijke gril ten onder : een Gerard, een Stevens en zovele anderen…           

Théodore Gerard is door zijn keuze 

van onderwerpen nauw verwant 

met de in Oostenrijk uit een 

boerengezin geboren Franz von 

Defregger (1835-1921), hij was 

o.a. leerling aan de kunstacademie 

van München en bouwde een 

reputatie op op het vlak van het 

schilderen van volkse scènes. F. 

von Defregger werd omwille van 

zijn artistieke verdiensten in 1883 

tot de adelstand verheven. Twee 

andere  bekende kunstschilders 

hebben T. Gerard eveneens op het vlak van zijn kunst 

sterk beïnvloed : namelijk, de van origine Zwitserse, 

Marc Louis Benjamin Vautier (1829-1898) en de 

Duitser, Ludwig Knaus (1829-1910) ; beiden 

behoorden ze tot de Düsseldorfse school en maakten 

vooral naam op het vlak van de genreschilderkunst. 

 

 

 

Théodore Gerard liet een enorm oeuvre na. Na zijn dood werd zijn inboedel, bevattende een paar 

honderd schilderijen, schetsen alsook vele oudheidkundige voorwerpen die we weten te figureren op 

“De laatste opstand”, schilderij van F. von Defregger, daterend van 1874 

“De kattenmoeder”, een schilderij van L. Knaus, daterend 
van 1856. 

“De verboden vrucht”, een schilderij van B. Vautier, daterend van 
1867. 
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zijn geborstelde doeken., verkocht in de Sint-Goedelezaal te Brussel. De verkoop werd georganiseerd 

op donderdag 23 februari 1905 onder de kundige leiding van een zekere J. Fiévez. 

 

Naar aanleiding van het overlijden van Théodore Gerard verschenen in volgende kranten enkele korte 

bijdragen : ‘L’Echo de Paris’ (07 november 1902), ‘La Vérité Française’ (09 november 1902), ‘La 

Métropole d’Anvers’ (06 november 1902), ‘L’Indépendence Belge’ (06 november 1902) en ‘De 

Gazette van Gent’ (10 november 1902).  

Overlijdensakte van Théodore Gerard (+ Melle 29.10.1902) 
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Een merkwaardige anekdote 
 

In het archief van het Museum voor Schone Kunsten van Gent vond ik een schrijven, daterend uit het 

jaar 1930, van een Roemeense (uit de stad Oradea) advocaat, die aan de toenmalige conservator 

vroeg of hij niet geïnteresseerd was in de aankoop van een tweetal schilderijen van Théodore Gerard. 

Er was tevens van beide kunstwerken een foto bijgevoegd. Per toeval ontdekte ik enkele jaren later in 

een privaatcollectie te Kalken dezelfde schilderijen. Mogelijks zouden deze dezelfde kunnen zijn. 

Via erfenis van een familielid, een zekere A. Dooms uit Gent, die in het Oudburg in de eerste helft van 

de 19de eeuw een zaak had waar onder andere schilderijen konden worden ingekaderd, waren deze 

werken in het bezit gekomen van voormelde persoon in Kalken. Betreft het hier inderdaad dezelfde 

schilderijen of heeft T. Gerard van bepaalde werken van hem, zoals wel vaker gebeurde in de 19de 

eeuw, kopieën gemaakt ? A. Dooms werkte o.a. voor het Museum voor Schone Kunsten te Gent. 

Kreeg hij indertijd een tip van de conservator ? De werken zelf werden nooit aangekocht door het 

museum. Naar een van deze schilderijen, ‘de modelleerling’, verscheen in de ‘L’Illustration 

Européenne’ van 23 september 1882 een gravure. Van het ander schilderij verscheen in het 

weekblad ‘Knack’ van 09 december 1992 op p. 45 een foto, identiek aan een van de exemplaren uit 

Kalken, doch in een ander kader (de eigenaar werd er niet bij vermeld). Norbert Hostyn, de reeds 

hoger vermelde conservator van het Museum voor Schone Kunsten te Oostende, bespreekt het werk en 

geeft er een financiële waarde aan. Hij twijfelt in zijn schriftuur niet aan de authenticiteit van het 

kunstwerk. Betreft het hier weerom een door Théodore Gerard zelf geborstelde kopie ? We weten dat 

hij in de eerste jaren van zijn schilderscarrière te Gent vooral actief was met het maken van kopieën. 

Dergelijke raadselachtige ontdekkingen zijn boeiend maar maken het ons niet gemakkelijk. 

 

Op de volgende pagina’s drukken wij ten behoeve van onze 

lezers een keuze uit ons beschikbare werken van Théodore 

Gerard.  Er zijn afbeeldingen van schetsen uit zijn boekjes 

uit de collectie van het Gemeentelijk Museum, er zijn foto’s 

(gemaakt door J. Meersschaut / Melle) van schilderijen en 

aquarellen uit de collectie van mevrouw E. Vermeire en we 

publiceren een paar foto’s  van werk dat zich bevindt in 

Belgische musea. 

Afbeelding van de gravure gemaakt naar een 
schilderij van Théodore Gerard en verschenen in 

“L’Illustration Européenne” 
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HET BOLLEN 
- door André Vervust – 

 

n de herbergen op Melle-Dries lagen ook rolbanen. Die rolbanen lagen in een overdekte 

ruimte in de herbergen van Raymond Neveians, Henri De Clercq, Richard Van Haelst en  

bij Jules Van Bockstaele. 

Men bolde er met de krulbol. Deze bol had een diameter van ongeveer 

20 à 22 centimeter en  een dikte van 3 à 5 centimeter. Ze was afgerond 

maar aan de ene zijde iets meer dan aan de andere zijde. Die afronding 

moest de bol haar loop geven op de rolbaan. Ze waren meestal 

gemaakt uit een zeer sterke houtsoort, dit om te beletten dat er stukken 

zouden afspringen. Stukken sprongen er met de tijd en door het vele 

gebruik wel eens af. 

De rolbaan had een lengte van ongeveer 10 meter tussen de stekken. Voorbij de stekken had 

men nog een ruimte van 1 à 1,5 meter. De breedte was ongeveer 3  meter. Voorbij de stekken 

had de baan een kleine helling om de bollen beter naar de stek te laten bollen. De stekken 

waren van hout  met een diameter van 10 centimeter en zaten betrekkelijk diep in de grond en 

staken  een 6 tal centimeter boven het loopvlak van de bollen.  De rolbaan was gemaakt van 

aangestampte aarde. Achter de stekken was er een opvang voor de bollen. Die opvang werd 

gemaakt met een 5 tal houten piketten die in de grond gedreven waren en  er tussen takken 

hout en stro of hooi. Op de piketten had men jute geslagen om het opvulsel van hout , stro en 

hooi  op zijn plaats te houden. De opvang werd meestal de zak genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I 



 - 24 -

Het spel speelde men met twee, vier of zes mensen. Elke ploeg had hetzelfde aantal 

deelnemers. Men plaatse zijn voet tegen de stek, de andere zover mogelijk voorwaarts en dan 

zette men zich op de knie. Men kon langs de ene of andere kant de bol laten rollen. De bol 

moest steeds met de meest afgeronde kant naar binnen staan om de goede loop te bekomen. 

Men probeerde zo dicht mogelijk bij de stek te liggen. De tegenstrever moest dan zorgen dat 

zijn bol dichter kwam te liggen. Lag een bol zeer dicht of op de stek dan kon men deze 

wegschieten zodat ze in de opvang of zak terecht kwam. Beide bollen telden dan niet meer 

mee voor de punten. 

Indien er maar twee mannen speelden hadden ze elk twee bollen te spelen. 

Met ploegen had elke man een bol te spelen. De ploegen hadden een voorman 

en een schutter. 

De punten werden op een bord aangebracht door een nagel of een houtje in de 

voorziene gaatjes te steken. Volgens de deelnemers kon men spelen naar een 

voorafgesproken aantal gaatjes. 

Deze hingen af van het aantal deelnemers en van de tijd die men wenste te 

spelen. Indien er weinig verschil was in de ligging van de bollen  ging men 

over tot een meting tussen de bollen en de stek. Men deed dit met een takje 

of een strootje dat men kon afknippen of afbreken op de gewenste lengte. 

Om de rolbaan, die na veelvuldig bollen niet meer goed effen lag, 

gebruikte men een stok met erop een plank en men streek daarmee de 

rolbaan opnieuw effen. Deze lat diende ook om de putjes aan de stekken te 

vullen. 

Indien men op zondag speelde hadden sommige bolders een 

tipbescherming voor hun zondagse schoenen. Die beschermer 

was meestal de top van een grotere schoen met daaraan een 

lederen riem en gesp. Voor de knie waarop men zat gebruikte 

men meestal een zakdoek die men rond de broek knoopte of ook een kniebeschermer uit 

rubber met twee elastieken.  Op de muur naast de rolbaan was een houten schab gemaakt om 

er de glazen bier op te plaatsen. Indien men een bestelling vroeg moest er altijd iemand van de 

bolders naar de gelagzaal gaan. Later plaatste men een kleine leiding met een bel. 

Met de tijd is ook het bollen verdwenen omdat de ouderen het niet meer speelden en de 

jongeren het niet wilden doen.  We moeten hier wel vermelden dat in het Meetjesland deze 

bolsport nog beoefend wordt. 
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DE KERKSTRAAT 
- door August De Baets – 

 
 

e Kerkstraat moet ontstaan zijn met de opbouw van de Sint-Martinuskerk mogelijks in de 

9de of begin van de 10de eeuw1.  Ze was gebouwd op de zandrug nabij de Schelde op een 

afstand van ca. 12 roeden (60 m.) van de oude Brusselseheirweg en bevond zich ongeveer 

halverwege tussen de grens met Gentbrugge en Wetteren-Kwatrecht.  Ze werd het centrum van het 

bestuurlijk en sociaal leven van het dorp.  Aanvankelijk was de Kerkstraat een gewone aarde- of 

zandweg langswaar vooral de bewoners van de Kleine en Grote Elsdries naar de kerk kwamen.  De 

weg was slechts 4 m breed en had een lengte van 370 m.  Het dorpsplein had een cirkelvorm van ca   

60 m doorsnede, waarbij de kerk in het midden stond2.  De kerkstraat was tot in de eerste helft van de 

19de eeuw veel langer dan nu en bestond oorspronkelijk uit twee en na de aanleg van de nieuwe 

Brusselsesteenweg in 1704, uit drie delen. 

Het eerste deel begon aan het 

kruispunt van de Schauwegemstraat 

en de Kruisstraat aan de hoek 

gevormd door de Saleersstede3.  

Vanaf deze laatste tot aan de 

steenweg stond er tot aan het einde 

van de 18de eeuw geen enkel huisje.  

Bij de aanleg van de 

Brusselsesteenweg in 1704 zou op 

de hoek ervan een eerste woning 

gebouwd worden.  Hetzelfde 

gebeurde aan de overkant waar het 

tweede deel begon.  Daar verrees de herberg “De Hert”4, die de hoek vormde met de huidige 

Kerkstraat. 

Dit deel bleef eveneens onbebouwd tot het midden van de 19de eeuw.  Alleen op de hoek, gevormd 

door de huidige Kerkstraat en de oude Brusselseheirweg stond de herberg De Roose. 

Het derde deel begon aan de overkant van de oude Brusselseheirweg waar “de hofstede bij de kerk” of 

de latere herberg “den marquis van Rodes” stond5.  Tussen een paar kleine hofstedekens door eindigde 

                                                 
1 H. Verbist, Geschiedenis van Melle, pag. 113 
2 D.C.M. kaart L. Détry a° 1820 
3 A. De Baets, Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, de kleine hofsteden en hun bewoners, pag. 37 
4 ibid., Erratum, De Gonde jg. 29, 2001, nr. 4 pag. 12 
5 A. De Baets, Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, de kleine hofsteden en hun bewoners, pag. 13 

D 

Vroeger liep de Kerkstraat verder, o.a. wat nu het Gemeenteplein wordt genoemd 
(n.a.v. de bouw van het Gemeentehuis). 
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ze aan het oude dorpsplein amper een twintigtal meters van de kerk.  Een wagenslag liep in het 

verlengde door tot aan de Schelde. 

De huidige Kerkstraat is in feite slechts 

een klein deel meer van hetgeen ze was 

tot het begin van de 19de eeuw. 

Door de aanleg van de spoorlijn Gent-

Mechelen en de oprichting van een 

station in 1837 werd het deel tussen de 

spoorweg en de Brusselsesteenweg 

weldra Statiestraat genoemd.  De 

noordwestkant van de straat grensde 

aan de eigendom van de familie de 

Potter d’Indoye en bleef onbebouwd.  

Later, in 1906, zou deze familie een 

deel van haar grond in cijns geven aan de gemeente waardoor het Stationsplein ontstond6.  Het andere 

deel van de Kerkstraat zou, vanaf de “Marquis van Rodes” waar ook de gemeenteraad vergaderde, 

naar de kerk toe in het dorpsplein worden opgenomen.  Dit plein werd in de 2de helft van de 19de eeuw 

uitgebreid door onteigeningen aan de oostzijde van de straat nml. van de huizen van de families Vits 

en De Moor.  Van de oude Kerkstraat bleef nu alleen het deel 

over tussen de Brusselsesteenweg en het huidige Dorpsplein.  

Aan de noordwestzijde bleef ze tot 1863 onbebouwd en 

vormde ze nog de grens met de Smetkouter, gescheiden door 

een gracht. 

Het schepencollege gaf, op 13 juli 1863, aan Charles Louis De 

Mulder de toestemming om, op de hoek rechtover de herberg 

De Hert, een gebouw op te richten dienstig als woning en 

bakkerij7.  Voor de gevel langs de Kerkstraat moest, over de 

lengte van het gebouw, de gracht vervangen worden door “een 

gemetselde duiker”. 

Met de voornoemde beslissing van het schepencollege heeft 

men een unieke gelegenheid gemist om de straat te verbreden.  

Onze vroede voorvaders konden echter niet voorzien dat het 

verkeer in de 20ste eeuw een totale omwenteling zou kennen.  

In hun tijd reden slechts enkele karren en rijtuigen door het 

                                                 
6 D.C.M. Verslagen schepencollege 19.02.1906 
7 D.C.M. Verslagen schepencollege 13.07.1863 

Het huidige Gemeenteplein heeft ook nog de naam Statiestraat gedragen, zie de 
aanwezigheid van Melle-station. 

De kerkstraat (we kijken richting 
Brusselsesteenweg) begin de 20ste eeuw. 
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dorp.  Toen de bevolking op het einde van de 19de eeuw sterk toenam en ook de auto’s hun 

verschijning deden was de Kerkstraat al volgebouwd.  Het waren voornamelijk handelszaken die zich 

daar vestigden.  Dit had als gevolg dat leveranciers kwamen laden en lossen en alzo regelmatig 

opstoppingen veroorzaakten.  Het was alsdan dat de straat de volkse naam “konijnenpijp” verkreeg. 

In de oorlog ’40-’45 werden de hoeken 

van de Kerkstraat bij het opblazen van de 

Brusselsesteenweg vernietigd.  De 

hoekhuizen werden na de oorlog 

heropgebouwd maar op een nieuwe 

rooilijn waardoor de ingang van de straat 

gevoelig verbreed werd.  Dit was echter 

onvoldoende om iets op te lossen aan de 

verkeerssituatie. 

Tot op heden is de Kerkstraat voor het 

verkeer een probleem gebleven. De 

wegenisstructuur van Melle ligt aan de 

basis en is de oorzaak dat een gepaste oplossing zo maar niet voor de hand ligt. 

De Kerkstraat na Wereldoorlog II 

Kerkstraat ca. a° 1820 
(detail kadastrale kaart) 



 - 28 -

 

Kerkstraat ca. a° 1860 
(detail kaart PC Popp) 
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OUDE EN BIJZONDERE BIDPRENTJES 
DEEL I 

- door Ginette Desmet - 
 

Inleiding 

 

Het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum (DCM) te Melle bezit een vrij uitgebreide 

verzameling bidprentjes (doodsprentjes). Momenteel slaat een vrijwilliger (ons medelid Etienne 

Vande Kauter) de gegevens van de meer dan 100.000 (!) stuks tellende verzameling op in een 

computerbestand, zodat in een nabije toekomst alle informatie probleemloos en overzichtelijk door 

familiekundigen zal kunnen worden opgevraagd .  

Hoewel het gros van de verzameling bestaat uit vrij recente tot recente bidprentjes (van na 

Wereldoorlog I tot heden), zijn er ook heel wat oudere exemplaren waaronder een 200-tal van vóór 

1870.  

Voornamelijk aan de hand van deze oudste bidprentjes en een selectie van merkwaardige en 

bijzondere, latere  en recente exemplaren zal in een serie artikels dieper worden ingegaan op het 

ontstaan, de iconografie, de symboliek en de evolutie van dit typische gelegenheidsdrukwerk. 

 

Ontstaan van het gebruik. 

 

Algemeen wordt aangenomen dat het gebruik van bidprentjes ontstaan is te Haarlem tijdens  de 17de 

eeuw in het milieu van de rooms-katholieke ‘Klopjes’, een gemeenschap van devote, ongehuwde 

vrouwen die allerlei liefdadig werk verrichtten. Op de blanco rugzijde van de -tijdens de contra-

reformatie– vanuit Antwerpen massaal verspreide heiligenprentjes (sanctjes) schreven ze de naam en 

de dag van het overlijden van geloofsgenoten met een verzoek om een gebed ‘Bid  voor de ziel van 

...’. Het gebruik deinde uit naar andere Nederlandse steden met een belangrijke rooms–katholieke 

minderheid zoals o.a. Amsterdam van waaruit het oudste bekende bidprentje met een gedrukte tekst is 

bewaard gebleven.(1730). Het gebruik bleef beperkt tot het ‘rooms’ gebleven deel van de bevolking. 

Bij de protestanten kwam het niet in voege, zij keurden het gebruik van afbeeldingen in de  religie af 

en de verering van O.-L.-Vrouw en alllerlei heiligen paste ook helemaal niet in hun fundamentele 

geloofsovertuiging.  

Vanuit Amsterdam verspreidde de tendens om heiligenprentjes als bidprentjes voor overledenen te 

gebruiken zich in Vlaanderen het eerst in Antwerpen. Veel voorname Amsterdamse  families hadden 

immers hun ‘roots’ in Antwerpen. Slechts heel traag drong dit gebruik verder door in Vlaanderen. Hier 

bestond immers al  in de 18de eeuw en dit tot het eerste kwart van de 19de eeuw de gewoonte om 
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eenzijdig bedrukte kaartjes rond te dragen met een overlijdensbericht en de aankondiging van uitvaart 

en lijkdienst(en).  

In de verzameling van het DCM bevinden zich drie dergelijke kaartjes (een uit 1807 ,1809 en 1820). 

De twee oudste kaartjes worden hier afgebeeld (afb. 1 en 2). 

Uit de Franstalige tekst valt af te leiden dat het voorname burgers waren voor wie dergelijke kaartjes 

werden gedrukt en verspreid. De tekst eindigt bij alle drie de exemplaren met de afkorting R.I.P. 

(requiescat in pace). Deze eenvoudige kaartjes evolueerden ca. 1835 tot grote lithografische kaarten en 

ca. 1860 ontstond een nieuw type, de doodsbrief  die tot op vandaag wordt gebruikt om een overlijden 

aan te kondigen.  

 

Een Antwerpse specialiteit : herdrukken van 17de eeuwse kopergravures. 

 

Helemaal in de lijn van deze ontwikkeling liggen de oudste bidprentjes uit het DCM die Antwerpse 

producten zijn. Het zijn herdrukken van 17de eeuwse kopergravures met afbeeldingen van heiligen en 

bijbelse taferelen (afb. 3, 4, 5, 6, 7 en 8). De verzameling telt momenteel 9 exemplaren dateerbaar van 

1812 tot 1832. Vier van deze prentjes zijn gedrukt op perkament, vijf op papier. Het gebruik van 

perkament zou rond 1850 verdwijnen, de veel duurdere perkamentjes werden tijdens de misdienst 

uitgedeeld aan de naaste familie. De papieren exemplaren waren bestemd voor de ‘gewone’ man. 

Typerend voor de sociale klasse waar de bidprentjes het vlugst ingeburgerd geraakten : 6 exemplaren 

gedenken geestelijken , slechts 3 werden verspreid na het overlijden van burgers. Geestelijken kenden 

tijdens hun leven al de gewoonte om heiligenprentjes uit  te delen en te schenken aan kinderen en 

gelovigen. De uitdeling van bidprentjes tijdens hun uitvaart was maar een kleine, bijna logische 

uitbreiding van dit gebruik. 

Zeven prentjes dragen de signatuur C.Galle. De Antwerpse famile Galle vormde een echte ‘dynastie’ 

van graveurs die dan nog dezelfde voornaam dragen! Er is een Cornelis Galle de Oudere (1576–1650), 

Cornelis Galle de jongere (1615–1678) en Cornelis III (1642-?). Welke C.Galle achter deze signatuur 

schuilt is zonder kunsthistorisch onderzoek niet te bepalen. De koperplaten van deze graveurs werden 

doorverkocht van de ene uitgeverij naar de andere zodat het afdrukken nog jarenlang doorging tot de 

platen te versleten waren om nog bruikbare afdrukken te verkrijgen.  

De oudste bidprentjes uit het DCM zijn dus eigenlijk gewone heiligenprentjes met langs de keerzijde 

een gedrukte (soms handgeschreven) tekst waarbij om een gebed voor de overledene wordt gevraagd. 

De afbeeldingen zelf tonen geen enkel verband met de overledene  of hun overlijden. 

Een andere –eerder macabere– categorie prentjes die chronologisch op deze eerste reeks bidprentjes 

aansluit  kan gerangschikt worden onder de noemer knekel– en kerkhofprentjes. 

Daarover meer in een volgende bijdrage.  
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Alle voorbeelden zijn op ware grootte afgebeeld.

Overlijdenskaartje 1807 
Eenzijdig bedrukt, blanco rugzijde 

Overlijdenskaartje 1809 
Eenzijdig bedrukt, blanco rugzijde 

Bidprentje van Joannes Baptista Antonius Beeckmans. 
Overleden te Mechelen op 12.06.1820 op de leeftijd van 55 jaar en 2 

maanden.  Perkament.  Gedrukte tekstgravure van C. Galle. 
Bidprentje van Joannes Franciscus Peeters.  Overleden 

19.02.1832.  Aalmoezenier van de Sint-Andrieskerk 
(Antwerpen?).  Papier.  Handgeschreven tekst.  Gravure : 

C. Galle. 
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Beeldzijde bidprentje van Ferdinandus Ludovicus Maria 
De Cooman.  Papier.  Gravure : C. Galle. Keerzijde van hetzelfde bidprentje.  De tekst geeft een korte 

levensbeschrijving van de overledene. 

Beeldzijde bidprentje van Josephus Ant. Em. Fisco. 
Papier.  Gravure : geen signatuur. 

Keerzijde van hetzelfde bidprentje. 
Idem met korte levensbeschrijving. 
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KORT GENOTEERD 
 

Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld 
 

Op 05 mei laatstleden vierde het Ovenveld haar 15-jarig bestaan. Spijts het barslechte weder, koude 

en regen waren de gehele dag ons deel, was de publieke belangstelling behoorlijk groot. In de met 

hout gestookte reconstructie van een staande Romeinse aardewerkoven werd heel wat potterie met 

succes gebakken. Een hartelijke dank aan al wie zich voor dit gebeuren aktief heeft ingezet. 

Bij deze publiceren we een paar sprekende foto’s. 

 

 

Het Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest 
 

Het Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest, het vroegere klooster H.Hart, viert dit jaar haar 125-

jarig bestaan. Vanaf 1877 werd in deze instelling zorg verleend aan ouderlingen. Een mooie 

tentoonstelling, waaraan het Gemeentelijk 

Museum Melle een essentiële bijdrage 

leverde, evoceert de gehele geschiedenis. 

Ook u kan deze expositie bezoeken : 

Woon- en Zorgcentrum Kanunnik Triest 

polyvalente ruimte 

van zaterdag 18 mei tot en met 22 

september 2002, elke dag van 10.00 tot 

17.00 uur 

Kloosterstraat 33   9090 Melle 

inlichtingen : 09.252.60.56 

 

Ook Tsjok Dessauvage bracht ons een bezoek. Regen was er in overvloed. 

Plan van de nieuwe kapel (1908) 
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Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum 
 

Brusselsesteenweg 393   9090 Melle 

inlichtingen : 09.252.26.47 

 

Traditiegetrouw worden daar opendeurdagen 

georganiseerd tijdens het weekend van de 

zomerkermis : 

zaterdag 06, zondag 07 en maandag 08 juli 

2002 

telkens van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 

17.00 uur 

 

 

Open Monumentendag 2002 
 

Op zondag 08 september 2002 wordt te Melle eveneens medegewerkt aan de Open Monumentendag. 

Het thema dit jaar handelt over ‘symbolen’. Te Melle zal het interieur van de Sint-Martinuskerk in 

de kijker worden geplaatst. Vooral de attributen horende bij de heiligenbeelden zullen uitgebreid 

worden toegelicht. 

Noteer nu reeds deze datum in uw agenda, verdere inlichtingen volgen. 

Binnenzicht van de Sint-Martinuskerk te Melle. 
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AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE 
HEEMKUNDIGE VERENIGING 

DE GONDE 2002 
(gegevens t.e.m. 21 mei 2002) 

 
 

STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 12,5 €) 
 
- BRACKE Liliane, Driesstraat 1, 9090 Melle 
- DE COSTER Marc, Gontrode Heirweg 269, 9090 Melle 
- DE SPIEGELEIRE Antoinette, Kruisstraat 33, 9090 Melle 
- FEWAN Roger, Kloosterstraat 52, 9090 Melle 
- WALDACK Felix, J. Van De Veldestraat 7, 9270 Kalken 
 
 

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 5 €) 
 
- ACKE Lucienne, Sint-Denijslaan 110, 9000 Gent 
- AUMAN Luc, Brusselsesteenweg 144, 9090 Melle 
- BRACKE Dirk, Kruisstraat 65, 9090 Melle 
- DE BACKER Christel, Poelstraat 38, 9820 Merelbeke 
- DE MOL Daniël, Wegvoeringstraat 84 / 10, 9230 Wetteren 
- DEREY Patrick, Koningin Fabiolalaan 41, 9090 Melle 
- DE WEVER Erik, Joannes Schinckdreef 64, 9031 Drongen 
- DE WITTE John, Maaltebruggestraat 12, 9000 Gent 
- DHOOSSCHE Marcel, Hoevestraat 21, 9620 Zottegem 
- GOESSENS Luc, Kalverhagestraat 43, 9090 Melle 
- GOOSSENS Roger, Zuidlaan 332, 9230 Wetteren 
- LINDEMANS Goedele, Brusselsesteenweg 413, 9090 Melle 
- MARTENS Jan, Spiegel 1, 9860 Oosterzele 
- MATTHIJS Jacques, Vossenstraat 124, 9090 Melle 
- MUYS Carlos, Potaardestraat 25, 9090 Gontrode 
- OTT Maria, Dageraadstraat 60, 9090 Melle 
- PIENS Luc, Kloosterstraat 49, 9090 Melle 
- RASSCHAERT Isabelle, Zakstraat 8, 9050 Gentbrugge 
- SACKX Martin, Groot Begijnhof 17, 9040 Sint-Amandsberg 
-’t SIJP vzw, Oude Gentbaan 295, 9300 Aalst 
- TARAGOLA – BALCAEN, Gontrode Heirweg 114, 9090 Melle 
- THOEN Armand, Sint-Michielstraat 95, 8700 Tielt 
- VAN BOCKSTAELE Angèle, Kruisstraat 83, 9090 Melle 
- VAN CAENEGHEM Pol, Tinnenpotstraat 10, 9000 Gent 
- VAN DER STEDE – DE VYLDER D., Gontrode Heirweg 162, 9090 Melle 
- VAN HECKE Jules, Jasmijnstraat 23, 9620 Zottegem 
- VANHOOREN Carla, Baudelostraat 45, 9000 Gent 
- VOLBRECHT Gaston, Spoorlaan 47, 9090 Melle 
- WAFFLARD Luc, Geraardsbergsesteenweg 3, 9090 Melle 
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