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Voorbeeld van een portretbidprentje, neo-gotisch van stijl, daterend uit 1909. 



Woord vooraf, 

 

Na deze prachtige zomer biedt zich straks een boeiende herfst aan. In het Gemeentelijk 

Museum wordt een kunsttentoonstelling georganiseerd onder de titel ‘Versus’. Werk van 

actuele Melse kunstenaars (beeldhouwers, fotografen, schilders en ceramisten) zal erin 

geconfronteerd worden met het oeuvre van Jules Vits (1868-1935). Meer gegevens vindt u 

verder in dit tijdschrift. 

Door onze vereniging wordt uiteraard ook de medewerking verleend aan de herinrichting van 

de andere afdelingen van ons gerenoveerd Gemeentelijk Museum. Omtrent dit alles zullen wij 

u blijven op de hoogte houden. 

Open Monumentendag 2003, waarbij een bunker uit Gontrode, de bombardementen in 1944 

op Vogelhoek en de oorlogsmonumenten in het centrum van onze gemeente in de kijker 

werden geplaatst, mocht rekenen op de belangstelling van heel wat geïnteresseerde mensen. 

Ook aan deze activiteit heeft onze vereniging actief medegewerkt. 

Volgend jaar wil Melle de aanzet voor de aanleg van de nieuwe Brusselsesteenweg, 300 jaar 

geleden, niet onopgemerkt laten voorbij gaan. Heel wat festiviteiten zullen worden 

georganiseerd, onze heemkundige vereniging zal uiteraard volop haar medewerking hieraan 

verlenen. 

In samenwerking met een aantal andere Melse verenigingen en met de ondersteuning van het 

Gemeentebestuur organiseren we tevens in oktober een hommage aan Anton Van Wilderode, 

de grote Vlaamse letterkundige met vele banden met onze gemeente. Op het einde van zijn 

leven was hij overigens nog aanwezig op de onthulling van de poëzierotonde aan het 

Ovenveld. 

Beste lezer, u zult het al gemerkt hebben, ons tijdschrift steekt in een frisser kleedje. Nieuwe 

mogelijkheden boden ons de kans om u nog meer te verwennen. De illustraties komen veel 

beter tot hun recht. Streven naar een betere kwaliteit is steeds onze betrachting! 

Veel leesgenot nu! 

 

 

Jan Olsen  
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DE BOSSTRAAT 
- door August De Baets - 

 

D e Bosstraat of buurtweg nr 16, nu 

Proefhoevestraat, is een van de oudste straten 

van onze gemeente.  Zij wordt al vermeld in 

het cijnsboek van de heerlijkheid Melle in het begin van 

de 13de eeuw1 (afb. 1).  Men schreef toen “Borchstrate” 

naar de dialectische uitspraak voor bos. 

De straat liep vanuit de Kalverhage, tussen het kasteel de 

Bueren en het goed ter Camere, langs de bossen van het 

goed ter Calverhage tot in de nabijheid van het Geerbos 

en verder door het Robos tot dichtbij de Potaardewijk. 

Aan de grens met Gontrode zwenkte de straat  naar de 

Mellehoek om te eindigen aan de Lange Munte en de 

grens met Gijzenzele. 

Ze ontstond waarschijnlijk in de tijd dat de boeren uit de 

eerste landbouwgemeenschappen zoals het 

Almoesenijgoed van Sint-Baafs, het goed ten Abeele, 

het goed ten Bosse en het goed ter Elst, hun weg zochten 

naar de Schelde en de “aerd” van Kwatrecht voor het vervoer per schip van hun landbouwproducten 

maar vooral van het hout uit de omliggende bossen. 

Afbeelding 1 : cijnsboek heerlijkheid Melle (RA.G. 
Melle nr. 9), Borchstrate onderlijnd (dit document 

dateert van begin de 13de eeuw). 

De heren van het land van Rode vonden deze trafiek belangrijk genoeg om er rechten op te heffen 

vooral voor het vervoer van boomstammen, takkebossen en bundels mutsaarden2. 

De straat had een breedte van 4 m en een lengte van 2.220 m.3 .Zij was dus geschikt voor de doortocht 

van karren en wagens Over de ingang van de straat vanuit de Kalverhage hebben we wel een 

bedenking. Volgens de kaart van Ferraris, getekend ca. 1780, lag de ingang van de straat tussen het 

kasteel de Bueren en het goed ter Camere zoals hoger gezegd (afb. 2).  Dit  is duidelijk te zien aan het 

tracé.  Volgens de Atlas van de Buurtwegen (ca.1850) zou de ingang moeten gesitueerd worden naast 

het goed ter Calverhage waar bij Ferraris een dreef getekend staat (afb. 3).  De aansluiting van deze 

dreef, op de kaart van de Atlas van de Buurtwegen genummerd als Bosstraat, komt ons zeer 

onnatuurlijk voor.  We vermoeden dat, om een voor ons nog onbekende reden, in het verleden een 

wijziging is gebeurd.  Het tracé van Ferraris lijkt ons het meest logische. 

                                                 
1 RA.G., Melle nr.9, f°4 v°. 
2 F. De Potter, Geschiedenis van Melle, p.9. 
3 DC.M. Kaart  van de Buurtwegen. 
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Behalve op het einde, in 

het Mellehoeksken waar 

een paar hofstedekens 

stonden, was de Bosstraat 

in de 18de eeuw 

onbewoond.  Dit is 

duidelijk te merken op de 

kaart van graaf Ferraris4. 

In 1745 was de Bosstraat 

getuige van de veldslag 

tussen Engelse en Franse 

troepen. De beslissende 

slag had plaats aan de 

Hofkouter van het goed 

van Cortrosine rechtover het klooster van de 

Augustijnen.  De Engelsen moesten wijken en 

vluchtten in verwarring door de Bosstraat en 

aanpalende bossen naar Vantegem om te Aalst 

hun hoofdmacht te vervoegen5. 

Afbeelding 2 : de ingang van de vroegere Bosstraat in de Kalverhage, nu Geerbosstraat. 

Op het einde van de 19de eeuw verloor de 

Bosstraat alle belang. De vraag naar meer 

landbouwgrond deed het bosbestand sterk 

afnemen.  Het houttransport viel grotendeels 

weg en de landbouwproducten konden via een 

nieuwe en betere wegenstructuur 

gemakkelijker de stad bereiken. Pas in de 

twintiger jaren van de voorgaande eeuw zou de 

straat terug in de belangstelling komen. 

De Gentse Rijkslandbouwschool kocht in 1920 

in Melle 60 ha landbouwgrond voor het 

inrichten van een Proefhoeve.  Deze kwam er 

op het einde van de Bosstraat in de Mellehoek 

nabij Gijzenzele6.  Nabij de Proefhoeve 

Afbeelding 3: 
tracé van de Bosstraat volgens de kaart van Ferraris, ca. 1780. 

                                                 
4 Graaf Ferraris , Kaart van de Oostenrijkse Nederlanden, einde 18de eeuw. 
5 A.De Baets , De slag van Melle in 1745, De Gonde  jg. 23 , 1995  nr.1 
6 RU.G, Faculteit Landbouwkunde en toegepaste Biologische Wetenschappen, Jubileumboek 1920-1995, p.21. 
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stonden in de periode 1910-

19207 zeven bescheiden 

hofstedekens vooral bewoond 

door hoeveknechten. Camiel 

De Pourck van Bevere werd de 

eerste “landbouwmeester” van 

de school die er op 13.10.1921 

kwam wonen. 

De vestiging van de 

Proefhoeve bracht heel wat 

bedrijvigheid mede in de straat. 

Kort na de eerste wereldoorlog 

geschiedde het vervoer nog 

grotendeels met wagens en 

karren. 

Geleidelijk aan werden ze 

vervangen door camions, 

bestelwagens en auto’s. Voor 

het zaaien en oogsten deed  

men meer en meer beroep op 

landbouwmachines.  De 

Proefhoeve, als groot bedrijf, 

veroorzaakte een veel drukker verkeer in de vroegere rustige straat.  De Bosstraat  was nog steeds een 

aardeweg hoogstens verhard met wat asse en steenslag. 

Atlas van de Buurtwegen ca. 1850. 
Men bemerkt duidelijk dat de Bosstraat hier geen natuurlijke bocht neemt. 

Vanaf 1922 drongen de beheerders van de Proefhoeve bij het schepencollege erop aan om de toestand 

van de straat te verbeteren. Door de oorlogsomstandigheden stonden de gemeentefinanciën op een laag 

pitje en het gemeentebestuur kon de straat geen degelijke verharding bezorgen. In 1930 werden, bij 

beslissing van het schepencollege, de straatbenamingen aangepast of gewijzigd8.   De Bosstraat werd 

herdoopt tot Staatshoevestraat. Deze benaming werd in de praktijk  niet weerhouden want in de 

verslagen van het schepencollege bleef men de term  Bosstraat verder gebruiken9. Na de fusie met 

Gontrode besliste de gemeenteraad op 

21.03.1977 dat de benaming “Staatshoevestraat” een letterlijke vertaling was van “Ferme de 

                                                 
7 DC.M. Bevolkingsboeken 1910-1920 en 1920-1930. 
8 DC.M. Verslag Schepencollege 28.08.1930. 
9 ibid. verslagen 22.08.1969, 11.10.71, 21.02.1972 en 4.03.1974. 
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 l’Etat” en de correcte Nederlanse term Proefhoeve diende te zijn10.  Aldus werd de Bosstraat voortaan 

Proefhoevestraat genoemd. Door de aanleg van de autostrade E40 werd het straatpatroon gevoelig 

gewijzigd. Spijtig dat op die manier de oudst gekende en historische straatnaam uit de lijst van de 

straatbenamingen verdwenen is.  

De Proefhoeve ca. 1938. 
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10 ibid, verslag Gemeenteraafdszitting 21.03.1977. 



OUDE EN MERKWAARDIGE BIDPRENTJES  
Deel 6:  Fotografische portretbidprentjes 

- door Ginette Desmet - 

 

Inleiding. 
Rond 1865 komen de eerste portretbidprentjes voorzien van een foto in omloop.  Bij deze eerste 

exemplaren werd nog ,uitgaande van het fotonegatief, het benodigde aantal foto’s gereproduceerd die 

dan op een kartonnen of papieren drager werden gekleefd.  De tekst kwam op de keerzijde van de 

drager.  Technisch meer en meer verfijnde fototechnieken resulteerden uiteindelijk in drukprocédés die 

toelieten talrijke en goedkopere portretbidprentjes rechtstreeks in het gewenste aantal op papier te 

drukken. 

Fotobidprentjes uit de verzameling van het Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum Melle. 

• Het oudste portretbidprentje voorzien van een foto dateert uit 1871 (afb.1).  Eerder 

uitzonderlijk voor deze periode is het geen busteportret, de man is zittend op een stoel 

geportretteerd.  Zowel de foto als de tekst (afzonderlijk vooraf gedrukt op heel fijn, dun 

papier) zijn gekleefd op een stevige kartonnen drager.Het prentje moet dus vrij duur in 

kostprijs zijn uitgevallen. 

• Een tweede portretbidprentje uit 1874, bestaat eveneens uit een gereproduceerde foto maar nu 

gekleefd op een stevig luxepapier waar de tekst rechtstreeks is op afgedrukt (afb.2).  De tekst 

heeft een persoonlijk tintje, woorden en gevoelens van de overledene in een religieuze context 

worden aangehaald. 

• Ook het portretbidprentje van baron Georges de Saint-Genois des Mottes behoort nog tot dit 

type met een afzonderlijk gereproduceerde en opgeplakte foto (afb.3). 

Georges de Saint-Genois des Mottes was de weduwnaar van Gabrielle Cannaert, de dochter 

van advocaat Evarist Cannaert die eigenaar was van het kasteel de Varens(Les Fougères) in de 

Varingstraat.  Georges de Saint-Genois des Mottes en Gabrielle Cantaert bewoonden op hun 

beurt het kasteel.  Op het bidprentje van de baron staat vermeld dat hij er overleed. 

Als derde voornaam draagt de baron de doopnaam Ghislain.  Zoals in het voorgaande artikel 

van deze reeks reeds werd aangestipt, was het de gewoonte  bij adel en burgerij de naam van 

de heilige Ghislain als doopnaam toe te voegen om het kind tegen de gevreesde stuipen 

(seskens) te beschermen. 

• In tegenstelling met de drie voorgaande bidprentjes is het portretbidprentje van Honoré Van 

de Velde reeds rechtstreeks op het papier afgedrukt (afb.4).  Hoewel de man overleed te 

Wetteren is het prentje een product van het Gentse atelier Hemelsoet dat toen  

gespecialiseerd was in het door middel van ‘phototypie’ rechtstreeks  op papier afdrukken van 

portretten.  Honoré Van de Velde was tijdens zijn leven actief geweest in de sociale sector. Op 
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het prentje staat hij vermeld als voorzitter van de ‘Maatschappij van Onderlingen Bijstand De 

Leopoldisten’ en als schatbewaarder der ‘Middenmaatschappij voor Ouderlingen en 

Gebrekelijken’.  Ook de aangehaalde bijbelcitaten in de verdere tekst zinspelen op een grote 

sociale betrokkenheid. 

• Een heel mooi voorbeeld van een bidprentje in neogotische stijl uitgegeven door de Brugse 

uitgeverij Sint Augustinus is dit van Pauline Mulle (afb.5).   Het portret in medaillonvorm  

is afgedrukt in de omlijsting van een gotische grafsteen met de symbolen van de vier 

evangelisten op de hoeken.  Ook de keerzijde is technisch heel verzorgd en van een grote 

kwaliteit (afb.6).  De bescheiden goudopdruk verleent een luxueus tintje aan het prentje 

zonder afbreuk te doen aan het ingetogen totaalbeeld. 

• Eerder uitzonderlijk voor de periode (1918) is het portretprentje van Romanie Mallebrancke 

(afb.7). Het is geen bidprentje, er is geen enkele religieuze verwijzing te vinden op de 

keerzijde.  Het is een gedachtenisprentje alleen bedoeld om de herinnering aan de overledene 

levendig te houden.  De vrouw staat vermeld als ‘apotheekster’.  De eerste vrouwelijke 

gediplomeerde apothekers studeerden af te Luik in 1885 en te Gent in 1887.  Het zal zelfs nog 

tot 1920 duren eer de eerste vrouwelijke studenten worden toegelaten te Leuven en pas in 

1925 werd daar het eerste diploma van apotheker aan een vrouw uitgereikt. 

• Een genre fotobidprentjes (dat ook bij de ars moriendi-prentjes thuishoort: zie bijdrage 4 van 

deze reeks) behelst bidprentjes met afbeeldingen van opgebaarden.Tijdens de tweede helft 

vande 19de eeuw waren ’doodsbedprentjes’ (toen vooral litho’s) erg in trek en tot voor de 

tweede wereldoorlog werden sporadisch nog dergelijke prentjes verspreid.  Zo’n laat 

exemplaar is dit van Virginie Gyselbrecht (afb.8).  De ene kant is een klassiek aflaatprentje 

(zie bijdrage 2 van deze reeks), op de keerzijde is de foto van Virginie op haar doodsbed 

opgekleefd (afzonderlijk gereproduceerd en niet rechtstreeks op het papier afgedrukt).  Onder 

de foto staat een versje waarschijnlijk van de hand van haar man: ’Aan haar die van mijn 

huisgezin de waarde moeder was. . . ‘.  Versjes op bidprentjes zijn altijd populair geweest.  De 

bekendste maker van versjes voor bidprentjes was Guido Gezelle die er niet minder dan 162 

maakte.  Ook talrijke andere auteurs hebben - tot op heden - dergelijke rouwpoëzie gemaakt. 

• De bidprentjes van Octavie Vercauteren en Joseph De Coster horen samen, beiden waren 

met elkander gehuwd (afb.9 en 10).  Alhoewel Joseph eerst overleed hebben we zijn prentje 

bewust na dit van zijn vrouw geplaatst omdat de portretmedaillons anders met de rug naar 

elkaar zouden gekeerd staan. Joseph De Coster was van 1905 tot 1911 burgemeester van 

Melle.  Hij volgde in die functie Jozef Hallaert op.  In de tekst op de keerzijde wordt  

gezinspeeld op zijn functie van burgermeester en wordt ook een troostend woordje gericht tot 

zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.  De tekst op het prentje van zijn weduwe Octavie 

Vercauteren verschaft over het aantal kinderen nauwkeurige informatie: ’. . .mijn geliefde 

dertien kinderen, mijn vreugde en mijn kroon. . . ‘.   
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Afb.1. 
Jean-Jacques Bockstael 

Weduwnaar van Isabelle Van den Berghe 
° Geraardsbergen 

+Mons 31-5-1871.oud 67 jaar. 
Franstalige tekst. 

 

Afb.2. 
Joséphine Jouret 

Echtgenote van Louis Van Trimpont. 
°Geraardsbergen 28-3-1836 

+Geraardsbergen 18-12-1874. 
Franstalige tekst. 

  
 

Afb.3. 
Georges Philippe Ghislain de Saint-Genois des Mottes ,baron 

Echtgenoot van Gabrielle Cantaert. 
°Gent 18 11-1843 

+Kasteel de Varens te Melle op 31-5-1904 
 
 

Afb.4. 
Honoré Van de Velde 

Echtgenoot van Marie Charlotte De Peyser 
°Adegem 19-6-1839 

+Wetteren 24-8-1899 
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Afb. 5. 
Pauline Marie Antoinette Philomène Mulle 

Ieperen 4-5-1835 
+Ieperen 20-9-1909 

 

Afb.  6. 
Pauline Marie Antoinette Philomène Mulle 

Ieperen 4-5-1835 
+Ieperen 20-9-1909 

 

  
 

Afb.7. 
Romanie Lucie Augusta Mallebrancke 

Echtgenote van Alfons Theerens 
Apotheekster 

°Moerbeke –Waas 13-7-1872 
+Moerbeke-Waas 5-4-1918 

 

Afb.8 
Virginie Gyselbrecht 

Echtgenote van Alfons Van Overbeke 
°Knesselare 20-3-1857 

+Gent 25-11-1924 
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Afb.9 
Octavie Vercauteren 

Weduwe van Joseph De Coster 
°Heusden 21-10-1849 

+Melle 8-11-1925 
 

 
Afb.10 

Joseph De Coster 
Echtgenoot van Octavie Vercauteren 

Oud- Burgemeester van Melle 
Gemeenteraadslid 
°Melle 4-4-1843 

+Melle 17-10-1915 
 

  
Afb.11. 

Achille Jacobs 
Echtgenoot van Clotilde Wylocke 

°Melle 27-10-1874 
+Melle 8-2-1941 

Gemeentesecretaris van Gontrode 
Koster van de parochiekerk van Melle 

Afb;12 
René Ghys 

Zoon van Oscar en Irma Janssens 
Mijnwerker 

°Erwetegem 20-1-1906 
Piéton 21-9-1943 
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Afb. 13 . 
Alice Steurbaut 

Echtgenote van Théophile Callens 
°Gent 18-1-1891 

+Sint-Amandsberg 22-4-1939 
 

 
Afb. 14. 

Alice Steurbaut 
Echtgenote van Théophile Callens 

°Gent 18-1-1891 
+Sint-Amandsberg 22-4-1939 

 

  
 

Afb.15. 
Ernest Emiel Arschodt 
Organist-kapelmeester 

°Gent 7-8-1874 
+Gent 17-8-1946 

 

Afb. 16. 
Ernest Emiel Arschodt 
Organist-kapelmeester 

°Gent 7-8-1874 
+Gent 17-8-1946 
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Het christelijk kroostrijk gezin was toen nog - en zeker op het platteland - een vaak 

voorkomend fenomeen. Het moederschap was de betrachting van de vrouw, kinderloze en 

ongehuwde vrouwen werden als minderwaardig beschouwd.  Het prentje is gedrukt te Melle 

bij Achille Jacobs. 

• Van Achille Jacobs zelf wordt ook een portretbidprentje bewaard in de verzameling van het 

Documentatiecentrum te Melle (afb.11).  Hij was gemeentesecretaris van Gontrode en 

koster van de parochiekerk van Melle.  Hoewel de tekst  heel christelijk van toon is wordt er 

ook ruim aandacht geschonken aan de figuur van de overledene zelf.  Zijn laatste woorden 

worden aangehaald, zijn kosterfunctie wordt in herinnering gebracht en een troostwoordje aan 

vrouw, kinderen en familie sluit de tekst af. 

• René Ghys was een mijnwerker, op zijn bidprentje staat vermeld dat hij lid was van de 

confrerie van de H.Barbara (afb.12).  De H.Barbara is o.a. patrones van de mijnwerkers.  Het 

attribuut van de H.Barbara is een toren.  Ze werd er door haar heidense vader in opgesloten 

omdat ze weigerde te trouwen. De vorm van een mijnwerkerslamp lijkt wat op  een 

miniatuurtoren en daarin zou volgens sommige bronnen de oorsprong van haar patronaatschap 

liggen.  René Ghys verongelukte in een koolmijn te Piéton (op 14 km van Charleroi).  Uit de 

tekst valt af te leiden dat hij waarschijnlijk een ploegbaas was: ’. . . steeds op de bres om zijne 

onderhoorigen te helpen.  Met de zijnen te willen redden, van hen het doodsgevaar af te weren 

is hij zelf slachtoffer geworden.’.  Daar hij ongehuwd was werden op het bidprentje de namen 

van zijn ouders vermeld , een gebruik dat nog altijd in zwang is. 

• Buitenshuis werkende vrouwen - fabrieksarbeidsters buiten beschouwing gelaten - lagen voor 

de tweede wereldoorlog zeker niet dik gezaaid.  Een zeldzaam portretbidprentje toont Alice 

Steurbaut in verpleegstersuniform (afb.13 en 14).  Ze was de dochter van Domien Steurbaut 

en Camilla Dooms.  Vader Domien was een bezige bij, behalve winkelier en ondernemer van 

schilderswerken richtte hij te Gent ook een vakschildersschool op.  Dochter Alice was een 

stadsonderwijzeres die - zeker gedurende de eerste wereldoorlog - ook actief was als 

verpleegster waarvoor ze werd vereremerkt.  Ze was enig kind, toen ze in 1939 op relatief 

jonge leeftijd stierf , was haar vader ook al enkele jaren overleden.  De tekst op haar 

bidprentje, alhoewel nog religieus getint, belicht vooral de figuur en de levensloop van de 

overledene. 

• Tenslotte een laatste fotoprentje die een overledene toont in volle activiteit (afb.15 en 16).  

Ernest Arschodt was een bekende en getalenteerde organist-kapelmeester van de Sint-

Stefanuskerk (Augustijnenkerk) in de Sint-Margrietstraat te Gent.Ook hier is de tekst nog heel 

religieus (nog met de klassieke aanhef : Bid voor. . ) maar tevens heel persoonsgebonden.  Er 

wordt een treffend beeld geschetst van leven en werk van de overledene.  Dit geeft de 

voornaamste essentie weer van de evolutie van het bidprentje:van een eenvoudige vraag om 

een gebed voor de zielerust van een overledene zal het prentje evolueren tot een in Vlaanderen 
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in alle milieu’s gebruikt hulpmiddel om door middel van woord en beeld een overledene in 

herinnering te brengen.  

Tot zover deze eerste selectie van fotobidprentjes.  In een paar volgende bijdragen worden 

portretbidprentjes van mensen in uniform wat nader bekeken.  Het fotobidprentje van Alice Steurbaut 

hoort in feite in deze categorie thuis maar daar uniformen vroeger nagenoeg uitsluitend een 

mannenzaak waren (militairen, politiemensen, magistraten ) was het prentje moeilijk ergens bij in te 

delen.  Slechts bij prentjes van vrouwelijke  religieuzen komen (zij het dan nog in heel beperkte mate) 

vrouwen voor afgebeeld in een ‘uniform’  t.t.z .een ordekleed. 

 

 

ANTON VAN WILDERODE, VIJF JAAR LATER 
EEN HOMMAGE 
documentaire diamontage: Melle en Anton Van Wilderode 
levendige getuigenissen: interviews 
diaporama: ‘Van dorp tot overoever’ 
 
vrijdag 10 oktober 2003 om 20.00 uur 
in de raadzaal van het gemeentehuis te Melle 
 
organisatie: Davidsfonds, Foto- en Diaclub Iris, Gezinsbond en 
Heemkundige Vereniging De Gonde met de medewerking van het 
Gemeentebestuur 
 
inkom gratis 
 
 

Ook u kan zich abonneren op het zeer interessante en 
mooi uitgegeven driemaandelijks tijdschrift van 
Heemkunde Vlaanderen vzw “Ons Heem”. 
Te storten bedrag: 
€ 20,00 op rekeningnummer:  
068-2218590-33 van Heemkunde Vlaanderen vzw, 
2970 Schilde. 
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MELLE-DRIES:  
EREMIS E.H. GUSTAAF VAN DAMME 

- door André Vervust - 
 

D e heer Van Damme, vader van onze pastoor, werkte aan de spoorweg en moest van 

Dendermonde naar Merelbeke komen. 

De verplaatsing, per trein, was langdurig en ging dikwijls gepaard met 

vertragingen. Dit bracht moeilijkheden mee op het werk. 

Vader Van Damme kwam toevallig op de wijk Dries te Melle en zag 

daar de woning van Prosper Raes en zijn echtgenote Hélène 

Vandevoorde te huur staan. Dit was dichter bij het werk en na 

overleg met zijn echtgenote huurde hij deze woning. Ze namen er hun 

intrek  in augustus 1956. 

Van Damme’s zoon studeerde voor priester en was zo dichter bij het 

seminarie en bij huis. 

Hij studeerde af als priester en werd te Gent gewijd op 11 juni 1960. 

Dit kwamen ook de buren te weten en er werd een groep gevormd die 

de nieuwe priester met een ontvangst zou verwelkomen. 

Er werd tevens geld ingezameld om geschenken te kopen, zoals een 

schrijfmachine en theologische boeken. 

De eremis van E. H. G. Van Damme had plaats te Melle op 12 juni 

1960, de dag na zijn wijding. Deze mis was in concelebratie met E.H.. Bohijn, E.H. Verhaegen, E.H. 

Polfliet, E.H. Parmentier en priesters van St. Gillis Dendermonde. 

Voor die eremis vertrokken E. H. Van Damme, ouders en familie langs 

de Driesstraat naar de pastorij en vervolgens in stoet naar de kerk.  

Tijdens de mis werd door de buren verder gewerkt aan de versieringen 

op de wijk en ook aan het huis. Dit was de reden waarom men langs de 

Driesstraat vertrok. Men was in de Kruisstraat nog bezig aan de 

versieringen. Men plaatste spandoeken over de straat met 

verwelkomingen op, men zette langs de straat groene planten en hing 

vlaggen uit. 

Men bevlagde ook het huis en daarop plaatste men een verwelkoming. 

Na de eremis vonden, aan de kerk, toespraken plaats namens de 

verschillende verenigingen. 

Na de plechtigheid kwam men, in stoet, langs de Kruisstraat terug naar 
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de woning. De mensen hadden hun huizen bevlagd en stonden op straat. De stoet werd voorafgegaan 

door de vlaggen van de verenigingen en de muzikanten. 

Thuis aangekomen werden de geschenken en bloemen overhandigd.  

Na zijn eremis werd E.H. Van Damme aangesteld als coadjutor (dienstdoende pastoor zonder recht van 

opvolging) te Ename-Oudenaarde. 

Daarna werd hij onderpastoor te St.-Denijs Westrem van 1962 tot1968, later onderpastoor te Laarne 

van 1968 tot 1983. 

In 1983 werd hij benoemd en aangesteld als pastoor te Zelzate-Debbautshoek en was daar van 1983 tot 

1989. 

Toen stelde men E.H. G. Van Damme aan als pastoor te Melle. Dit gebeurde op 10 april 1989 en op 3 

oktober 1993 als parochieadministrator van Gontrode. 

Hij is nu reeds 14 jaar pastoor te Melle. 

Hij realiseerde te Melle de renovatie van de kerk, er werden o.a. 10 nieuwe glasramen geplaatst en de 

bestaande gerestaureerd.  Schilderwerken in de kerk werden uitgevoerd.  Een nieuw kruis werd op de 

toren van de kerk geplaatst.  Tevens was hij nauw betrokken bij de bouwwerken uitgevoerd aan de 

Sint-Vincentiusschool, afdelingen Wezenstraat, Lindestraat en Gontrode. 

Het bouwen van het parochiecentrum “Navis” was een recente verwezenlijking. 

In de weinige vrije tijd die hij nog heeft is onze pastoor ook een meer dan bekwaam amateur-

beeldhouwer en -schilder. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.H. G. Van Damme zijn moeder (links) en zijn vader 
(rechts) alsook de andere familieleden die aan de kerk de 

toespraken aanhoren. 

De versierde Driesstraat met op kop van de stoet de 
vlaggen van de verschillende verenigingen. 
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VERSUS  
K U N S T T E N T O O N S T E L L I N G  I N  H E T  G E M E E N T E L I J K  M U S E U M  
 

 Naar aanleiding van de recent gerealiseerde renovatie van het oud-gemeentehuis 

organiseert het Gemeentelijk Museum in samenwerking met de Cultuurdienst 

binnenkort een tentoonstelling van werk van hedendaagse Melse kunstenaars in 

confrontatie met het oeuvre van de beeldhouwer Jules Vits (1868-1935). Versus, de titel van 

deze expositie, is het latijn voor tegenover. 

Sommigen van de deelnemende kunstenaars (waaronder schilders, beeldhouwers en fotografen) 

hebben een werk gemaakt dat geïnspireerd is op een creatie van Jules Vits, anderen  presenteren 

gewoon uit hun eigen oeuvre. Opzet van dit initiatief is het publiek een keuze te laten zien uit het 

actuele artistieke gebeuren in onze gemeente alsook meteen het oeuvre van de grote Melse 

beeldhouwer Jules Vits nogmaals in de belangstelling te plaatsen. Het Gemeentelijk Museum beheert 

namelijk van deze kunstenaar een collectie van meer dan 130, hoofdzakelijk plaasteren, modellen en 

maquettes van beelden en monumenten die vandaag nog voor een groot gedeelte in hun uiteindelijke 

uitvoering te bewonderen zijn in het straatbeeld.  

Enthousiaste medewerking is verleend door volgende Melse kunstverenigingen: Foto- en Diaclub Iris, 

Kunstgroep M en het Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld. Bovendien zal werk te zien zijn van 

een aantal niet-georganiseerde bekende en minder bekende Melse kunstenaars. 

Dit project kadert zich in de concrete uitwerking van het actieplan voor het jaar 2003 van het Melse 

cultuurbeleidsplan. 

Praktische gegevens: 

 

 Locatie: Gemeentelijk Museum, Brusselsesteenweg 393-395 te 9090 Melle. 

 Periode: van 08 november 2003 t.e.m. 11 maart 2004. 

 Openingsdagen en –tijden: 

• elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.30 uur. 

• elke eerste en vierde zaterdag van de maand van 9.00 tot 11.30 uur. 

• op afspraak. 

De toegang tot deze tentoonstelling is gratis. 

In verband met deze tentoonstelling zal er eveneens een mooie brochure ter beschikking zijn. 

Voor groepsbezoeken kan er in een gidsbeurt worden voorzien. 

Inlichtingen: 09.252.26.47, e-mail: museum.melle@skynet.be 
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Inhoudstafel 
 

 
- Woord vooraf 1 

- Bestuur & lidmaatschap Heemkundige Vereninging De Gonde 2 

- De Bosstraat 3 

- Oude en merkwaardige bidprentjes: deel 6 7 

- Melle-Dries: eremis E.H. Gustaaf Van Damme 15 

- Gemeentelijk Museum: kunsttentoonstelling ‘Versus’ 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkten mee aan de realisatie van dit nummer : 

 

- De Baets August 

- Desmet Ginette 

- Lemmens Daniël 

- Olsen Jan 

- Oosterlinck Filip (opmaak) 

- Selhorst Piet (o.a. foto’s) 

- Vervust André 

 

 

druk :   MUGO 
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