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Woord vooraf, 
 

Het grootste gedeelte van onze leden en steunende leden hebben hun lidmaatschap aan onze 

vereniging voor het jaar 2003 reeds hernieuwd, diegenen die dit vergeten zijn vinden in dit nummer 

een geheugensteuntje. Voor dit jaar beloven wij u weerom enkele boeiende nummers van ons 

heemkundig tijdschrift ‘De Gonde’. Inhoudelijk streven we elk jaar naar het brengen van de nodige 

afwisseling en diversiteit van artikels. We proberen de verschillende geografische entiteiten in onze 

gemeente aan bod te laten komen. In voorliggend nummer bieden we de lezer dan ook een 

uitgebreide bijdrage over de geschiedenis van de kapel op Melle-Vogelhoek en toegewijd aan O.-

L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, dit van de hand van Henri Braeckman, sinds jaar en dag lid van 

onze vereniging. U vindt in deze publicatie eveneens het vervolg van de reeksen Melle-Dries, de 

iconografie met betrekking tot doodsprentjes en de geschiedenis van de wegen te Melle (waarbij 

deze keer het licht schijnt op de Schauwegemstraat). Wie zich aan de historiek van het geld 

interesseert, vindt zeker zijn of haar gading in een bescheiden bijdrage over de ‘Belga’. 

Het jaar 2003 betekent voor onze vereniging ook hard medewerken aan de herinrichting van het 

Gemeentelijk Museum Melle, gevestigd in het oud-gemeentehuis, waar de renovatiewerken onlangs 

een einde namen. 

Verder zal onze vereniging haar inzet leveren voor Open Monumentendag 2003 (gepland op zondag 

14 september), aan het initiatief van de Week voor de Amateurkunsten op zondag 04 mei e.k. via 

onze leden aktief in het Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld alsook aan de in november 

geplande tentoonstelling rond het werk van de beeldhouwer Jules Vits dat zal geconfronteerd 

worden met hedendaagse artistieke creaties van Melse kunstenaars (voorzien voor begin 

november). 

Mocht u zich geroepen voelen mee de handen uit de mouwen te steken binnen de werking van 

onze heemkundige vereniging, laat niet na ons daarover aan te spreken, het kan onze werking en/of de 

studie van het plaatselijk verleden maar ten goede komen. Velen zullen er u dankbaar voor zijn. 

 

Jan Olsen  
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website : http://users.skynet.be/museum.melle 
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Lid worden van de Heemkundige Vereniging De Gonde kan : 
 

door storting van minimum 5 € (gewoon lid) 

door storting van minimum 12,5 € (steunend lid) 

op bankrekeningnummer :  448-3586321-38 

                               van de Heemkundige Vereniging De Gonde 
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Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift "De Gonde", boordevol informatie over de 

geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode. 
 

Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld : 
Ovenveldstraat, 9090 Melle. 

Internetadres : http://home.tiscali.be/ovenveld.melle 
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KERK O.-L.-VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN 
MELLE-VOGELHOEK 

- door Henri Braeckman - 
 

en goeie 200 jaar terug vinden wij op de figuratieve kaart van Ferraris tussen de huidige 

Gontrode Heirweg ten zuiden, de Varingstraat ten oosten, de Brusselsesteenweg ten noorden 

en de grensscheiding Melle met Gentbrugge ten westen, een  25-tal vaste bebouwingen 

waarvan drie kastelen en de rest kleine percelen met enkele huizen, ongeveer de helft van het gebied 

was bebost, de andere helft bestond uit weiden en akkers.  De meeste percelen waren afgezoomd met 

hagen en sloten, wat er op kan wijzen dat de grond nogal drassig moet zijn geweest. De bewoners 

maakten deel uit van de parochie Gentbrugge. 

Op de kadastrale kaart van P.C. Popp van circa 1860 vinden 

wij de benaming "Peteghem-wijk". Er was bestrating in de 

Merelbekestraat vanaf de Brusselsesteenweg tot aan de 

Gontrode Heirweg, het was een smalle kasseiweg met twee 

rijen bomen en grachten voor de waterafvoer. Vanaf 1775 moet 

er een snelle toename van de bebouwing zijn geweest met o.a. 

in de omgeving van het landgoed van de familie Wauters drie 

herbergen: de Vogel (rechts op de hoek Merelbekestraat en 

Vogelstraat),  de Kleine Vogel (links op de hoek van 

voornoemde straten) en de Gouden Vogel (in de 

Merelbekestraat). Deze herbergen lagen waarschijnlijk aan de 

basis van de benaming "Vogelhoek". 

Op 28 september 1837  werd de spoorlijn Gent-Brussel in 

gebruik genomen. Hierdoor werd de wijk in twee delen 

gesneden: ten noorden de Peteghemwijk (of Vogelhoek) en ten 

zuiden de 

Stationswijk.  

De inwoners maakten  deel uit van de gemeente 

Melle. Langs beide zijden onderhielden de bewoners 

contact via een overweg met bareel. Voor de 

goddelijke diensten waren zij aangewezen op Melle, 

Merelbeke of Gentbrugge. Deze parochiekerken 

bevonden zich telkens op drie kwartier stappen van 

de Vogelhoek. 

Sedert de godsdienstvervolgingen in Engeland in de 

E 

Detail uit de kadastrale kaart van P.C. Popp 

Zicht op de Merelbekestraat begin de 20ste eeuw.  Links het 
goed van Wauters, midden de herberg “In den Vogel” (heden 

Finora). 
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loop der 16e eeuw waren kloosterzusters uitgeweken naar het vasteland, o.a. ook naar Vlaanderen, 

vermoedelijk tevens naar Gent. 

In 1868 vroeg zuster Catharina A. Bathurst, die te Gent verbleef, 

aan de bisschop de toelating om een huis te mogen bouwen buiten de 

stad. Aan haar verzoek werd een positief gevolg gegeven en 

bisschop Henri Bracq (1804-1888) bezorgde zelfs de nodige 

fondsen. 

Baron Eugenius Dons de Lovendeghem wonende te Gent in de 

Burgstraat, bezat grond ten noorden van de huidige spoorweg (sectie 

A nr. 365 en 364). Met akte van 9 september 1869 werd een 

grondstuk van 1,23 ha ten titel 

van erfpacht voor 99 jaar 

toegekend aan de religieuze 

dames dominicanessen uit de 

Gentse St.-Theresiastraat. De 

ondertekenaars van de akte 

waren enerzijds Baron Dons de 

Lovendeghem en anderzijds 

Catharina A. Bathurst, Maria 

Dunford en Louisa Bent. De familie Dons de Lovendeghem drong er op aan dat de grond bestemd zou 

worden voor het bouwen van een weeshuis en een kapel. Andere documenten spreken van een 

kostschool. Onmiddellijk vatte men de werken aan, een kostschool werd gebouwd langs de Tuinstraat. 

In het archief van het bisdom Gent is een brief gevonden van 11 april 1871 waarin de toenmalige 

bisschop van Westminster de zuster Catharina Bathurst aanbeviel voor het weeshuis. Ze was Engels lid 

van de derde-orde van St.-Dominicus en na een drukke briefwisseling werd zij uiteindelijk vermeld als 

directrice van het Engels klooster te Melle. 

Door de edelmoedigheid van de familie André Wauters-Van Kerckhove, woonachtig te Gent met een 

“Campagne” in de Merelbekestraat, werd een kapel gebouwd op de grond die de familie Dons de 

Lovendeghem in erfpacht gegeven had . 

Bisschop Henri Bracq 
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De eerste steen werd gelegd op het 

einde van het jaar 1869 en het proces-

verbaal hiervan was opgesteld op 30 

mei 1870. Dit proces-verbaal was 

voorzien van 32 handtekeningen 

waaronder 8 keer een Wauters alsook 

enkele geestelijken waaronder E.P. 

Petrus Carolus Egbers, een 

dominicaan uit Gent. 

Op 25 september 1871 werd de 

kapel ingewijd door Mgr. H. Bracq, bisschop van Gent. 

Het is belangrijk te vermelden dat Dr. Pierre Jean Wauters   (1800-1855) een geëerd arts te Gent 

gehuwd was met Coleta Bossaert (1818- 1859) de dochter van een gefortuneerde wolhandelaar. Vanuit 

zijn christelijke overtuiging kwam hij op voor de zieken, de zwakken en andere behoeftigen. Dr. Pierre 

Jean Wauters werd in 1854 te Rome uitgenodigd op de dogmaverklaring van Onze Lieve Vrouw 

Onbevlekt Ontvangen en overleed in datzelfde jaar te Napels. 

Het was de zoon André 

Wauters (1833-1912) 

met als echtgenote 

Constance Van 

Kerckhove die 

uiteindelijk de kapel liet 

bouwen. De heer André 

Wauters zal er 

waarschijnlijk op 

aangedrongen hebben dat 

1ste steen van de kapel (bevindt zich 
momenteel achteraan). 

Proces-verbaal van 30-05-1870 

Constance Van Kerckhove 
Plaats waar eertijds de eerste steen was ingemetseld (vóór de 

werken aan de centrale verwarming). 
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de kapel werd toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen, wat later geschiedde (zie de 

tekst op de eerste steen). In het hoofdaltaar werden de relikwieën van  de martelaren Rogatus, 

Servius en Placidus ingemetseld. 

In juni 1872 ondertekenden de zusters Catharina, Philippe, Vincent, Agnes, Colomba, Jozef, Imelda, 

Rosa en Marianne een brief waarin ze Mgr. H. Bracq als hun ordinaris erkennen en vroegen om een 

congregatie te mogen stichten van dominicanessen der reguliere derde orde van St.-Dominicus. Ze 

zouden zich wijden aan de opvoeding van jonge meisjes (wat overeenstemde met de bedoelingen van 

de families Dons de Lovendeghem en Wauters.) 

In het kader van de verdere afwerking van de kapel werd op 24 november 1872 de kruisweg 

ingezegend door E.P.  Alphonse Cartruyvels, minderbroeder recollet. Deze kruisweg kwam van het 

atelier van de neogotische beeldhouwer Aloïs De Beule uit Gent. 

Ondertussen bleven de omwonenden op hun honger zitten wat betreft de goddelijke diensten buiten de 

zondagen, ze moesten immers naar Melle, Merelbeke of Gentbrugge, en dit was steeds op een afstand 

van drie kwartier stappen. Op zondag werd er waarschijnlijk een mis gelezen door een priester van de 

Sint-Martinuskerk te Melle. 

Het was daarom dat de toenmalige stationchef van Merelbeke op 19 mei 1873 een petitie, voorzien van 

78 handtekeningen en 28 kruisjes, naar de bisschop stuurde met de vermelding dat de kerk door de 

aangroei van de bevolking elke zondag vol zat en dat het onontbeerlijk was een “geestelijk bestuur” te 

verlenen en een proosdij in te richten om de goddelijke diensten, predikingen, H.Sacramenten der 

biecht, communie en der stervenden buiten de zondagen te verzekeren (hij schreef ook dat er trouwens 

reeds ongevallen gebeurd waren op de spoorweg).  

Vanaf 11 juli 1874   werden de zusters erkend als reguliere derde orde van St.- Dominicus en werd 

E.H. Leo Pycke aangesteld als rector. 

De stichting nam uitbreiding en rond 1878 werd er ook gedacht aan een lagere school. 

In 1875 werd de voormelde E.H. Leo Pycke opgevolgd door E.H. Isidorus Van Bellingen. Deze 

laatste bleef directeur tot 1883 en verzorgde ook de goddelijke diensten in de kapel. 

Vanaf 5 juni 1876 werd de toelating gegeven om een tweede mis op te dragen op zon- en feestdagen. 

Twee jaar later deed zich een ommekeer voor in het gedrag van de Engelse nonnen. Op 31 januari 

1878 werd door de Engelse kardinaal Manning aan de zusters van Melle gevraagd een huis te stichten 

in het bisdom Westminster. 

Intussen was een lagere school gebouwd op de grond van de familie Dons de Lovendeghem met geld 

van de familie Wauters (deze school stond naast het klooster). 

Toch schenen er nogal wat moeilijkheden te zijn tussen de bisschop van Gent en de Engelse zusters 

omwille van de Nederlandse taal. Op 23 augustus 1879 werden de Dominicanessen verzocht twee 

Vlaamse zusters af te staan aan de St.- Jozefschool (de lagere school dus). De priores  Catharina 

Bathurst antwoordde dat ze slechts  vier Nederlandskundige zusters had waarvan twee onbekwaam om 
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zich met een klas bezig te houden. De directeur ging niet akkoord en ten gevolge van het veto van de 

directeur weigerde de priores de verantwoordelijkheid voor de nieuwe school te dragen. 

De vraag van de kardinaal van Westminster werd door de dominicanessen positief beantwoord en in 

1880 werd voorgesteld het hoofdbestuur van het huis in Londen te vestigen met bijhuis te Melle, 

daarop besloten de zusters naar Engeland terug te keren. 

Door dit feit werd op 10 maart 

1883 de akte ondertekend 

tussen baron Dons de 

Lovendeghem en de 

franciscanessen Celine De 

Naeyer, Mélanie Schauvliege 

en Marie Louise Van Geit 

betreffende de erfpacht voor 99 

jaar op het perceel grond met 

de gebouwen, groot 1,17 ha (in 

1883 werd de familie Dons de 

Lovendeghem onteigend ten 

voordele van de 

spoorwegmaatschappij van een 

perceel ter grootte van 6 are). 

De gebouwen van het klooster waren ondertussen op 23 januari 1883 door de Engelse zusters aan de 

franciscanessen verkocht. 

Wat was er nu gebeurd met de francicanessen van het Crombeen te Gent? De liberale meerderheid in 

de Gentse gemeenteraad, gerugsteund door de regering, wilde beslag leggen op de oude stichting van 

de St.-Pietersnieuwstraat, geheten Crombeen. Daartoe beriep hij zich op de wet van 19 december 1864 

op de onderwijsstichtingen, welke bepaalde dat, binnen een tijdsverloop van hoogstens een jaar na 

afkondigen van de wet, het beheer der goederen van alle onderwijsstichtingen met eigen bestuur, door 

koninklijk besluit, aan de bevoegde bestuurlijke overheden in handen moest worden gegeven. Op 18 

december 1882 sprak de rechtbank van  eerste aanleg te Gent een vonnis uit, bekrachtigd door het hof 

van beroep op 24 maart 1883 dat de gebouwen van de stichting Crombeen in de St.-Pietersnieuwstraat 

te Gent binnen de veertien dagen moesten verlaten worden. 

De geestelijken van het Crombeen weken dus uit van Gent naar Melle-Vogelhoek. Op 26 april 1883 

namen de eerste zusters uit het Crombeen reeds bezit van het nieuwe klooster en begonnen 

onmiddellijk met een uitbreiding haaks op het bestaande gebouw langs de Tuinstraat. 

De eerste eerwaarde vader van de franciscanessen was E.H. Oscar Georgius Vermeersch die van 

1883 tot 1888 tevens de goddelijke diensten voor de omwonenden verzorgde. 

Gedeelte van de akte van 10  maart 1883 
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Omdat er twijfel bestond nopens de degelijkheid van het tabernakel en gezien de voorschriften van 

Rome bleek het tabernakel in 1883 wel degelijk een brandkast te zijn. Dit tabernakel staat er nog 

steeds. 

De oprichting van een altaar ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Altijddurende Bijstand werd door 

E.H. Oscar Vermeersch toegestaan. Dit altaar werd er geplaatst tussen de jaren 1883 en 1884 

(zijaltaar linkerkant) en rond 1884 werd het St.-Jozefaltaar geplaatst (zijaltaar rechterkant). 

E.H. Oscar Vermeersch werd van 1888 tot 1907 als rector van het klooster opgevolgd door E.H. 

August Van Vlaenderen; deze werd op 20 juni 1898 benoemd tot tweede onderpastoor van de parochie 

Melle. De openbare kapel van Melle-Vogelhoek bevond zich immers op de parochie Melle. 

Het orgel van de kapel werd plechtig ingehuldigd op 9 

augustus 1898 door Mgr. Antonius Stillemans, bisschop 

van Gent. De bouwer van dit orgel was P. Scheyven uit 

Brussel.  

E.H. August Van Vlaenderen kreeg op 5 augustus 1904 

van het bisdom de toelating om een processie te houden 

op de solemniteit van het H.Sacrament en op het feest 

van 15 augustus. Er werd beslist dat de processie op 

Sacramentsdag kant station en op O.-L.-Vrouw-

Hemelvaart (15 augustus) kant Vogelhoek zou uitgaan. 

Met de tweede wereldoorlog werd deze processie 

stopgezet. 

In 1907 nam E.H. Dionysius De Mulder de functie van 

E.H. Augustus Van Vlaenderen over als rector van het 

klooster, directeur van de school en onderpastoor van de 

parochie St.-Martinus/Melle. Onder het mandaat van 

deze bestuurder is er over de parochie Vogelhoek weinig te vermelden. 

Op 13 maart 1916 nam E.H. Octavus Eeman dezelfde functies op als zijn voorganger en nam op 5 

december 1917 reeds ontslag. 

Een volgende rector van het klooster en tevens onderpastoor van Melle was weer voor korte tijd E.H. 

Edgardus Bracq (1917-1918). 

Na de eerste grote oorlog (Wereldoorlog I) kregen wij van 1918 tot 1928 als directeur E.H. Stanislas 

Baert. Hij had een universitaire titel, namelijk een kandidatuur in de filosofie en letteren. 

Door de toenemende groei van de kostschool, oorspronkelijk een kleuter- en lagere school en in de 

jaren 1920 een middelbare school waarin internen en halfinternen aangenomen werden, zal de 

interesse van de directeur voor deze school wel heel groot zijn geworden. 

Binnenzicht van de kapel naar het orgel toe. 
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Over de decoratie van de kapel werd als bij toeval een bordje 

gevonden met de tekst: “De beuk van deze kerk werd 

geschilderd in de zomer van 1923 door L. De Praetere, L. De 

Backer en L. Baetens”. Het zal een hele klus zijn geweest om 

aan de kerk het uitzicht te geven waarvan nu nog een klein 

deeltje in het koor behouden is.. 

In 1928 werd als opvolger van E.H. Stanislas Baert de E.H. 

Maurice De Deckere aangesteld. Hij had eveneens een 

universitaire titel (filosofie en theologie), maar werd echter vlug 

overgeplaatst. 

Door Koninklijk Besluit van 7 mei 1930 werd de hulpparochie 

Flora opgericht. Zij kreeg als beschermheilige “O.-L.-Vrouw 

van den H.Rozenkrans” met 3063 inwoners (1892 van de 

parochie St.-Pietersbanden te Merelbeke en 1171 van de 

parochie St.-Eligius te Gentbrugge). 

Op 30 juni 1930 werd E.H. Cyriel Heyde (Licenciaat in de filosofie) tot pastoor der nieuwe parochie 

benoemd en op 13 augustus kerkelijk aangesteld. 

In afwachting dat een 

parochiekerk zou gebouwd 

worden, werden de 

parochiale diensten en de 

H.Sacramenten toegediend 

in de kapel van de zusters 

franciscanessen en werd de 

pastoor ondergebracht in het 

huis dat ook tot het klooster 

behoorde. De kapel en de 

pastorij die buiten het 

grondgebied van de parochie 

lagen werden door besluit 

van de Bisschop van Gent 

aan het grondgebied van de parochie toegevoegd (op 30 juli 1931). 

Het is vanaf 1930 dat wij de parochieregisters in Melle-Vogelhoek terugvinden. Door zijn drukke 

bezigheden werd pastoor Cyriel Heyde vanaf 3 juli 1938 bijgestaan door E.H. Jozef Van Beneden. 

Samen maakten zij in de parochie Melle-Flora het begin van de Wereldoorlog II mee. 

Vanaf 18 oktober 1942 werd E.H. Cyriel Heyde tot algemeen directeur en econoom van het St.-

Jorishof te Gent aangesteld en daardoor werd E.H. Jozef Van Beneden vanaf 28 oktober 1942 pastoor 

Restant neo-gotische beschildering. 

1ste pastoor nl. E.H. Cyriel Heyde 
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van Melle-Flora en kreeg tevens zoals zijn voorganger de 

verantwoordelijkheid als geestelijk directeur voor de beide 

scholen  (kostschool  met meisjesschool en de aangenomen 

jongensschool).  

Op 20 november 1942 werd E.H. René De Causemaecker 

aangesteld als onder pastoor voor, wat nu genoemd wordt 

Merelbeke-Flora, hij werd tevens directeur van de zusters 

franciscanessen ter ontlasting van E.H. Jozef Van Beneden. 

E.H. J. Van Beneden heeft een nogal zwakke gezondheid en 

overleed vrij vlug, namelijk te Gent op 25 juli 1943. 

Op 17 augustus 1943 werd dan E.H. Frans Claus volwaardig 

pastoor voor Merelbeke-

Flora bijgestaan door 

onder pastoor E.H. René 

De Causemaecker die tevens directeur van de kostschool was. 

Hij had de opdracht een nieuwe kerk te bouwen met name 

“Onze-Lieve-Vrouw van de Rozenkrans”. Wij waren toen in 

volle oorlogperiode met een luchtbombardement op 5 

september 1943 aan Merelbeke-station, een zeer zwaar 

bombardement op 10 april 1944 met veel schade aan de 

gebouwen van de bevolking en veel doden en op 10 mei 1944 

nogmaals zowel aan Merelbeke-station als op Vogelhoek. Ook 

de schade aan de kerk en aan het klooster was aanzienlijk groot. 

Van de kerk waren alle ruiten vernield, de muren door bommen 

aan de binnen- en buitenzijde beschadigd en van het klooster was bovendien nog de linkervleugel 

getroffen. 

Op 30 juni 1944 vertrok E.H. René De Causemaecker naar Gent St.-Pieters-Buiten. Pastoor Claus 

stond nu alleen voor de parochie Vogelhoek en Flora. Hij predikte om de twee weken naar al de 

parochies van het bisdom Gent om voor de nodige fondsen te zorgen voor de te bouwen nieuwe kerk 

op Flora. Na de bombardementen werden de H.Missen uitsluitend op zon- en feestdagen opgedragen 

in de zijkapel van de zusters franciscanessen. Om de twee weken, als de pastoor afwezig was, stond 

E.H. Jan Bertrand (zoon van een plaatselijke arts) in voor de twee H.Missen. 

Na de oorlog werd de kerk voorzien van nieuwe glasramen en boven het hoofdaltaar van een mooi 

glasraam vervaardigd door de plaatselijke glazenier Herman Mortier. De erediensten werden dan 

ook terug in de kerk opgedragen. 

In 1946 werd E.H. Paul Buysse als jong priester aangesteld als onderpastoor van de parochie 

Merelbeke-Flora en Melle-Vogelhoek. Hij verving ook de pastoor tijdens zijn afwezigheid. 

E.H. Jozef Van Beneden 

E.H. Frans Claus 
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Op zon- en feestdagen werden nu  vier 

missen opgedragen, hetgeen voor de 

geestelijkheid wel zwaar om dragen was, 

vermits men nuchter moest blijven om 

de communie te ontvangen. 

Tussen 1930 en 1948 werden twee “ 

missies” gepredikt: de eerste van 10 tot 

19 februari 1935 met hernieuwing van 

16 tot 23 februari 1936 door de 

minderbroeders; een tweede van 21 tot 

30 september 1947 met hernieuwing in 

oktober 1948 door de redemptoristen.                          

Op Paasdag 1949 werd aan de 

parochianen medegedeeld welke straten  

tot de parochie Flora behoorden en op 10 

augustus 1949 werden daar nog een 

aantal straten langs de noordzijde van de 

spoorweg aan toegevoegd. 

Op 25 juli 1954 werd de nieuwe kerk 

op Flora ingewijd en de twee 

parochiepriesters moesten nu de 

goddelijke diensten op twee plaatsen verzorgen, Melle-Vogelhoek behoorde nu tot Merelbeke-Flora. 

Door de schade die de kerk door de oorlogsomstandigheden had geleden  werd in 1956 beslist alles te 

herschilderen, de kruisweg en de beelden werden eveneens overschilderd (uitgezonderd de beelden 

van Onze-Lieve-Vrouw en St.-Jozef boven de zij-altaren). In 1955 kwam er nog een onderpastoor bij, 

met name E.H. Roland D’Hollander die na zijn vertrek naar Denderhoutem op 31 juli 1961 werd 

vervangen door E.H. Arthur  D’Havé. In 1962 werd E.H. Paul Buysse benoemd tot onderpastoor te 

Ledeberg. Hij werd op 19 juni vervangen door E.H. Jan Coppens. We kunnen we nog vermelden dat 

E.H. Arthur D’Havé en E.H. Coppens  zowel voor Vogelhoek als voor Flora actief waren. 

Op 3 november 1967 overleed pastoor Frans Claus, hij werd op 15 november 1967 voor de parochie 

Flora opgevolgd door E.H. Frans Bruneel. Daags voordien (op 14 november) werd door de bisschop 

Leonce Albert Van Peteghem van Gent met een herderlijk schrijven vastgesteld dat de parochie O.-L.-

Vrouw van de Rozenkrans te Flora te groot was en dat het wenselijk was dat de geestelijke verzorging 

van de parochianen werd verdeeld. 

 Het gedeelte Vogelhoek, schreef hij, beschikte over een kerk en werd van de moederparochie 

afgescheiden en opgericht tot een  succursale parochie  van Flora onder het patroonschap van 

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen (zoals oorspronkelijk door de familie Wauters gewenst 
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was). In hetzelfde herderlijk schrijven werd tevens het grondgebied van de parochie afgebakend. 

Meteen werd E.H. Lucien De Geeter aangesteld tot eerste pastoor op de nieuwe parochie en op 17 

december 1967 plechtig ingehuldigd. 

Op 13 mei 1971 had te 15.00 uur een 

samenkomst plaats van vertegenwoordigers van 

de Congregatie der Zusters Franciscanessen met 

vertegenwoordigers van de kerkfabriek van O.-

L.-Vrouw Onbevlekt Ontvangen te Melle-

Vogelhoek. Op deze vergadering werd de 

schenking van de kerk door de congregatie aan 

de kerkfabriek vastgelegd. Ter herinnering: het 

terrein was in 1868 in erfpacht gegeven voor 99 

jaar door de familie Dons de Lovendeghem en de kerk was gebouwd door de familie Wauters-Van 

Kerckhove in 1870-1871. 

Nu werd op 3 oktober 1971 deze honderdste verjaardag herdacht met een plechtige dankmis 

opgedragen door E.H. L. De Geeter, pastoor, met assistentie van vijf priesters. In zijn 

gelegenheidssermoen sprak E.H. Lucien De Geeter een speciaal dankwoord uit vooreerst t.a.v. God, 

de familie Wauters-Van Kerckhove, de eerwaarde zusters franciscanessen en ook de vele andere 

weldoeners. De plechtige dankmis werd besloten met een Te Deum door al de aanwezigen met 

ontroerde stem meegezongen. 

Op 3 januari 1980 werd E.H. Lucien De Geeter pastoor te Scheldewindeke benoemd en opgevolgd 

door E.H. Julien De Clercq, die aangesteld werd op 16 maart 1980. E.H. De Clercq was de pastoor 

die er voor zorgde  dat de kerk gerenoveerd werd. De  renovatiewerken startten in april 1980. In een 

eerste fase werd de 

buitenkant van de kerk 

aangepakt, niet zonder 

moeilijkheden want 

verborgen 

bouwvalligheden kwamen 

aan het licht, meerprijzen 

werden gevraagd en na 

over en weer schrijven 

met de officiële instanties 

toegestaan. Tijdens de 

vernieuwing van de toren 

in april 1986 met de 

E.H. Lucien De Geeter 

E.H. Julien De Clercq Gietijzeren klok (zie heden in het 
Gemeentelijk Museum). 
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heropplaatsing ervan op 1 oktober 1986, werd de oude gietijzeren klok vervangen door een nieuwe 

klok die op 16 november 1986 gewijd werd en de naam “Maria” kreeg met als meter mevrouw 

Margarita Petit-Troncquo en peter de heer Paul De Wilde. Op 21 november 1986 werd de nieuwe 

klok voor het eerst geluid.  Door Marc De Beul uit de Tuinstraat werd van de oude communiebank 

een nieuw altaar gemaakt (de celebrant stond nu immers met zijn aangezicht naar de gelovigen 

gekeerd). 

Een Johannes-orgel werd op 9 oktober 1991 bij de firma Janssens uit Dendermonde aangekocht omdat 

het oude Scheyven-orgel in bedenkelijke staat verkeerde. Het nieuwe orgel werd kort nadien 

aangevuld met een pijpenfront. 

De tweede fase werd in 1994 aangevat met de nivellering van de vloer, het vernieuwen van de plinten 

en de traptreden naar het koor, het herwerken van de kleine kerkingang (trappen en helling) restauratie 

aan de zoldering van de kerk en het plaatsen van een tochtsas met een rouwkapel. 

Op 7 januari 1996 nam E.H. De Clercq afscheid van de parochie Melle-Vogelhoek.  

E.H. Jozef Limpens, die pastoor van O.-L.-Vrouw van de Rozenkrans te Flora was sedert het 

overlijden van E.H. Frans Bruyneel in 1984, nam nu vanaf 13 

januari 1996 de parochie Vogelhoek er bij, zo werden 

Vogelhoek en Flora terug nauwer met elkaar verbonden.  

De derde fase van de renovatie omvatte het vernieuwen van de 

elektriciteit en het herschilderen van de kerk. De werken 

werden in februari 2000 aangevat. Maar door vaststelling van 

huiszwam aan muurbalken en muren liepen de werken 

vertraging op, omdat eerst de nodige herstellingen aan het 

gebouw moesten worden gedaan. Door de aanwezigheid van 

huiszwam en vocht werden de muren aan het dak behandeld.    

Wat het schilderen betrof drong de afdeling “patrimonium” 

van de provincie Oost Vlaanderen er op aan dat de vroegere 

schilderwerken en versieringen bewaard bleven onder de 

nieuwe schilderwerken, (herschilderen zoals dit in 1923 

gedaan werd was toen onbetaalbaar en werd dus niet gedaan). 

Er werd beslist een monochrome kleur te gebruiken als basis voor de muren en voor de boogprofielen 

terug te gaan naar de onderliggende neo-gothische tinten. Op 5 januari 2001  waren de schilderwerken 

voltooid. 

Wij wensen op te merken dat tijdens de renovatiewerken de gelovigen voor de goddelijke diensten 

naar de kerk van Flora te Merelbeke-station uitweken. 

Op 7 januari 2001 werd de kerk op Vogelhoek terug in gebruik genomen (een speciale datum, 

namelijk de eerste zondag van het eerste jaar van de nieuwe eeuw!). 

 

E.H. Jozef Limpens 
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“De Aanbidding der Wijzen” 

  

E.H. Julien De Clercq was ook de promotor voor de restauratie van het schilderij “Aanbidding der 

Wijzen” welke tientallen jaren in de sacristie had gehangen en voor de gelovigen onbekend was 

gebleven. Op 23 september 1994 had restaurateur Jan Van Looveren te Gent het schilderij 

weggehaald en dit op 22 december 1998 terugbezorgd. 

Aan dit paneel is iets heel speciaal te zien, het is namelijk het spiegelbeeld van het werk van Pieter 

Paul Rubens’ “ De Aanbidding der Wijzen”, geschilderd in 1633 voor de kapel van de Witte 

Zusters te Leuven. Na een omweg via de 

verzameling van de hertog van Westminster 

werd het originele schilderij in 1959 verkocht en 

belandde het in de kapel van het Kings College 

te Cambridge boven het hoofdaltaar. 

Rubens’ graveerder Hans Witdoeck (Antwerpen 

17de eeuw) maakte van dit schilderij een 

spiegelbeeld in 1638. Dit schilderij hangt nu 

boven het hoofdaltaar in de kerk van Melle-

Vogelhoek.  

Hoe dit schilderij hier is  terechtgekomen  kan 

niet met zekerheid gezegd worden. Vermoedelijk 

is het schilderij afkomstig van de Engelse 

dominicanessen uit een klooster in Engeland, het 

kan rechtstreeks naar Melle-Vogelhoek gekomen 

zijn. Een andere mogelijkheid is dat het in de 

kapel van de familie Wauters te Melle-

Actueel zicht binnenin de kapel. 

Origineel schilderij P.P. Rubens. 
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Vogelhoek hing en via de Jezuïeten, die de inboedel van het kasteel erfden, in 1930 in de kapel van 

Vogelhoek belandde. Conclusie: Na de restauratie van de kerk in 2001 kreeg het schilderij nu een 

ereplaats boven het hoofdaltaar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We wensen in het kader van de opmaak van dit artikel speciaal te bedanken:  Z.E.H. Vicaris Georges 

De Lange en het bisdom te Gent, Z.E.H. pastoor Jozef Limpens van onze parochie, E.Z. Maria Van De 

Putte van het Crombeen te Gent, de heer Julien Kellens van de kerkfabriek te Melle-Vogelhoek en de 

heer Gilbert De Smet archivaris van het kadaster te Gent voor het ter beschikking stellen van de 

nodige documenten. 

                                                                                                        

 

 

DE AANBIDDING DER WIJZEN 
 

H. WITDOECK 1638 
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OUDE EN BIJZONDERE BIDPRENTJES  
DEEL 4  Ars moriendiprentjes of  

de kunst om (goed) te sterven 
- door Ginette Desmet - 

 

Inleiding 
De term ‘Ars moriendiprentjes’ wordt algemeen gebruikt om prentjes aan te duiden die zowat alle 

omstandigheden afbeelden rond het sterven, het dode lichaam, de uitvaart en het hiernamaals. 

Een van de vele laat-middeleeuwse moraliserende traktaten, oorspronkelijk een Latijns handschrift , 

droeg als titel: ‘Ars moriendi’, de kunst om (goed) te sterven. Het kende een enorm succes en 

verspreiding, werd later gedrukt en vertaald in verscheidene West-Europese talen en voorzien van 

illustraties in de vorm van houtsneden. De illustraties van dit en meerdere soortgelijke traktaten 

vormden de iconografische basis voor de latere bidprentjes waar deze thematiek uitstekend bij 

aansloot. 

De ruime thematiek en de uitgebreidheid van het onderwerp lieten plaats voor een enorme variatie in 

de afbeeldingen. Als er al een zekere ordening in deze uitgebreide materie valt te scheppen lijkt een 

tijdsordening het meest voor de hand liggend. 

 

De voornaamste thematische voorstellingen uit de collectie van het D.C.M. : 

De kunst om goed te sterven begint al voor de eigenlijke doodsstrijd. Een eerste prentje zet al direct de 

moraliserende toon (afb.1). Het illustreert als het ware het Vlaamse gezegde: ’De mens wikt maar God 

beschikt.’. Strikt genomen is het nog geen Ars moriendiprentje, het refereert naar de vanitasgedachte, 

de zandloper wijst op de beperktheid van onze levensduur. De tekst op de keerzijde sluit echter 

volledig aan op de Ars moriendigedachte. Als enige tekst zijn twee citaten afgedrukt uit ‘de 

Navolging van Christus’ van Thomas a Kempis (1379/80-1471). De kerngedachte: ‘Wees dan altijd 

bereid en leef zoo dat de dood U nooit in ongereedheid vinde.’ refereert naar de levenshouding om een 

goede dood te sterven en  de zaligheid te verwerven. Dergelijke afbeeldingen zijn toch eerder 

zeldzaam. De beeldzijde van dit ingevoerde Franse prentje werd door de Ninoofse uitgeverij Avoux-

Mulkers verfraaid met een rand met fakkels, zeisen en passiesymbolen. 

Veel frequenter waren afbeeldingen van stervenden op hun sterfbed, nagenoeg altijd werden ze 

omringd door een of meerdere figuren. Een prentje van de Gentse uitgever J. Rousseau-Warrie -

waarschijnlijk een eigen ontwerp van deze drukker zelf- toont Christus met het kruis die een stervende 

troost en hoop biedt (afb.2). Heel talrijk zijn ook de prentjes waarop de H. Maria of bewaarengelen de 

stervende bijstaan. Op het bidprentje voor Maria-Theresia Van Oostende wordt de stervende door 

beiden omringd (afb.3). Het is een product van de Antwerpse uitgever H.Caals maar de tekstzijde 

werd gedrukt bij J.Vastemans uit de Kerkstraat te Melle. 
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Een laatste figuur die als schutspatroon bij stervenden wordt afgebeeld is de H.Jozef, herkenbaar aan 

de leliestaf die hij in de hand houdt (afb.4). Dit attribuut van de H.Jozef gaat terug op een legende. 

Toen Maria nog niet wist met wie ze in het huwelijk zou treden liet de hogepriester alle gegadigden 

hun staf in een bak met nat zand steken waarop deze van de H.Jozef onmiddellijk begon te bloeien. De 

H.Jozef wordt aangeroepen voor een goede dood daar aangenomen wordt dat hij in het bijzijn van 

Jezus en Maria stierf, een thema dat eveneens dikwijls op ars moriendiprentjes wordt afgebeeld. De 

H.Jozef wijst hier met de rechterhand naar een eucharistieviering op de achtergrond. De troostende 

boodschap is duidelijk: door de kruisdood van Christus -omgezet in de eucharistieviering- is de dood 

overwonnen en wacht de gelovige het eeuwige leven. 

Op sommige prentjes werden opgebaarde overledenen afgebeeld. Een van de bekendste makers van 

lithografische portretten was de Gentenaar Florimond Van Loo die een enorme productie naliet. 

Ook het bidprentje van Emma De Rouck op haar doodsbed is van zijn hand (afb.5). Samen met het 

bidprentje is er een foto van de opgebaarde Emma bewaard gebleven zodat mag verondersteld worden 

dat Van Loo het portret heeft getekend met behulp van de foto. Jammer genoeg is deze foto (van 

fotograaf A.Roose uit de Lamstraat te Gent) té vervaagd en té vergeeld om hier te reproduceren. 

Emma De Rouck was de dochter van een begoede advocaat uit de Korenlei te Gent. Als begoed 

ongehuwd burgermeisje was ze actief in een meer dan één respectabel aantal godsvruchtige en 

menslievende verenigingen. Van schatbewaarster-schrijfster van de derde orde van de H.Franciscus 

over orgelspeelster van een andere congregatie, voorzitster van verscheidene genootschappen, 

schatbewaarster en werkend medelid van nog andere genootschappen tot ijveraarster van  (o.a.) ‘der 

zending in den Noordpool’(!) (afb.6). 

Opmerkelijk is wel dat het grote dubbele bidprentje voor dit rijke burgermeisje  volledig in het 

Nederlands is gesteld. Zo volgt er nog een uitgebreid tekstgedeelte dat uitvoerig de lof bezingt van de 

godvruchtige Emma ‘een lelie in den tuin der heilige Kerk’. 

Als tweede voorbeeld: een sobere maar toch beklijvende afbeelding van een opgebaarde, oudere man 

met een kruisbeeld en paternoster in de handen bovenop een rechtstaand gebedenboek. De prent is 

gedrukt te Zomergem in de drukkerij Loontjens. De –niet gesigneerde- afbeelding is misschien het 

werk van deze drukker zelf waarover momenteel nog geen verdere gegevens zijn bekend (afb.7). 

Na de opbaring van de overledene volgde de uitvaart in de kerk. Afbeeldingen van een katafalk met 

lijkkist komen zelden voor. Op het bidprentje voor Pieter Bral is zo’n katafalk met een  (door een 

pelder of baarkleed bedekte) lijkkist afgebeeld. Rondom staan niet minder dan acht kandelaars met 

brandende kaarsen opgesteld (afb.8). Het aantal kaarsen varieerde volgens de klasse van de lijkdienst. 

Voor een kleine dienst werden vier kaarsen opgesteld, voor heel belangrijke voorname diensten 

werden soms tientallen kaarsen opgesteld. 

Op het bidprentje van Achiel Versmissen wordt verwezen naar het geloofspunt dat door gebeden en 

missen zielen uit het vagevuur kunnen worden verlost (afb.9), het vagevuur wordt er afgebeeld als een 

donker verblijf waar de zielen (in mensengedaante) door laaiend vuur worden omringd. Ditzelfde 
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thema komt ook voor op het prentje van Camiel Bauwens (afb.10). Daar is de eucharistieviering 

vervangen door de gekruisigde Christus met bloedende wonden. De zielen in het vagevuur zijn hier -

heel kuis- zelfs afgebeeeld als aangeklede mensen! 

Zuivere zielen doen natuurlijk het vagevuur niet aan en stijgen rechtstreeks naar de hemel. Dergelijke 

voorstellingen waren ooit veruit het populairst onder de ars moriendiprentjes. Ze benaderden het 

dichtst de troostfunctie die het bidprentje aan de gelovige nabestaanden schonk. De iconografie van dit 

gegeven is dan ook uitgebreid en divers. Reeds in de Romeinse catacomben, bij de eerste Christenen 

werd in fresco’s de ziel symbolisch als een duifje afgebeeld. Deze symbolische voorstelling werd op 

de 19de eeuwse bidprentjes verder gebruikt. Op het bidprentje voor de 12-jarige Sidonie De Breyne 

vliegt een duifje (op soortgelijke afbeeldingen steevast een wit!) naar de hemel waar het wordt 

verwelkomd door Christus (afb. 11). Aan haar pootjes hangen touwfragmenten, misschien is dit een 

voorstelling om weer te geven dat de ziel zich heeft losgerukt en bevrijd uit het sterfelijk lichaam. 

Op een ander prentje is te zien hoe een duifje opvliegt boven een vers graf naar de hemel met een kruis 

voorzien van de H.Harten van Christus (brandend en omringd met doornenkroon) en Maria 

(doorboord door zwaard =Moeder der Smarten) (afb.12).  

Als laatste voorbeeld van een ziel afgebeeld als duif volgt een –qua iconografie– merkwaardig 

(Parijs’) prentje (afb.13). Op de achterplecht van een scheepje vaart een duifje onder de beschutting 

van Maria naar de haven van de gelukzalige eeuwigheid. 

De oversteek van een zee of een rivier om het andere leven te bereiken behoorde ook in veel antieke 

en voorchristelijke culturen tot het geestelijk ideeëngoed. Ook in de Christelijke wereld leefde deze 

voorstelling, de benaming ‘ster der zee’ is een van de ontelbare eretitels waarmee Maria werd bekleed 

. 

Talrijk zijn ook de prentjes waarop engelen zielen begeleiden op hun hemeltocht. Ze illustreren het 

prachtige liturgische gezang ‘In Paradisum’ (ten Paradijze geleiden u de engelen) dat een 

uitvaartdienst besluit. Op veel kinderprentjes is een engel te zien die het zieltje in de armen meedraagt 

naar de hemel. En mooi neo-gotisch prentje in kleurendruk is dit voor de op anderhalf-jarige leeftijd 

overleden Michel De Vos (afb.14). Rechtsonder is een geknakte dubbele lelie afgebeeld, een 

veelgebruikt symbool voor een afgebroken onschuldig leven.  

Soms is de engel vervangen door Christus zelf. Op het prentje voor Maria Van Wassenhove helpt 

Christus (let op de kruiswonde) een oprijzende ziel voorgesteld als een jong meisje uit het graf 

(afb.15). 

Tenslotte nog een laatste vrij bizarre voorstelling van een ten hemel stijgende ziel. Uit een grafsteen 

omringd door engelen die naar een hemels licht wijzen, ontstijgt een wolkje naar omhoog. Misschien 

heeft de Parijse kunstenaar hier de ziel als een onstoffelijk iets willen weergeven (afb. 16). 

Tot zover de ars-moriendiprentjes, in verscheidene verdere artikels zal dieper worden ingegaan op de 

portretbidprentjes. 
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Joanna D’Hauwe 
weduwe van Franciscus Van Papegem 

° Appelterre 9-11-1877 
oud 69 jaar (afb. 1). 

Anna Catharina Criel 
echtgenote van Paulus Stas 

° Evergem 
+ Gent 24-2-1860 

oud 24 jaar en 11 maanden (afb. 2) 

Maria Theresia Van Oostende 
weduwe van Petrus De Wever 

° Zwijnaarde in 1816 
+ Melle 2-5-1890 (afb. 3). 

Emilie Van Durme 
weduwe van Adolf De Smet 

° Melle 15-10-1841 
+ Melle 17-1-1924 (afb. 4) 
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Emma De Rouck 
° Gent 24-1-1833 

+ Gent 15-8-1868 (afb. 5) 

Ferdinandus Bernardus Willems 
° Zomergem 16-2-1788 

+ Zomergem 26-8-1863 (afb. 7) 

Pieter Bral 
zoon van Joannes Ludovicus en Francisca Piens 

° Schelderode 8-1-1810 
+ Schelderode 28-4-1877 (afb. 8) 

idem (keerzijde) 
(afb. 6) 
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Achiel Versmissen 
° Scheldewindeke 24-2-1868 

+ Gontrode 255-1899 (afb. 9). 

Camiel Bauwens 
echtgenoot van Valentina De Baerdemaeker 

° Ledeberg 2-10-1874 
+ Evergem 20-7-1907 (afb. 10) 

Sidonie Marie Annette Julienne De Breyne 
° Gent 3-8-1850 

+ Gent 27-6-1862 
Franstalige tekst (afb. 11). 

Josephus De Coster 
° Lokeren 

+ Doorslaar (Eksaarde) 9-1-1885 
oude 79 jaar (afb. 12). 
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Antonia Broeckaert 
weduwe van Ivo Lievens 

° Wetteren 23-3-1786 
+ Wetteren 28-4-1868 (afb. 13) 

Michel Gérard Pierre De Vos 
° Oudenaarde 24-6-1896 

+ 26-1-1898 
Franstalige tekst (afb. 14) 

Maria Lenia Augustina Van Wassenhove 
° Antwerpen 2-2-1878 

+ Zwijndrecht 16-1-1886 (afb. 15) 

Franciscus De Langeraert 
weduwnaar van Maria Anna Innion 

° Vinderhoute 
+ Merendree 16-11-1870  

oud 86 jaar (afb. 16) 
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HAARKAPPERS OP MELLE-DRIES 
- door André Vervust - 

 

aarkappers die hun zaak voltijds openhielden hebben we 

op Melle- Dries nooit gekend. 

De haarkapper die op de wijk woonde, deed dit maar op 

bepaalde dagen. Die man, Raymond Nestor Vervust, hield zijn 

zaak open op woensdag- en op zaterdagavond. Nestor was zijn 

roepnaam, bij de plaatselijke bevolking was hij doorgaans zo 

gekend. 

Raymond Nestor Vervust was afkomstig van Balegem uit een gezin 

van 14 kinderen, Hij werd er geboren op 03 oktober 1903 als zoon 

van Hector en Florence Coppens, was te Melle in 1927 gehuwd met 

Magdalena Van Assche (met wie hij enkele maanden vóór zijn 

dood zijn briljanten bruiloft mocht vieren, in april ’92 waren ze 65 jaar gehuwd) en overleed te Gent 

op 16 juni 1992. Zijn ouderlijk huis is indertijd afgebrand. Vele familiedocumenten zijn toen verloren 

gegaan o.a. ook het trouwboekje van zijn ouders. De kinderen staan op het duplicaat met hun 

roepnaam vermeld.    

Nestor was een 

veelzijdig man want, 

behalve haarkapper, 

was hij ook nog 

fietsenhersteller of 

‘velomaker’.   

Hij kwam met zijn 

gezin (ondertussen was 

hij vader geworden 

van een dochter, 

Denise) vanuit Gent in 

1930 in de Driestraat 

wonen en baatte daar 

een winkel uit. Hij verkocht er fietsen en herstelde ze ook. Dat laatste deed hij achteraan in zijn stallen 

die aan het huis paalden. Zijn buren Gustaaf Franck (1889-1968) en Marie Nevejans (1887-1936) 

baatten er sinds 1934 de herberg ‘de Slachter’ uit (zie De Gonde, jg. 28 –2000-, nr. 2, p.27 e.v.) 

Het haarkappen gebeurde in de tweede plaats van het huis. Er zat op de openingsdagen heel wat volk 

in zijn huis. Daar werd er veel gepraat en anekdoten verteld over wat er gebeurd was in het leven, 

H 

Nestor Vervust 
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soms met wat onwaarheden erbij. ‘Nestor’ schoor er de klanten en knipte ondertussen ook eens hun 

haar. 

Hij schoor met het scheermes nadat hij het had gewet en over een lederen riem had gewreven. Na een 

eerste beurt was een tweede beurt noodzakelijk. Na het scheren wreef hij over het gezicht met witte 

aluin. Wat de prijs was van een scheerbeurt of van het haar knippen weet ik nu niet meer precies, maar 

veel zal het niet geweest zijn. Er was altijd warm water in huis om de zeep voor het scheren aan te 

maken.    

In 1954 verhuisde ‘Nestor’ met zijn gezin naar een woning (die hij had aangekocht) aan de andere 

zijde van de straat en zette daar zijn zaak verder, zijn dochter, Denise, was toen reeds gehuwd en 

verhuisd naar Gentbrugge (zie ook De Gonde, jg. 28 –2000-, nr. 4, p. 11). 

Hij leverde ook het zogenaamde “Butagas” in de blauwe bidons. Dit voerde hij rond bij de klanten 

met een klein wagentje. Een broer van ‘Nestor’ werkte ook als haarkapper en andere broers van hem 

waren eveneens fietshersteller van beroep.  

Er was behalve ‘Nestor’ nog een haarkapper op de Drieswijk, namelijk in de Kruisstraat. Hij deed 

dat echter niet officieel. Ze noemden hem “Mobje”.  Hoe zijn echte naam was heb ik nooit geweten. 
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DE BELGA : EEN VERGETEN MUNTEENHEID 
- door Piet Selhorst - 

 

Na de eerste wereldoorlog (1914-1918), in de jaren negentienhonderdtwintig stond de Belgische frank 

er bijzonder slecht voor. De oorlog, maar ook het falen van de Latijnse Muntunie (een soort mini 

Europese Monetaire Unie) hadden daar schuld aan. Dus inflatie en het vertrouwen in de Belgische 

frank was weg. Toen de Belgische frank, in een tijdspanne van vier jaar, ten opzichte van de dollar tot 

een derde in waarde gedaald was en België eindelijk een buitenlandse lening had gekregen, greep 

minister van financiën Janssens in om de frank te stabiliseren. 

Om de burger moed en vertrouwen te geven werd een nieuwe munteenheid ingevoerd : de belga. De 

waarde was vijf maal meer waard dan de Belgische frank. Het eerste biljet met belga aanduiding was 

een vijftig frank biljet of tien belga biljet zo u wil en werd in omloop gebracht in 1927. 

De afbeelding bestond uit “een zeer eenvoudig 

thema dat gemakkelijk te begrijpen viel door het 

grote publiek” zo schreef de Bergense ontwerper  

Anto-Carte. Dus een boerin met een bundel tarwe 

in haar armen op de ene zijde en een dame op de 

andere zijde, die de rijkdom door overzeese 

inspanningen ( Beligsch Kongo dus ) uitbeeldt door 

middel van een hoorn des overvloeds en een schip. U begrijpt. 

Het mocht echter niet zijn die overvloed. In 1929 crashte Wall Steet.  In 1931 stortten de Duitse en 

Oostenrijkse banken in en zelfs het pond, eeuwenlang het symbool voor stabiliteit, tuimelt naar 

beneden en België tuimelt mee. In 1935 devalueert de frank met 28% en ook de latere in de oorlog 

door de nazi’s opgelegde pariteit tussen mark en frank hield een feitelijke waardevermindering voor de 

frank in. Tijdens de Gutt-operatie1 van 1944 hanteerde men nog de belga, maar omdat die naoorlogse 

geldsanering een pijnlijke operatie was, is men de belga dan maar snel vergeten, hij werd trouwens 

toch maar vergeleken met inflatie en devaluatie. De biljetten met de dubbele benaming belga-frank 

bleven nog in omloop tot 1946. 

 

 

 

Bron : Tot de laatste frank (aut. Koen Driessens) 

                                                 
1 Gutt-operatie : vlak na de Tweede Wereldoorlog in 1945 werd de Gutt-operatie (genaamd naar Camille Gutt, toenmalig Minister van 
Financiën) uitgevoerd.  Deze operatie had tot doel om het geldoverschot – een gevolg van de oorlogseconomie – af te romen.  Om een zware 
inflatie van de Belgische frank te vermijden werd een limiet vastgesteld om het bedrag aan munt en biljetten in te ruilen. 
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ware grootte 

Belga’s uit de collectie van het Gemeentelijk Museum 

Nederlandstalige zijde 

Franstalige zijde 
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LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING 
DE GONDE 2003 

(gegevens t.e.m. 01 maart 2002) 
 
STEUNENDE LEDEN 
 

Naam Voornaam Gemeente 
AUMAN Luc Melle 
BEKAERT Georges Melle 
BRACKE Liliane Melle 
BRAECKMAN Henri Melle 
BRAECKMAN Roland Melle 
BUYLE Willy Laarne 
CHRISTIAENS-BUYLE Martine Melle 
CORNELIS Jean-Pierre Melle 
DE BACKER Oscar Melle 
DE BAETS August Melle 
DE BOEVER Johan Melle 
DE CLERCQ Gilbert Melle 
DE COSTER Luc Melle 
DE COSTER Marc Melle 
DE COSTER Paul Melle 
de HEMPTINNE Reginald Melle 
DE LANGHE-DE KEGEL Nand & Miet Oordegem 
DE MAESENEER Dirk Melle 
DE RUYVER Luc Gontrode 
DE SCHAMPHELAERE Jozef Oosterzele 
DE SPIEGELEIRE Marie-Antoinette Melle 
DE SUTTER Julien Melle 
DE VLOED Patrick Melle 
DE WINNE Lucien Gent 
DEN HAESE Paul Melle 
DEN HAESE Richard De Pinte 
DEPRE Paul Melle 
DESMET Ginette Gent 
DEWULF J.M. Gontrode 
ERVYNCK Gontran Gentbrugge 
FEWAN Roger Melle 
FRANCOIS Herman Melle 
GOOSSENS Willy Wetteren 
GYSELINCK Antoine Melle 
HANSSENS Herman Gent 
HUYGHE Nand Melle 
IMPENS Eric Zaffelare 
LAMMENS Edmond Meise 
LEHOUCQ Nicole Heusden 
MATTHIJS Luc Evere 
MERCELIS Jozef Destelbergen 



 - 32 -

Naam Voornaam Gemeente 
NEIRINCK Paul Melle 
NOTTE Roger Melle 
OLSEN Jan Melle 
OLSEN Lieve Melle 
PAEPEN Christiaan Melle 
PAUWELS Jozef Waarschoot 
PLATTEEUW Marc Melle 
SCHEPENS Raoul Melle 
SMEDTS Marcel Melle 
STEURBAUT Philip Zottegem 
TEIRLINCK Armand Melle 
TEMMERMAN Raphaël Melle 
THOMAS François Melle 
TIMMERMAN Willy Melle 
VALENTIJN Jacques Melle 
VAN DE STEENE Roger Gent 
VAN DEN BERGHE Marcel Melle 
VAN DEN BERGHE Patrick Melle 
VAN DER STICHEL Freddy Gentbrugge 
VAN HEDDEGEM Gerard Melle 
VAN HEDEN Rolande Wetteren 
VAN NIEUWENHOVE John Melle 
VAN SLYCKEN André Gontrode 
VAN STEENBERGE Victoria Melle 
VAN VLAENDEREN Leen Melle 
VAN VLAENDEREN Leon Gontrode 
VANHOVE Mario Melle 
VANROLLEGHEM Noël Gontrode 
VERVAET Julien Melle 
VERVUST André Melle 
VITS André Melle 
VITS Laura Melle 
 
LEDEN 
 

Naam Voornaam Gemeente 
ACKE Lucienne Gent 
ADRIAEN Mark Gentbrugge 
AELTERMAN Marc Melle 
AUMAN Luc Melle 
BALCAEN Véronique Melle 
BEHAEGEL Gilbert Zwalm 
BEKAERT Georges Melle 
BLOCKEEL Antoon Melle 
BOVIJN Lucie Melle 
BRACKE Dirk Melle 
BRAL Jan Hugo Melle 
BRUYLAND Hilaire Melle 
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Naam Voornaam Gemeente 
CALLE Petrus Wetteren 
CARIJN-BOTERBERG J. Gent 
CLAUW Roger Zottegem 
DAUW Christiaen Melle 
DAUW Marcel Melle 
DE BACKER Christel Merelbeke 
DE BACKER Erwin Melle 
DE BACKER Peter Gent 
DE BOSSCHER Albert Zottegem 
DE BOSSCHERE Koen Melle 
DE BOSSCHERE Lucien Melle 
DE COSTER Greta Melle 
DE GEYTER-CLAUS Edgard Aalst 
DE GROOTE Gabriël Melle 
DE LANGE Maria Oosterzele 
DE LONGIE Guido Melle 
DE MAENCHALK Lies Sint-Denijs-Westrem 
DE MEULEMEESTER Walter Melle 
DE MEULEMEESTER Willy Heusden 
DE MOL Daniël Wetteren 
DE MOOR Freddy Wenduine 
DE NYS Magda Melle 
DE PAUW Eric Gent 
DE PELSMAEKER Martin Melle 
DE ROEVE Claudine Melle 
DE SCHRYVER Xavier Destelbergen 
DE SMET Lucien Aalter 
DE SMET Theodoor Sint-Amandsberg 
DE SUTTER Julien Melle 
DE WAELE Juliaan Melle 
DE WITTE John Gent 
DEREY Patrick Melle 
DERYCKERE Marleen Melle 
DESMET Willy Gent 
DHAESE Herman Sint-Denijs-Westrem 
DHONDT Romain Merelbeke 
D'HOOSSCHE Marcel Zottegem - Erwetegem 
D'HOYE Willy Melle 
DUQUET Frans Sint-Lievens-Houtem 
GALLE Gerard Eupen 
GANSBEKE Willy Gent 
GEMEENTEBESTUUR MERELBEKE Merelbeke 
GETTEMANS Geert Melle 
GOESSENS Luc Gontrode 
GOOSSENS Roger Wetteren 
HUYGHE Nand Melle 
JANSSENS-LANGEROCK Gh. Melle 
KELDERMAN-BAUWENS Viviane Gent 
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Naam Voornaam Gemeente 
KELLENS Julien Melle 
KEVERIJN Diane Melle 
KIELEMOES Gerard Melle 
KUIPERS M. G. ES Sas van Gent 
LEFEBRE Christiane Wezembeek-Oppem 
LEYNS Monique Sint-Martens-Latem 
LIEVENS Paul Zottegem 
LOIR Yvonne Melle 
MABILDE Yvette Melle 
MARTENS Jan Scheldewindeke 
MATTHIJS Jacques Melle 
MATTHIJS Koen Wetteren 
MESSEMAN Michel Melle 
MORES Rosa Gent 
MUYS Carlos Gontrode 
NAUDTS Marcel Melle 
OLSEN Lieve Melle 
PIENS Luc Melle 
PIETERS Marcel Lokeren 
RAMON Roger Sint-Amandsberg 
ROELANDT Gerard Oordegem 
SACKX Martin Sint-Amandsberg 
SCHIETTEKATTE Etienne Melle 
SEDEYN Antoine Merelbeke 
SIAENS François Melle 
SLOCK André Melle 
TEIRLINCK Lucien Melle 
THOEN Armand Tielt 
TIMPERMAN Roger Melle 
TRISTE Fred Merelbeke 
TUSSCHANS Jan Melle 
URMEL Marc Dikkelvenne 
VAN BOCKSTAELE Angèle Melle 
VAN CAENEGHEM Pol Gent 
VAN CAUWENBERGHE-
LIPPEVELDE 

Rita Melle 

VAN DE PUTTE Eric Melle 
VAN DE PUTTE Ghislain Oosterzele 
VAN DER STEDE - DE VYLDER D. Melle 
VAN GREMBERGEN Antonia Melle 
VAN HECKE Jules Zottegem 
VAN KENHOVE Patrick Merelbeke - Bottelare 
VAN LIERDE Clara Gent 
VAN OOST Marcel Melle 
VAN ROEY Louis Tervuren 
VAN VOOREN Marc Gavere 
VANBETS Eduard Melle 
VANHOOREN Carla Gent 
VERVAET Luc Melle 
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Naam Voornaam Gemeente 
VINCQUEER Antoine Nieuwkerken-Waas 
VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE Merksem 
VOLBRECHT Gaston Melle 
VYNCKE Marc Melle 
WAFFLARD Luc Melle 
WARMOES Leo Merelbeke 
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