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Zicht op de Caritasstraat, foto genomen van aan het rondpunt aan de Heidestraat. 



Woord vooraf, 

 

Op de eerste plaats een hartelijke dank aan wie reeds het lidmaatschap aan onze heemkundige 

vereniging hernieuwde, wie dit nog niet deed, uit vergetelijkheid natuurlijk, bieden we bij deze dan 

een geheugensteuntje aan. 

Ons nieuw werkjaar is mooi en succesvol ingezet, onze vereniging organiseerde op de 

Internationale Gedichtendag i.s.m. o.a. de Openbare Bibliotheek Melle en het Kunst- en 

Vormingscentrum het Ovenveld de openingsavond van het project ‘Poëzie leeft te Melle’ (een 

organisatie van de Werkgroep Poëzie van de Gemeentelijke Cultuurraad) n.a.v. het tienjarig bestaan 

van het uniek literair monument ‘de Poëzierotonde’. 

Straks, op zondag 17 april werken wij mee aan de Erfgoeddag te Melle, waarbij in het Gemeentelijk 

Museum een tentoonstelling wordt georganiseerd onder de titel ‘(Zw)erfgoed in Melle’. 

Tevens melden wij u onze belangstelling voor een engagement in de nog op te richten erfgoedcel in 

onze gemeente en onze medewerking aan het project waarbij het O.-L.-Vrouwkapelletje aan de 

Collegebaan zal gerestaureerd worden. Naar aanleiding van de zomerkermis plannen wij een 

tentoonstelling in samenwerking met de Melse postzegelclub Philmella en eind september viert 

onze gemeente het 150-jarig bestaan van de Sint-Bavokerk te Gontrode. Onze vereniging zal ook 

daar haar steentje bijdrage, vooral op het vlak van de uitgave van een passende brochure en de 

organisatie van een tentoonstelling. 

In voorliggend nummer vindt u een bijdrage i.v.m. de geschiedenis van de Caritasstraat, het slot van 

de reeks oude en merkwaardige bidprentjes alsook een vervolg op de reeks rond devotionalia, deze 

keer worden de medailles m.b.t. de pausen behandeld. 

Ons medelid, Laura Vits (°1910) overleed op 17 januari laatstleden, zij was de jongste dochter van de 

Melse beeldhouwer Jules Vits (1868-1935). Dankzij haar konden wij in het Gemeentelijk Museum 

een aparte en het mag hier wel gezegd worden een enige afdeling uitbouwen rond het leven en werk 

van deze grote kunstenaar. Naar aanleiding van haar overlijden publiceren wij een gepast in 

memoriam. 

 

 

Jan Olsen 
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DE CARITASSTRAAT 
- August De Baets - 

 
lhoewel ze tot de oudste van onze gemeente behoort dateert de naam “Caritasstraat” slechts uit 
het begin van de 20ste eeuw nml. na de vestiging van het psychiatrisch gesticht in 1908. 
Van toen af bleef de naam tot op heden ongewijzigd. Voordien is dit wel anders geweest. 

In de landboeken van de 17de en 18de eeuw heeft men het over de “Hooghstraete”1 hetgeen een 
logische naam betekende voor een weg die vanaf de Gontrodeheirweg naar het hoogste punt van Melle 
– ca. 20 m boven de zeespiegel – tot aan de Heidestraat leidde. Hoe en waarom de naam Hoogstraat 
verdwenen is blijft vooralsnog een raadsel. Feit is dat bij het opmaken van de Atlas van de 

Buurtwegen ca. 18402 de naam niet meer 
voorkwam. De weg werd toen 
voorgesteld als buurtweg nr.4 en vermeld 
als verbindingsweg tussen het dorp van 
Melle en dat van Merelbeke.  Deze 
buurtweg begon eigenlijk aan het goed de 
Potter d’Indoye en werd Kruisdreef 
genoemd3. Die dreef dwarste de 
Kruisstraat en eindigde op de 
Gontrodeheirweg aan de vroegere 
herberg de Dikke Linde.  Van daar af liep 
buurtweg nr.4 verder door onder de naam 
van Lindestraat tot aan de grens met 
Merelbeke. De Hoogstraat werd dus 
gewijzigd in Lindestraat en deze begon 
dus waar nu de huidige Lindestraat 
eindigt. 

Een bijkomend raadsel in verband met de naam van de straat levert een kaart van 1774 (Alg. 
Rijksarchief Brussel nr. 966) getekend door landmeter Paulus De Wilde.  Het betreft een plan van de 

gronden behorend bij het 
Jesuïtenkasteel nu beter 
gekend als Pyckeskasteel. 
Op deze kaart ziet men de 
Caritasstraat aangeduid als 
‘Vrauwenstraet’ en onder 
het nr. 31 van de tekst in 
de rand is er sprake van 
‘Vrauwenstraet’ en’ 
Vrauwendreve’. In geen 
enkel ander document 
hebben we deze namen 
gevonden. De oorsprong 
ervan is ons onbekend.  
Buurtweg nr. 4 had een 

totale lengte van 2.471 m en een breedte van 6 m. Het deel dat vroeger Hoogstraat noemde en de 
eigenlijke Caritasstraat werd was tot het midden van de 19de eeuw amper bewoond. Aan de linkerzijde, 
vanaf de Dikke Linde, stond geen enkele hofstede of huis. De aanpalende gronden waren helemaal 
bebost.. Achtereenvolgens had men “het Seemken”, “de Voghelweede”, “de Drij bunders”, 
“d’Eenhooghe” en voornamelijk de uitgestrekte “Verberrenden Bosch”.  Aan de andere zijde trof 
men , ongeveer halverwege de straat, een pachthof aan dat in 1751  
                                                 
1 RA.G., Melle nrs.10, 11 en 12. 
2 DC.M., Atlas van de Buurtwegen Melle. 
3 A. De Baets, De Kruisstraat en Kruisdreef, De Gonde, jg. 32, 2004, nr.1, p. 3. 

A 

Lindenhoek circa 1905 
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toebehoorde aan Marie Claire vander 
Beken en gepacht werd door Jan 
Verstraeten. Daarnaast bevond zich 
een kleinere hofstede eigendom van 
een zekere mijnheer Boone uit Aalst 
en gepacht door Joannes Janssens. 
De overige gronden aan die zijde van 
de straat bestonden uit heide en 
kleine bosjes4. Aan het einde werd 
de straat gedwarst door een dreef die 
van het kasteel van Pycke de ten 
Aerde naar de Heidestraat liep. 
In 1905, bij de opbouw van het 
gesticht werd het deel van de dreef, 

aan de rechterzijde van de straat,  op 
vraag van de bestuurder van Caritas, 
ingelijfd bij de eigendom5. 

De komst van de psychiatrische 
instelling bracht heel wat beweging 
mee in de anders zo rustige en stille 
straat. Gestart met 514 patiënten in 
1908, allemaal overgebracht uit het 
oude ziekenhuis in Gent, groeide dit 
getal tot 780 in 19286. De eerste 
zondag van iedere maand konden 
familieleden of vrienden een bezoek 
brengen aan de verzorgden. De 
prachtige beboste omgeving lokte heel 
wat wandelaars en natuurliefhebbers 
naar dit deel van onze gemeente. 
Het moet geen verwondering baren dat 

een paar vooruitziende burgers in de nabijheid van het gesticht een herberg gingen uitbaten. In 1923 
telde de straat al 4 herbergen. 
Na de tweede wereldoorlog veranderde de functie van de weg in snel tempo. De aanleg van de 
autosnelweg E40 met de afrit Merelbeke-
Melle zorgde voor een toenemend 
autoverkeer en allerlei aanpassingen aan de 
weg waren noodzakelijk. Bomen 
verdwenen, huizen werden bijgebouwd, en 
de wandelweg werd een drukke 
verkeersstraat. Van de oorspronkelijke 
groene omgeving blijft heden maar weinig 
over. 
 

                                                 
4 RA.G., Melle nr.12, f°15. 
5 DC.M, Gemeenteraadsverslagen 28.12.1905. 
6 H. Verbist, Geschiedenis van Melle, p. 321. 

Foto genomen van aan het hoofdgebouw van P.C. Caritas met zicht op de 
nog groen overzijde. 

Einde van de Caritasstraat, wij kijken op de Heidestraat. 
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IN MEMORIAM LAURA VITS 
- door Jan Olsen - 

 
Op 17 februari ll. is Laura Vits ons ontvallen. Ze overleed te Melle in het Woon- en 
Zorgcentrum Kanunnik Triest, alwaar ze sinds anderhalf jaar verbleef. Tot op hoge 
leeftijd woonde ze in het ouderlijk huis langs de Brusselsesteenweg, alwaar haar 
vader, de beeldhouwer Jules Vits (1868-1935), voor wie ze een zeer grote 
bewondering koesterde, vanaf 1900 zijn atelier had ingericht. Op 23 februari 2005 
heeft de familie en een hele schare vrienden en kennissen haar ten grave gedragen. 
Laura Vits was een enthousiast en actief lid van verschillende Melse verenigingen, 
ook van onze heemkundige kring. 

Onze vereniging zal haar altijd bijzonder dankbaar 
blijven voor haar schenking aan het Gemeentelijk 
Museum Melle. Zoals de lezer weet verwierf ons 
museum in 1996 een unieke collectie modellen en 
maquettes van beelden en monumenten (een 130 
objecten), representatief voor het artistiek werk van de 
beeldhouwer Jules Vits. Deze collectie overspant zijn 
gehele oeuvre, zowel in de tijd, qua onderwerpen als 
gehanteerde stijlelementen. Laura Vits had deze 
collectie, sinds het overlijden in 1935 van haar vader, 
gekoesterd als een kostbaar juweel. Zelf was ze immens 
gelukkig dat deze een eindbestemming kreeg in haar 
eigen leefgemeenschap. 
Simone Vits, maar zij werd steeds aangesproken met 
haar tweede voornaam Laura, werd te Melle geboren 
op 18 juli 1910 als achtste en jongste kind in het gezin 
van Jules Vits en Louise Temmerman. Drie kinderen (een 
broer en twee zussen, Jozef, Magdalena en Aline) 
overleden zeer jong en reeds vỏỏr Laura’s geboorte. De 

oudste zuster, Marie (1896-1979) huwde met Aimé Van Lancker (1891-1973). Haar 
tweede oudste zus, Zoë (1897-1966) had een zwakke gezondheid en woonde tot 
haar overlijden 
samen met Laura, 
die haar al die jaren 
heeft verzorgd. 
Haar twee in leven 
gebleven broers, 
Marcel (1903-1957) 
en Gaston (1905-
1977) waren 
respectievelijk 
getrouwd met 
Marie De Paepe 
(1906-1970), zij was 
familiaal verwant 
met de Melse 
Fransschrijvende 
priester-dichter 
Camille Melloy, en 

v.l.n.r.: Zoë, Laura, Marcel, Jules Vits, Louise Temmerman, Marie, Gaston 

Gedeelte van de collectie Jules Vits in het 
Gemeentelijk Museum Melle 
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Madeleine Verbanck (1906-1995). 
Via haar moeder waren er genealogische 
lijnen o.a. naar de grote Vlaamse 
kunstschilder Emiel Claus. Een 
overgrootvader langs moederszijde werd in 
1882 door Vincent Van Gogh getekend 
toen hij in zijn bloemisterij aan het werken 
was. Beiden waren toen buren die langs de 
Schenkweg te Den Haag woonden. Over 
deze familiale verwantschappen kunt u een 
en ander nalezen in vroegere nummers van 
ons tijdschrift. 
Laura Vits heeft tijdens haar 
beroepsloopbaan vele generaties meisjes 
gevormd in wel drie onderwijsinstellingen, met 
name: de Sint-Lodewijksschool te Kwatrecht, het 
Technisch Instituut O.L.Vrouw te Gent en de 
Avondberoepsschool Sint-Elisabeth te 
Gentbrugge. Ze gaf er naailes in de richting 
huishoudkunde. In 1968 mocht ze het burgerlijk 
ereteken 1ste klas ontvangen voor haar loopbaan 
in het onderwijs. 
Zij had een brede visie op het leven. Haar reizen 
over de gehele wereld waren daar zeker niet 
vreemd aan. Haar kijk op mens en natuur legde 
ze vast op duizenden foto’s en dia’s, ze was dan 
ook als fervent fotograaf een zeer actief lid van 
de Melse Foto- en Diaclub Iris. 
Verder was ze tijdens haar leven, zoals haar 
vader, ook sociaal actief, o.a. in de 
jeugdbeweging V.K.B.J. (Vrouwelijke Katholieke 
Burgerjeugd), een katholieke organisatie voor 
meisjes uit de middengroepen die ook te Melle 
een afdeling had. Tevens voelde ze zich als 
gelovige nauw betrokken bij het reilen en zeilen 
van de Sint-Martinus parochiegemeenschap. 
Bovendien ontving ze in 1991 het syndicaal 
ereteken 1ste klas van het A.C.V. (Algemeen 
Christelijk Vakverbond). 
Heel gelukkig voelde ze zich toen een stukje van 
het artistiek werk van wijlen haar vader, Jules 
Vits, in juli 1974 werd tentoongesteld op 
initiatief van de Kunstgroep van Melle in de 
raadzaal van het Melse gemeentehuis. Naar 
aanleiding van de opening van deze expositie 
viel een posthume hulde hem ten dele. Vijftig 
jaar na het overlijden van Jules Vits organiseerde 
de toenmalige Gemeentelijke Culturele Raad 
onder leiding van haar voorzitter E.P. Rudolf 
Labyn een aantal activiteiten om deze Melse 

Laura Vits (links) in 1916 op de binnenkoer van de ouderlijke 
woning 

Laura als fotografe 
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kunstenaar op een 
gepaste wijze terug in de 
publieke belangstelling te 
brengen, zo werd er o.a. 
op 14 september 1985 
door de toenmalige 
burgemeester, André 
Maton, een bronzen 
gedenkplaat naar een 
ontwerp van Hendrik De 
Moerloose aan het 
gewezen woonhuis en 
atelier van Jules Vits 
aangebracht. Op vrijdag 
18 april 1986 onthulde 
op het Gemeenteplein de 
voornoemde Melse 
burgervader een prachtig 
bronzen beeld, “Lieveke” 

genaamd naar een model van J. Vits. Tevens werd een boek uitgegeven met mooi 
fotowerk van Julien Meersschaut (in opvolging van E.P. R. Labyn tot op vandaag 
voorzitter van de Foto- en Diaclub Iris) i.v.m. Vits zijn kruisweg in de Sint-Martinuskerk 
te Melle, vermelden we hier ook de speciaal daarvoor door de grote Vlaamse priester-
dichter Anton van Wilderode geschreven bijhorende teksten. 
Het orgelpunt in verband met de zorg voor het artistieke werk van haar vader 
beleefde Laura Vits toen deze collectie in de aanwezigheid van de toenmalige 
gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen, Prof. Dr. Herman Balthazar, het 

Gemeentebestuur (met o.a. 
burgemeester Edouard de Potter 
d’Indoye en schepen van cultuur Oscar 
De Backer), familieleden en heel wat 
genodigden officieel in een eerste 
opstelling in het Gemeentelijk Museum 
Melle aan het grote publiek werd 
voorgesteld, dit op vrijdag 6 november 
1998. De zomer daarop liep in het 
voornoemd museum een 
tentoonstelling met als thema het leven 
en werk van de Melse beeldhouwer 
Jules Vits. Zonder de inzet en de jaren 
zorg die zijn jongste dochter, Laura, aan 
zijn werk besteedde zou het artistiek 
oeuvre van de kunstenaar Jules Vits 
misschien wel eens definitief doch 
onterecht in de vergetelheid zijn 
kunnen geraakt. 
We zijn Laura Vits hiervoor dan ook 
heel dankbaar, ook voor de vele 
interessante gesprekken, ze was een 
bijzonder boeiende persoonlijkheid die 
stond op haar onafhankelijkheid. Tot op 

Onthulling van bronzen plakket aan huize Vits (1985) / foto L. Oosterlinck 
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hoge leeftijd bleef ze thuis wonen, doch toen ze om gezondheidsredenen diende te 
worden opgenomen kon ze het wel eens met de toegenomen afhankelijkheid lastig 
hebben. Tegelijk bleef ze dankbaar voor wie haar met zorg in haar levensavond 
omringden. 

Tot slot houden wij eraan namens de gehele bestuursploeg van onze vereniging de 
familie van wijlen ons markant medelid nogmaals onze oprechte en diepmenselijke 
gevoelens van medeleven te betuigen. 

 

Laura Vits (midden) en een aantal familieleden bij de opening van de tentoonstelling rond leven en werk vanJules Vits (1999) 
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OUDE EN MERKWAARDIGE BIDPRENTJES: VARIA 
(DEEL 12) 

- door Ginette Desmet - 
 

een enkele indeling van bidprentjes in rubrieken voldoet volledig. Altijd vind je wel enkele 
prentjes die zo afwijkend zijn dat je ze niet in een of andere rubriek kunt invoegen of ontdek je  
prentjes die zo bijzonder zijn dat ze het waard zijn om ze eens afzonderlijk te belichten. 

Een kleine selectie van dergelijke prentjes wordt hier in een laatste aflevering van deze serie even 
nader besproken. 
 
Een heel fraai en zeldzaam prentje is dit van Louis Arnold Van Dinter overleden te Gent op 20-05-
1846 (afb.1). Dergelijke prentjes gedrukt op glanzend, licht wit karton worden gemeenzaam 
porseleinkaartjes genoemd. Het wit, glanzend uitzicht is  ontstaan doordat een mengsel dat 
oorspronkelijk vooral uit kaolien (porseleinaarde)  bestond op het karton werd gewalst. Later werd er 
om de kosten te drukken waarschijnlijk ook wel loodwit gebruikt, een heel giftig, ongezond product. 
De vroegste kaarten uit geporseleind karton dateren uit 1835-1840 maar de bloeiperiode situeert zich 
rond 1840-’60 met uitlopers tot ca.1880. Op dit geporseleind karton werden meesterlijk knappe 
lithografieën aangebracht. De meeste kaarten zijn reclames voor winkels en bedrijven, adreskaarten 
voor adel en burgerij of menu’s voor rijke banketten n.a.v. vieringen en trouwpartijen. Dit procédé 
werd heel zelden gebruikt voor de aanmaak van bidprentjes. In de verzameling van het Gemeentelijk 
Archief &  Documentatiecentrum bevinden er zich maar enkele exemplaren waarvan het afgebeelde 
het meest luxueuze is, o.a. door het gebruik van kleur-en gouddruk. De mooie lithographie op dit 
prentje uit 1846 is getekend: Namur.Lith .Des Frs. Carbotte. Waarschijnlijk liggen familierelaties aan 
de oorsprong van de aanmaak van dit bidprentje: te Brussel was de firma Carbot(t)e  Van Dinter actief  
terwijl de lithografen en gebroeders Carbot(t)e  te Brussel en Namen een filiaal hadden. 
 
Het prentje van Catharina Jacobs  overleden te Mechelen op 02-09-1853  is dan weer qua tekst heel 
bijzonder (afb. 2). De nagedachtenis van de vrouw wordt maar heel summier besproken: Zij was 
overvloedig in goede werken en in het uitreiken van aelmoessen, en dat is het zowat. Het prentje is 
vooral bedoeld als uitnodiging voor allerlei lijkdiensten ter nagedachtenis van de overledene. Het werd 
dus voor de begrafenis al uitgedeeld en vervulde zowat de functie van “doodsbrief”. Na de eigenlijke 
begrafenis en lijkdienst op de vijfde september volgden er nog twee op de 30ste september te 6u 30 en 
te 7 uur.  De vrouw was tijdens haar leven tevens lid geweest van 7 diverse 'genootschappen' en  
broederschappen en door ieder van deze godvruchtige congregaties werd nog een dienst voor haar 
gecelebreerd. 
 
Een heel merkwaardig prentje is dit ter 'gedachtenis' van Jan Frans Busschaert-De Brabandere 
gedrukt te Izegem bij J.Dooms in 1895 (afb. 3). 
Het is in feite een genealogisch drukwerkje en het werd net zoals de meeste van dergelijke prentjes 
gedrukt te Izegem. Deze genealogische gedachtenisprentjes werden opgesteld door Leopold Slosse 
(1842-1920). Hij was onderpastoor te Izegem vanaf 1872, pastoor van Kooigem in 1891 en te 
Rumbeke vanaf 1896. Pastoor Slosse was bezeten door familiekunde maar schreef ook 
geschiedkundige bijdragen gebundeld in het werk ‘Rond Kortrijk’ dat oorspronkelijk slechts op 15 
exemplaren werd uitgegeven maar in 1977  door Familia et Patria werd herdrukt. Zijn unieke 
verzameling bidprentjes - nu in het rijksarchief te Kortrijk - omvat zo’n 1 miljoen exemplaren! Slosse 
zou niet minder dan zo’n 700-tal dergelijke gedachtenisprentjes hebben opgesteld. 
 
Zeldzaam zijn de 19de eeuwse bidprentjes waarop gehuwde vrouwen met een beroep staan vermeld. In  
aflevering 6 werden al  prentjes voor een apothekeres en een verpleegster  besproken en in aflevering 
11 was er het gemeenschappelijke prentje voor twee zussen en een broer Onghena waarbij de twee 
zussen als ‘Meesteresse der zondagschool’ staan vermeld . 
Een kerkhofprentje voor Ida van Waeyenbergh eveneens een meesteres der zondagschool, is 
illustratief  toepasselijk naar de overledene toe gekozen,iets wat voor die periode (1861) toch nog 

G 
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eerder uitzonderlijk was (afb. 4). Het prentje toont een schare treurende meisjesfiguren rondom een 
graf. In zondagsscholen werd door vrijwilligers -zelden beroepsleerkrachten- onderwijs gegeven aan de 
oudere jeugd die op vrijwillige basis de lessen bezochten. Opvallend bij die leerkrachten  is dikwijls de 
heel jonge leeftijd waarop ze overleden. De sterfte onder het onderwijzend personeel lag in het begin en 
het midden van de 19de eeuw heel hoog doordat het een uiterst ongezond beroep was. De opeenhoping 
van een massa kinderen in meestal kleine, slecht verluchte ruimtes was een bron van directe besmetting 
en een haard van beginnende epidemiën. Met de ontwikkeling van een betere gezondheidszorg  zouden 
later om hygiënische redenen klassen gebouwd worden waarbij verplicht een welbepaald aantal m3 
lucht per leerling als norm werd aangehouden. Zowat alle senioren herinneren zich nog wel die hoge 
klasruimten uit hun jeugdjaren. De ramen werden in de winter om de kachelwarmte binnen te houden 
zolang mogelijk gesloten gehouden. Slechts tijdens de speeltijd werden de klassen reglementair  even 
gelucht.  
 
Een typisch kerkhofprentje is dit voor Amélie Deblock ‘vol hoop overleden’ op 08-10-1894 te Oost –
Rozebeke (afb. 5).  Ze was gedurende ‘meer dan 50 jaar zorgvuldige vroedvrouw der gemeente’ en 
werd daarom ‘door de koning gedecoreerd met de medalie van eerste klas’. Een groot deel van de 
toenmalige bevolking van Oost-Rozebeke zal  met haar hulp op de wereld zijn gezet.  De vroedvrouw 
was vroeger een belangrijk personage in ieder dorp daar tot ver in de 20ste eeuw de meeste kinderen 
thuis werden geboren. Tijdens zware bevallingen moest zij dikwijls de nooddoop toedienen en moest 
daarom vertrouwd zijn met de het liturgisch ritueel en een eed van rechtgelovigheid afleggen. 
 
Bij de Vlaamse immigranten in Amerika was het bidprentje eveneens in gebruik (afb.6). Hoewel de  
tekst op het bidprentje voor Odell Plankert (veramerikanisering van Planckaert?) in het Engels is 
gesteld, werd onderaan een gebed in het Nederlands afgedrukt. De familienaam van zijn vrouw staat 
niet vermeld, naar Angelsaksisch / Amerkaanse gewoonte verloor een vrouw bij haar huwelijk haar 
eigen familienaam en nam ze volledig de familienaam van haar man aan. Hij stierf te Detroit in 
Michigan waar in 1833 de eerste Vlamingen zich definitief hebben gevestigd. Tot 1840 blijft de 
emigratie naar de V.S. zeer beperkt maar voedsel-en landbouwcrisissen zorgden voor geregelde 
golven van inwijkelingen. De Belgische trek naar Amerika bereikte zijn hoogtepunt tijdens de periode 
1901-1913. In totaal zijn tot 1975 zo’n 200.000 Belgen naar de V.S. geëmigreerd. Detroit telt nog 
altijd een groot percentage ‘Belgians’: afstammelingen van Belgische inwijkelingen. Tevens bestaat er 
nog altijd een bloeiend verenigingsleven dat een bindmiddel is tussen de ‘Belgians’ terwijl de in 1914 
gestichte ‘Gazette van Detroit’ er in september 2004 haar 90ste verjaardag vierde. 
 
Heel bijzonder is ook het bidprentje voor een Waalse vrouw, Marie Deletrez, overleden te Lourdes in 
1899 (afb. 7). Het prentje is volledig Nederlandstalig en vermeld dat de vrouw als lid van de 22e 
Belgische bedevaart voor de meimaand naar O.L.V van Lourdes er overleed in het Hospitaal der 7 
Weeën en er werd begraven: ‘om in vrede te rusten in het oord der verschijningen’. 
Na de verschijningen in 1858 van O.L.V. aan Bernadette Soubirous in de grot van Massabielle te 
Lourdes en de uitbouw tot bedevaartsoord werd in 1874 begonnen met de bouw van het hospitaal 
‘Notre-Dame des Douleurs’ om de toevloed van arme, zieke bedevaartgangers op te vangen. 
Vermoedelijk werd het prentje opgesteld en verspreid door de inrichters van de bedevaart waaraan de 
vrouw deelnam. Bekend voor het organiseren van Mariale bedevaarten naar Lourdes en Fatima is de 
congregatie van de Monfortanen. Deze religieuze gemeenschap werd in 1705 gesticht door L.M. 
Grignion de Monfort te Frankrijk maar week in 1881 uit naar Nederland. Sedert 1966 is er ook een 
Belgische vestiging in Leuven. 
 
Erg gezocht bij verzamelaars zijn bidprentjes van 100-jarigen. In de verzameling van het Gemeentelijk 
Archief & Documentatiecentrum zijn er enkele aanwezig maar het oudste exemplaar dateert slechts 
van 1956. De laatste jaren wordt er veel onderzoek verricht naar het fenomeen van de honderdjarigen. 
Het staat buiten kijf dat door de algehele verbetering van de levensstandaard en de toegenomen 
gezondheidszorg het aantal honderdjarigen procentueel in sterk stijgende lijn gaat hoewel  ook in 
vorige eeuwen er mensen waren die de kaap van de honderd overschreden. Een van de vragen die men 
zich stelt is of er een genetische factor is die meespeelt in het bereiken van een uitzonderlijke hoge 
leeftijd. Als aardigheid bekijken we even de antecedenten van Christina Sophia Van den Hemel die 



 - 13 -

 

  
Afb. 1 

Louis Arnold Van Dinter 
+ Gent:20 5-1846, oud 77 jaar 

Franstalige tekst 

Afb. 2 
Catharina Jacobs 

weduwe van Cornelius Lens en Petrus Mertens 
°Vilvoorde 25-3-1775 
+ Mechelen 2-9-1853 

  
Afb. 3 

Jan Frans Busschaert-De Brabandere 
°Dottignies 22-9-1739 

+Hulste 18-8-1803 

Afb. 4 
Ida Van Waeyenbergh 

meesteres der Zondagschool 
°Evergem 16-5-1837 

+Evergem 13-10-1861 
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Afb. 5 

Amélie Deblock 
weduwe van Joannes Benoit. 

vroedvrouw 
°Oost-Rozebeke 11-1-1819 
+Oost-Rozebeke 8-10-1894 

Afb. 6 
Odell Plankert 

echtgenoot van Adrienne 
°Meulebeke 10-10-1905 

+Detroit /Michigan 11-5-1952 

  
Afb. 7 

Marie Deletrez 
° Walcourt 22-12-1859 
+Lourdes 28-4-1899 

 

Afb. 8 
Christina Sophia Van den Hemel 

weduwe van Augustinus Huys 
°Aardenburg 20-11-1877 

+Gent 7-7-1779 
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op meer dan 101 jarige leeftijd in 1979 te Gent overleed (afb. 8). Daar Christina mijn grootmoeder 
materneel was kan ik haar antecedenten gemakkelijk vergelijken met die van mijn grootmoeder 
paterneel die we als haar generatiegenote mogen beschouwen. 
Achtereenvolgens geven we de geboorte- en sterfdatum van de respectievelijke grootmoeder, gevolgd 
door die van haar kinderen, haar broers en zusters, haar ouders en grootouders. Het uitrekenen van de 
leeftijden laat ik over aan de lezer met genealogische interesses. 
 
Christina Sophia Van den Hemel. 
° 20-11-1877  +7-7-1979 
Kinderen: 
 1.° 24-12-1903 - + 8-12-2002. 
 2.° 22-12- 1909 - + 19-6- 1940 (onnatuurlijk overlijden, omgekomen tijdens bombardement) 
 3.° 15-7-1912: nog in leven. 
Broers en zusters. 
1.° 24-10-1872  + 9-2-1962 
2.° in 1874  + 24-8-1877 
3.° 18-5-1875  + 19-5-1960 
4.° 27-3-1881  +8-7-1945 (onnatuurlijk overlijden in Japans kamp op Java) 
5.° 4-6-1883 +11-11-1959 
6.°12-9-1887  +31-1-1884 
Vader: °3-8-1850 +2-2-1930 
Moeder  °24-2-1847 + 9-11-1919  
Grootvader paterneel: °20-3-1812 +10-5-1890 
Grootmoeder materneel: °20-3-1811 +31-12-1891 
Grootvader materneel: ° 20-8-1787 + 17-6-1870 
Grootmoeder materneel: °18-11-1804 +24-5-1877 
Wie van getallen houdt kan de leeftijden nu vergelijken met die van generatiegenote 
 
Philomena Joanna Feys 
° 18-3-1883 + 24-4-1967 
Kinderen  
1. ° 28-3-1909 + 2-7-1994 
2. ° 6-10-1912 +19-8-1977 
Broers en zuster 
1. ° 16-8-1873  + 1-3-1874 
2. ° 12-12-1874  + 16-5-1876 
3. ° 11-11-1876  + 2-7-1879 
4. ° 25-12-1878  + 15-9-1901 
5. ° 10-1-1886  + 12-5-1887 
Vader: ° 6-7-1850 + 28-9-1894 
Moeder: ° 24-12-1852 + 7-1-1925 
Grootvader paterneel:° 17-8-1824 + 4-2-1882 
Grootmoeder paterneel:° 8-11-1822 + 29-8-1888 
Grootvader materneel: ° 31-5-1826 + 11-8-1897  
Grootmoeder materneel:° 24-3-1828 + 3-1-1898. 
 
Er is een duidelijk verschil tussen de overlijdensleeftijd in de families van beide vrouwen,  De 
voornaamste oorzaak van een lang leven zou niet alleen te zoeken zijn in een zekere genetische aanleg 
maar zou ook en vooral afhangen van welzijnsgraad, maatschappelijke context en 
woonomstandigheden. In dit geval kwamen beide vrouwen uit een heel verschillend sociaal milieu: de 
maternele grootmoeder kwam uit een familie die (enkele generaties voordien) welvarende 
polderboeren waren. De paternele grootmoeder kwam uit een gezin van Gentse proletariërs die bittere 
armoede en miserabele werk- en woonomstandigheden hebben gekend. Vooral frappant is de grote 
kindersterfte in het ene gezin die volledig tegenovergesteld is aan die van het andere gezin. Ook de  
bereikte leeftijden van ouders en grootouders wijken sterk af al naargelang de familie. Genetisch 
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bepaald of alleen te wijten aan de sociale achtergrond? Ook in de overlijdensleeftijd van de kinderen 
van beide vrouwen is er nog een sterk verschil. Uit deze ene vergelijking zijn natuurlijk geen 
verregaande conclusies te trekken, het blijft bij de vraag: toeval of niet? 
 Met dit recente bidprentje hebben we bewust even een genealogisch zijsprongetje gemaakt. Het 
bevindt zich tenslotte in de verzameling van het Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum van 
Melle. Ondertussen is de collectie al weer aangegroeid en zijn er al andere interessante exemplaren te 
ontdekken maar de bijdragen i.v.m. oude en merkwaardige bidprentjes vormen nu eenmaal slechts een 
momentopname en zijn een uiterst persoonlijke selectie.  
Momenteel worden alle prentjes (toch al zo’n 120.000 exemplaren) op computer ingevoerd. Dit 
monnikenwerk is momenteel nog niet afgerond maar de ingevoegde exemplaren kunnen al via de 
computer worden ingekeken. De originele exemplaren zijn alleen onder toezicht van een 
zaalverantwoordelijke in te kijken. 
 
 
Bibliografie 
 
Er bestaat een uitgebreide en diverse bibliografie over bidprentjes.  In het Documentatiecentrum zijn volgende 
bruikbare werken te vinden.  
 
Van den Bergh K.: Bidprentjes in de Zuidelijke Nederlanden. Aureliae Folkorica 2. 1975.(met een uitgebreide 
bibliografie)  
Vandenberghe H.:Iconografie van de bidprentjes voor Zuid-West-Vlaanderen. Deel 1, 2 en 3. Vrienden van het 
Poperings Archief .1992 / 2 
 
Verspaandonck J.A.J.M: Het Hemels Prentenboek. Hilversum 1975 
 
Er zijn eveneens meerdere gepubliceerde reeksen van bidprentjes uit verscheidene Vlaamse gemeenten te 
vinden. 
 
Deze publicaties zijn vrij raadpleegbaar in de leeszaal. 
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DEVOTIONALIA 
DEEL 5 – PAUSELIJKE MEDAILLES 

- door Piet Selhorst - 
 

e paus is naar de Rooms Katholieke leer de rechtmatige opvolger van Petrus, als opperhoofd 
van de Kerk van Jezus Christus. In de eerste tijden werd de paus door de clerus en het volk 
gekozen in het bijzijn van de bisschoppen, die de keuze bekrachtigden. Van de 4de eeuw af liet 

de invloed van de keizer zich gelden en werd het aandeel van het volk beperkt, de keizers en koningen 
vorderden zelfs het recht op de keuze te bekrachtigen of zelf de paus aan te stellen. In 1199 werd door 
paus Alexander III beslist de pauskeuze aan de kardinalen voor te behouden. Het vetorecht dat door 
sommige keizers en koningen nog werd opgeëist, werd door paus Pius X opgeheven. 
Van de 4de eeuw af verkreeg de paus, door schenkingen, uitgebreide gebieden. In de 19de eeuw echter, 
ondervond de heerschappij der pausen grote moeilijkheden. Na een tijdelijke opheffing van de 
pauselijke staten door de Franse Revolutie en daarna de inlijving van deze staten bij Frankrijk door 
Napoleon, werd na een kort herstel van de vroegere toestand, aan de tijdelijke heerschappij der 
pausen een einde gesteld in 1870 door de inlijving van de Pauselijke Staten bij Italië. Zo ontstond de 
“Romeinse kwestie”, die op 11 febuari 1929 werd opgelost door de “Lateraanse Verdragen” onder 
paus Pius XI. De souvereiniteit van de paus werd erkend op een eigen gebied, onder de naam 
Vaticaanstad, een miniatuurstaat van 44ha bestaande uit de Sint-Pietersbasiliek, de Vaticaanse 
Paleizen, de musea en Vaticaanse bibliotheek en de tuin met verscheidene daarin gelegen palazzi. 
Wat de geestelijke macht van de paus betreft, bezit de paus niet alleen een erevoorrang maar het 
hoogste leergezag in zaken van geloof en zeden en de volledige rechtsmacht over geheel de universele 
Kerk. In de uitoefening van deze rechtsmacht, dus in het bestuur, wordt de paus bijgestaan door de 
instanties die de “Romeinse Curie” uitmaken.   
Zoals je zal zien bij de afbeeldingen werden medailles van de paus vooral uitgegeven bij zijn 
aanstelling, kerkelijke jubeljaren of verjaardagen. Veel lees en kijkgenot met deze medailles uit de 
collectie van het Gemeentelijk Museum Melle. Bij de beschrijving staat naast de naam van de paus 
de periode van zijn pontificaat. 
 
Pius IX (juni 1846 - februari 1878) (afb. 1) 
 
Giovanni Maria Mastai-Ferretti werd op 13 mei 1792 in Senigalia (Italië) geboren. Op 26 jarige 
leeftijd ontving hij zijn priesterwijding en ging werken als missionaris. Hij werd in 1823 door  Pius 
VII (paus van maart 1800 tot augustus 1823) benoemd tot pauselijk gezant in Chili. In 1827 werd hij 
aartsbisschop van Spoleto en in 1832 aartsbisschop van Imola. In 1840 werd hij benoemd tot 
kardinaal. Op 1 mei 1846 overleed paus Gregorius XVI en Giovanni werd verkozen als 255ste paus. 
Hij besteeg op 21 juni 1846 de paustroon als Pius IX. Dit geschiedde in een periode van veel 
revolutionaire stromingen. Pius IX was als laatste paus-koning één van de belangrijkste tegenstanders 
van hen die het “Risorgimento”, de eenmaking van Italië met opstanden en veroveringen tot stand 
wilden brengen. In 1848 weigerde Pius IX de pauselijke staten in een moderne constitutionele staat te 
veranderen en besliste niet aan de onafhankelijkheids-oorlog tegen Oostenrijk deel te nemen. Op 20 
september 1870 werd Rome door de nationalisten ingenomen en werden de pauselijke staten door 
Italië geannexeerd. Het Eerste Concilie was juist bezig, maar werd door deze omstandigheden 
onderbroken. Later weigerde Pius IX de garantiewet en een aangeboden schadeloosstelling te 
aanvaarden, van die tijd af dateert de zogenaamde Romeinse kwestie, welke pas onder Pius X werd 
opgelost. 
In religieus opzicht was het pausschap van Pius IX zonder twijfel van buitengewoon belang. Onder 
hem kwam de dogmatische definitie van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (1854) tot stand, 
Vaticanum I over het katholieke geloof, alsook de onfeilbaarheid van de paus (1870), dat volgens 
hem de laatste garantie voor de eenheid van de Kerk was. Er was een groei van de volksvroomheid 
(bvb. de heropleving van H. Hartverering) en de stichting van vele congregaties. In Pius IX zijn 
poncificaat vielen ook nog de door hem erkende Maria verschijningen in Lourdes.  Tot nu toe heeft hij 
het langste pontificaat (32 jaar) uit de kerkgeschiedenis. 

D 
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Paus Pius IX  stierf op 7 februari 1878 in Rome en op 3 september 2000 werd hij door paus Johannes 
Paulus II zalig verklaard, samen met paus Johannes XXIII. 
 
Leo XIII (maart 1878 - juli 1903) (afb. 2a, b en c) 
 
Vincenzo Gioacchino Pecci werd op 2 maart 1810 te Carpineto Romano geboren. Na briljante studies 
aan het Collegium Romanum (Gregoriana) en de Academie voor adellijke geestelijken werd hij 
priester (1837) en kwam te Benevento en Perugia in pauselijke dienst. In 1841 ontving hij de 
bisschopswijding. Gregorius XVI benoemde hem in 1843 tot pauselijke nuntius in Brussel. Op 
verzoek van koning Leopold I, wegens onenigheid inzake hoger onderwijs, riep de paus hem terug en 
schonk hem in 1846 de aartsbisschoppelijke zetel van Perugia. Daar openbaarde zich Pecci’s zorg voor 
het godsdienstig leven, theologische studie, goed geregeld bestuur en voor de sociale noden van het 
volk. Op 20 februari 1878 volgde hij Pius IX op als paus Leo XIII. Zijn staatssecretaris (kardinaal 
Rampolla) bracht hem tot een verzoenende houding met de wereldlijke, ook niet christelijke 
machthebbers. Ondanks Leo’s pogingen tot verzoening, bleef de Romeinse kwestie in Italië op een 
dood punt en verslechterden de betrekkingen. In België herstelde hij de in 1884 door Minister Frère 
Orban verbroken diplomatische betrekkingen. Leo XIII is bij ons vooral bekend door zijn encycliek 
“Rerum Novarum” van 15 mei 1891 over het arbeidersvraagstuk, waarin hij wees op de geldigheid 
van de vakverenigingen, alsook de noodzaak van een moderne sociale wetgeving.  Gedurende de 
laatste jaren van zijn pontificaat bevorderde hij de studie der historische wetenschappen door de 
openstelling van het Vaticaans Archief in 1883 en de studie der H. Schrift door de instelling van een 
Bijbelcommissie in 1902. Leo XIII stierf op 20 juli 1903 te Rome. 
 
Pius X (augustus 1903 - augustus 1914) (afb. 3a en b) 
 
Guiseppe Sarto werd op 2 juni 1835 geboren in het dorp Riese (bisdom Treviso) in Italië. Zijn jeugd 
was even arm als eenvoudig. Om priester te worden moest hij naar het veertien kilometer verder 
gelegen gymnasium van Castelfranco. De dagelijkse gang daarheen en weer naar huis legde hij 
blootsvoets af om zijn schoenen te sparen. In 1850 ging hij naar het seminarie van Padua. Na zijn 
priesterwijding, op 18 september 1858, werkte hij als kapelaan in Tombolo. Hij was vooral begaan 
met de armen, en probeerde hen zoveel mogelijk te helpen, al het andere had geen betekenis voor hem. 
In 1867 werd hij pastoor van Salzano, in 1875 kanunnik in Treviso en in 1884 werd hij tot bisschop 
gewijd. In 1893 maakte paus LeoXIII hem kardinaal en patriarch van Venetië. Nog altijd was hij de 
liefdevolle vader voor zijn volk. Alle getuigenissen spraken over de grenzeloze liefdadigheid die hij 
ontplooide, hij was nog altijd dezelfde als toen hij kapelaan was. 
Na de dood van Leo XIII in 1903 reisde hij naar de pauskeuze, zonder te vermoeden dat hij zelf 
gekozen zou worden. Nadat Oostenrijk in het conclave een veto had uitsproken tegen de keuze van 
kardinaal Rampolla, volgde op 4 augustus 1903 de aanstelling van Guiseppe Sarto tot nieuwe paus. 
Als Pius X besteeg hij de stoel van Petrus. Alles hernieuwen in Christus (“Instaurare omnia in 
Christo”) werd zijn devies.  
Hoewel hij eerst het verzet van zijn voorgangers tegen het koninkrijk Italië handhaafde, veroorloofde 
hij de Italiaanse katholieken aan de staatkundige verkiezingen (1904) deel te nemen. Na lange 
onenigheid met de Kerk besloot de Franse regering in 1905 de scheiding tussen Kerk en Staat. Pius X 
protesteerde fel tegen deze beslissing. Onder zijn pontificaat werd een begin gemaakt van een nieuw 
Kerkelijk Wetboek, dat onder paus Benedictus XV werd voltooid. Pius X heeft het modernisme uit de 
kerk verbannen door de hervorming van de seminaries, de voorschriften van de priesteropleiding en de 
anti-modernisteneed. Op deze wijze was hij in staat onder de gelovigen een christelijk leven te 
stimuleren en alles wat tegen de leer van de Kerk was te bestrijden. Hij deelde de Romeinse Curie 
(kerkelijk bestuur) opnieuw in, het brevier werd hervormd (met meer psalmen) en de Gregoriaanse 
zang hersteld. Het zogenaamde veto-recht  ten gunste van een wereldlijke macht bij de pauskeuze 
verbood hij.  In 1910 voerde hij de kindercommunie in en in 1912 liet hij een eenheidscatechismus 
vervaardigen voor heel Italië en ondersteunde hij het missiewerk.  Pius X stierf op 20 augustus 1914, 
dit was juist voor de eerste wereldoorlog.  Hij werd begraven in de grotten van de Sint-Pieterskerk. 
Zijn zaligverklaring vond plaats op 3 juni 1951 en drie jaar later, op 29 mei 1954 werd hij heilig 
verklaard door paus Pius XII. 
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Benedictus XV (september 1914 - januari 1922) (afb. 4) 
 
Giacomo della Chiesa werd op 21 november 1854 geboren uit een oud adellijk geslacht in Genua. Hij 
studeerde aan de universiteit van Genua en aan de Gregoriana in Rome. Na deze opleiding werd hij de 
21e december 1878 priester gewijd. Daarna studeerde hij nog aan de Academie voor adellijke 
geestelijken en werd verbonden aan het secretariaat voor “Buitengewone kerkelijke aangelegenheden”. 
In 1883 werd hij secretaris van kardinaal Rampolla aan de nuntiatuur van Madrid en vervolgens van 
1901 tot 1907 diens substituut aan het staatssecretariaat. In 1907 werd hij benoemd tot aartsbisschop 
en in 1914 tot kardinaal van Bologna. Op 3 september 1914 werd hij tot opvolger van paus Pius X 
onder de naam Benedictus XV verkozen. Zijn Pontificaat stond geheel in het teken van Wereldoorlog 
I. Gedurende deze oorlog trachtte elk van de oorlogvoerende landen van Benedictus XV de 
veroordeling van zijn tegenstanders te verkrijgen. De paus wilde echter slechts de ellende van de 
oorlog verzachten en nam maatregelen voor de krijgsgevangenen. Op 1 augustus 1917 trachtte hij door 
vredesvoorstellen aan de vijandelijkheden een einde te maken. Geen van beide partijen ging echter op 
zijn bemoeiingen in. Na de oorlog verzette Italië er zich tegen dat hij in de Volkenbond ook maar de 
geringste rol zou spelen.  
Op het zuiver godsdienstig terrein was zijn pontificaat vooral gekenmerkt door nieuwe impulsen en 
richtlijnen aan de missies, door grote bezorgdheid over de afgescheiden oosterse kerken en door de 
uitgave van het Kerkelijk wetboek in 1917.  Benedictus XV overleed te Rome op 22 januari 1922. 
 
Pius XI (februari 1922 - maart 1939) (afb. 5a en b) 
 
Achille Ratti werd op 31 mei 1857 in het dorp Desio bij Milaan geboren. Op zijn zestiende werd hij 
uitverkoren om zijn studies in Rome aan het Collegio Lombardo te voltooien. In 1879 studeerde hij af 
en werd priester gewijd. Zijn eerste drie jaar werkte hij in Rome. In 1882 werd hij naar Milaan 
gezonden om theologieles te geven aan het seminarie van San Carlo. Later werd hij directeur van de 
Bibliotheek van Ambrosiana. Ratti werkte bijna dertig jaar in Milaan. Tijdens de Eerste Wereldoorlog 
raakte Ratti bevriend met paus Benedictus XV. Ratti verdeelde zijn tijd tussen Milaan en Rome. In 
1916 haalde Benedictus hem over om zich definitief in het Vaticaan te vestigen. Regelmatig werd 
Ratti door Benedictus gevraagd diplomatieke kwesties op te lossen. Na zijn kerkdiplomatieke 
opdrachten in Polen en Pruisen werd hij in het voorjaar van 1921 tot aartsbisschop van Milaan  
benoemd, in juni volgde zijn benoeming tot kardinaal. Zeven maanden later moest Ratti terug naar 
Rome, want Benedictus was overleden en tijdens een conclaaf moesten de kerkleiders een nieuwe 
goddelijke afgezant kiezen. Ratti werd na enkele dagen, op 6 februari 1922, als paus gekozen. Hij 
noemde zich paus Pius XI. Met de hulp van Eugenio Pacelli, de latere Pius XII, nam Pius XI zeer veel 
besluiten die de toekomst van de Kerk veilig moesten stellen. Zo sloot hij in 1929 de “Lateraanse 
Verdragen” af met de Italiaanse regering van Mussolini. In deze verdragen zag het Vaticaan af van 
haar aanspraken op de gebieden van de voormalige Pauselijke Staat en in ruil erkende het koninkrijk 
Italië de souvereiniteit van de paus over Vaticaanstad. Hiermee werd Pius officieel staatshoofd. Pius 
XI werd de paus van de katholieke actie en van de missies genoemd: hij wijdde de eerste inlandse 
bisschoppen van India, China en Vietnam.  Tevens bevorderde hij de oprichting van inheemse 
seminaries.  
Op 15 mei 1931 verspreidde Pius XI één van de bekendste encyclieken “Quadragesimo anno” over 
het sociale vraagstuk. De verhoudingen met het fascistische regime bleven verslechteren. Die 
verslechterde relatie kwam tot uitdrukking in de encycliek “Non abbiamo bisogno” (Wij hebben 
geen behoefte) van 29 juni 1931 tegen het fascisme. Nog in 1931 richtte Pius in Vaticaanstad een 
radiostation op. Pius voelde de bedreiging van Benito Mussolino en Adolf Hitler voor Europa en 
verspreidde op 14 maart 1937 de encycliek “Mit brennender Sorge” (Met brandende bezorgdheid), 
waarin hij het nazi regime veroordeelde. Met de Franse regering regelde hij de wettelijke positie van 
de Kerk in Frankrijk. 
Pius XI overleed op 10 februari 1939 in Rome.  
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Pius XII (november 1939 - oktober 1958) (afb. 6a t.e.m. g) 
 
Eugenio Pacelli werd geboren in Rome op 2 maart 1876. Na zijn priesterwijding op 2 april 1899 
werkte hij op het pauselijk Staatssecretariaat en daarna bij de Congregatie voor Buitengewone 
Kerkelijke Zaken. In 1917 werd hij pauselijke nuntius in Beieren en in 1920 voor geheel Duitsland 
met zetel in Berlijn. Hij keerde terug naar Vatikaanstad  in 1929 waar hij tot kardinaal werd benoemd. 
In 1930 werd hij staatssecretaris van Pius XI. In die functie ondertekende hij op 20 juli 1933 een 
Rijksconcordaat met Nazi Duitsland, hij bekwam de garantie om ongehinderd het kerkrecht uit te 
oefenen. In ruil voor dit verdrag eiste Hitler evenwel dat de Zentrumpartij ( waarvan zijn vriend 
priester Ludwig Kaas de voorzitter was) de Machtigingswet zou stemmen die Adolf Hitler tot 
alleenheerser zou uitroepen. 
In november 1939 werd Eugenio Pacelli tot paus Pius XII gekroond. Zijn pontificaat viel in de 
moeilijke oorlogsjaren van de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog werd hem door sommige verweten 
dat hij niet voldoende zou zijn opgekomen voor de joden, die in die tijd naar de gaskamers gesleept 
werden door het bewind van Hitler en zijn bondgenoot Mussolini. Zeker is waar dat Pius XII een 
bijzonder conservatief bewind voerde dat katholieken vaak als onmondige mensen behandelde. Een 
van de belangrijkste daden van Pius XII  was de dogmaverklaring van de “tenhemelopneming van 
Maria” in het Heilig Jaar 1950. Daarmee onderstreepte hij de sterke Maria verering in die tijd. Na 
zijn dood op 9 oktober 1958 was er een roep naar modernisering in de Kerk die onder zijn opvolger 
Johannes XXIII gestalte zou krijgen in het Tweede Vaticaans Concilie. 
 
Johannes XXIII (november 1958 - juni 1963) (afb. 7) 
 
Angelo Guiseppe Roncalli werd op 25 november 1881 geboren in Sotto il Monte (Bergamo) in Italië 
uit een landbouwersfamilie. Hij werd in 1904 tot priester gewijd en was als aalmoezenier werkzaam in 
militaire dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog. In 1921 werd hij naar Rome geroepen om medewerker 
te worden van de “Congregatie voor de Voortplanting van het Geloof” en werd hoogleraar aan het 
seminarie van Lateranen. In 1925 werd hij tot bisschop gewijd en behoorde vanaf dat moment tot de 
Romeinse Curie. Hij was werkzaam in Bulgarije en als pauselijk gezant in Turkije en Griekenland. In 
Athene, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verhinderde hij de deportatie van de Griekse Joden. Na de 
bevrijding van Frankrijk werd hij tot nuntius te Parijs benoemd. Hier wist hij de afzetting te 
voorkomen van 33 bisschoppen die de regering van Vichy gesteund hadden. Vanaf 1952 was hij vast 
waarnemer van de Heilige Stoel bij Unesco. Een jaar later werd hij kardinaal en patriarch van Venetië 
waar hij de San Marco liet restaureren. Toen paus Pius XII stierf werd Angelo Guiseppe Roncalli tot 
paus verkozen. Op 3 november 1958 besteeg hij de troon als paus Johannes XXIII. Reeds na drie 
maanden kondigde hij het Tweede Vaticaans Concilie aan. In 1962 opende hij Vaticanum II, welke 
een vernieuwing van de Kerk betekende in de moderne wereld. Op 3 juni 1963 stierf  hij te Rome, zijn 
opvolger paus Paulus VI bracht het concilie tot een goed einde en zorgde voor de uitvoering ervan.  
Johannes XXIII heeft in zijn vijf jaren als paus een grote invloed gehad op de Kerk en de wereld. Hij 
was een warme hartelijke paus die een onvergetelijke stempel op ieder drukte. Op 3 september 2000 
werd hij door paus Johannes Paulus II samen met Pius IX zalig verklaard. Beide pausen zijn de pausen 
van de Vaticaanse Concilies. 
 
Paulus VI (juni 1963 - augustus 1978) (afb. 8a en b) 
 
Giovanni Battista Montini werd geboren in Concesio (Lombardije) op 26 september 1897 als zoon van 
een jurist en politicus. Na zijn priesterwijding in 1920 studeerde hij diplomatie aan de Universiteit van 
Rome en deed zijn stage aan de Poolse nuntiatuur. Vervolgens was hij werkzaam bij het pauselijk 
staatssecretariaat. In 1954 werd hij aartsbisschop van Milaan en in 1958 tot kardinaal benoemd. Op 21 
juni 1963 werd hij tot paus verkozen. Met de keuze van de naam Paulus VI gaf hij een teken dat hij de 
“moderne heidenen” wilde bereiken, zoals de apostel Paulus dat had gedaan. Onmiddellijk na zijn 
verkiezing, zette hij het werk van Johannes XXIII verder, het Tweede Vaticaans Concilie. Paulus VI 
heeft veel veranderd en vereenvoudigd in de geest van het laatste concilie, zoals de Romeinse Curie, 
de praal der prelaten en de liturgie. Hij bevorderde de bisschopconferenties, de bijbelstudie, het 
oecumenisch werk en het personalistisch denken. In vele toespraken toonde hij open te staan voor de 
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nood der volkeren en voor het positieve in het socialisme. Paulus VI wilde de Heilige Stoel 
diplomatiek tot vredesbemiddelaar in de wereld maken en tot een centrum van bevordering van het 
ontwikkelingswerk. Hiervan getuigden zijn zoeken naar kontakten met communistische landen en met 
de andere Christen Kerken. Hij was de eerste paus die buiten Europa reisde. Paulus VI overleed te 
Castel Gandolfo op 6 augustus 1978. 
 
Johannes Paulus I (26 augustus 1978 - 28 september 1978) (afb. 9a en b) 
 
Albino Luciano werd op 17 oktober 1912 geboren in de gemeente Forno di Canale (hedendaags 
Canale d’Agordo) in de Dolomieten. Hij ging naar het klein-seminarie te Feltre en vervolgens naar het 
groot-seminarie te Belluno. Op 7 juli 1935 werd hij priester gewijd. In 1937 werd hij vice-rector van 
het groot-seminarie van Belluno en doceerde dogmatische theologie, moraal, kunstgeschiedenis en 
kerkelijk recht. Ondertussen stond hij ingeschreven als student aan de Pauselijke Gregoriana 
Universiteit te Rome. Als directeur van de diocesane dienst catechese nam hij deel aan de organisatie 
van het eucharistisch congres van Belluno in 1949 en gaf hij later een boek uit “Catechese stap voor 
stap”. Op 15 december 1958 werd hij tot bisschop benoemd van Vittorio Veneto en op 27 december 
door paus Johannes XXIII in de Sint Pieterskerk te Rome gewijd, als zodanig nam hij deel aan het 
Tweede Vaticaans Concilie. Op 15 december 1969 werd hij door paus Paulus VI tot aartsbisschop en 
patriarch van Venetië benoemd. In 1971 nam hij deel aan de bisschoppensynode als één van de 25 
door de paus persoonlijk benoemde leden. In het consistorie van 5 maart 1973 werd hij tot kardinaal 
gepromoveerd en kreeg als titelkerk in Rome de San Marco op de Piazza Venezia toegewezen. Op 27 
augustus 1978 werd Albino Luciano tot paus verkozen. Als eerbetoon aan zijn twee voorgangers nam 
hij de naam aan van Johannes Paulus I. Hij was de eerste paus met een dubbele naam. Helaas stierf hij 
33 dagen later op 28 september.  
 
Johannes Paulus II (22 oktober 1978 - tot heden) (afb. 10) 
 
Karol Jozef Wojtyla werd op 18 mei 1920 geboren in Wadowice, een stadje op 50 km van Krakau in 
Polen. Na het afronden van zijn middelbare schoolopleiding ging Karol in 1938 Poolse taal en 
letterkunde studeren in Krakau. Een jaar later sloot de Duitse bezettingsmacht de universiteit. De 
jonge Karol moest gaan werken in een steengroeve (1940-1944) en later in de chemische fabriek 
Solvay, alleen zo kon hij in zijn levensonderhoud voorzien en deportatie naar Duitsland voorkomen. 
Ondanks het zware werk in de steengroeve zag Wojtyla nog kans om te studeren. In 1942 begon hij 
lessen te volgen aan het Seminarie van Krakau, dat ondergronds was gegaan. Na de Tweede 
Wereldoorlog vervolgde Karol zijn studies aan het officieel heropende grootseminarie van Krakau. Hij 
werd priester gewijd in Krakau op 1 november 1946. Van 1946 tot 1948 verbleef Wojtyla in Rome, 
waar hij theologie en filosofie studeerde. In 1948 keerde hij terug naar Polen waar hij in 1953 
promoveerde in de filosofie, daarna werd hij professor in de moraaltheologie en sociale ethiek aan het 
grootseminarie van Krakau en aan de theologische faculteit van Lublin. Paus Pius XII benoemde 
Karol Wojtyla op 4 juni 1958 tot hulpbisschop van Krakau, de wijding vond plaats op 28 september 
1958. Op 13 januari 1964 benoemde paus Paulus VI hem tot aartsbisschop van Krakau. Op 26 juni 
1967 werd hij tot kardinaal benoemd. Op 16 oktober 1978 aanvaardde kardinaal Wojtyla zijn 
verkiezing tot paus. Onder de naam Johannes Paulus II werd hij de 263ste opvolger van Petrus. 
Wojtyla was sinds ruim 450 jaar de eerste niet Italiaanse paus, sedert de Nederlander van 
Vlaamse afkomst Adrianus Florens Boeyens (Adrianus VI in 1523). De plechtige inauguratie van 
Johannes Paulus II vond plaats op 22 oktober op het Sint-Pietersplein. 
In januari 1979 ondernam Johannes Paulus II zijn eerste buitenlandse pastorale reis, naar Mexico. In 
juni van datzelfde jaar bezocht hij zijn vaderland Polen en Ierland. In oktober reisde hij naar de 
Verenigde Staten. Weinigen konden toen vermoeden hoe ver en vaak Johannes Paulus II nog zou 
reizen. Ondertussen heeft hij de gehele wereld afgereisd.   Johannes Paulus II is sterk gevormd door de 
verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, die hij deels zelf aan de lijve heeft ervaren. Hij hecht 
groot belang aan verzoening en vrede, dat komt onder meer tot uiting in de grote inspanningen die hij 
getroost op het vlak van de zogenaamde “Interreligieuse dialoog”: gesprekken met niet christelijke 
godsdiensten.  
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Hij heeft zich vanaf het begin van zijn pontificaat vasthoudend ingezet voor de mensenrechten en 
vrede tussen de volkeren. Eén van de opvallendste successen die hij tot stand hielp brengen was de 
opkomst van de Solidariteitbeweging in Polen, de paus heeft door stille diplomatie achter de 
schermen, sterk kunnen bijdragen aan de ineenstorting van het communisme in zijn geboorteland en 
de rest van het Oostblok Hij gaf de eer voor zijn diplomatieke successen aan de Heilige Maagd Maria, 
in 1981 ontsnapte hij op wonderbaarlijke wijze aan de dood bij een moordaanslag, gepleegd op de 
verjaardag van de eerste “Mariaverschijning” in Fatima (13 mei 1917). De paus toonde Maria zijn 
dankbaarheid door op 13 mei 1982 naar Fatima te gaan en de wereld en Rusland toe te wijden aan het 
Onbevlekte Hart van Maria, precies zoals de Heilige Maagd in 1917 had gevraagd.  Miljoenen mensen 
kennen Johannes Paulus II als de paus die de jongeren vanaf 1985 met een nieuw geloofselan wist te 
bezielen door de “Wereldjongerendagen”. 
Deze paus heeft inmiddels een hoge leeftijd bereikt. Zijn lichamelijke gezondheid laat te wensen over. 
Regelmatig wordt er dan ook over gespeculeerd of hij vrijwillig zijn ambt zal neerleggen. Dit is geen 
aannemelijk scenario, om te beginnen kan in principe nooit onomstotelijk worden vastgesteld, dat hij 
zonder externe druk afstand doet van het pausschap, daarnaast brengt een teruggetreden paus een vrije 
keuze van zijn opvolger in gevaar, de kardinalen kunnen niet in alle vrijheid voor een eventuele 
“tegenhanger” kiezen wanneer de vorige paus zijn invloed nog doet gelden en wat te denken van 
uitspraken die een teruggetreden paus zou kunnen doen om zijn opvolger te bekritiseren of in 
verlegenheid te brengen? Al met al is het waarschijnlijk dat Johannes Paulus II als paus zal overlijden, 
net als zijn voorgangers.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Giften van devotionalia, zoals medailles, prentjes enz… zijn altijd welkom in ons museum 
 

Zicht op de koepel van de Sint-Pieterskerk in het Vaticaan.
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keerzijde

2c 3a 3b 4 

keerzijde 

Uit de collectie van het Gemeentelijk Museum (grootte 1,5/1) 
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EEN REACTIE VAN DE LEZER 
 
Op p. 22 van het nr. 4, jg. 2004 van ons tijdschrift reageerde ons medelid Frans Duquet i.v.m. de 
bespreking van het doodsprentje van Joanna Van Calck (zie De Gonde, jg. 2004 nr. 3). Hij 
herinnerde een verhaal van zijn vader die ooit vertelde dat het meisje te Wetteren of omgeving zou 
verkracht en vermoord zijn geweest. Ons ander medelid, Daniël De Mol, meent echter dat dit laatste 
feit eerder zou slaan op wat Cecileke De Bruycker in 1910 te Wetteren overkwam, want Joanna 
(Jeanne) Van Calk haar lijkje werd te Brussel op7 februari 1906 gevonden. Een uitgegeven postkaart 
met foto van het meisje en een zicht op de Zwaluwenstraat te Brussel (collectie D. De Mol/Wetteren) 
waar ze werd gevonden wordt hier als ondersteuning van zijn stelling afgedrukt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ZW)ERFGOED IN MELLE 
 
Op zondag 17 april 2005 wordt in Melle voor de tweede maal de 
Erfgoeddag georganiseerd. Dit jaar wordt een tentoonstelling 
opgesteld van voorwerpen en documenten die, in de loop der 
jaren, door verenigingen en particulieren, aan het museum 
geschonken werden. Hierdoor werden ze van de vergeethoek, de 
rommelmarkt of het containerpark gered en zorgen ze voor een 
tastbaar, nostalgisch, echt en soms mysterieus beeld van ons 
verleden. De tentoonstelling is ook een oproep aan iedereen om 
van ons erfgoed geen zwerfgoed te maken. Gooi zaken niet 
zomaar weg, ga eerst langs in het museum.  
De tentoonstelling loopt t.e.m. 28 mei 2005. Ze zal toegankelijk 
zijn elke donderdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 13.30 tot 16.30 
uur en op de zaterdagen 30 april, 7 mei en 28 mei van 9.30 tot 
11.30 uur. Wanneer: zondag 17 april, 9.30 - 17 uur Waar: 
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum 
(Brusselsesteenweg 393-395, 9090 Melle). 
 
(overgenomen uit ‘Melina’, tweemaandelijks informatiemagazine van het Melse Gemeentebestuur, 28ste jaargang, nr. 2 – maart/april 2005) 
 



 - 27 -

LEDENLIJST VAN DE HEEMKUNDIGE VERENIGING 
DE GONDE 2005 
(gegevens tot 1 maart 2005) 

 
STEUNENDE LEDEN 

 
AUMAN Luc Melle 
BEKAERT Georges Melle 
BRACKE Liliane Melle 
BRAECKMAN Henri Melle 
BRAECKMAN Roland Melle 
CHRISTIAENS-BUYLE Martine Melle 
CORNELIS Achiel Melle 
DE BACKER Oscar Melle 
DE BAETS August Melle 
DE BOSSCHERE Koen Melle 
DE COSTER Luc Melle 
DE COSTER Marc Melle 
DE COSTER Paul Melle 
DE KOKER Willem Melle 
DE LANGHE-DE 
KEGEL 

Nand & Miet Oordegem 

DE MAESENEER Dirk Melle 
DE PAUW Eric Gent 
DE POTTER D’INDOYE Edouard & 

Louise 
Melle 

DE RUYVER Luc Laarne 
(Kalken) 

DE SCHAMPHELAERE Jozef Oosterzele 
DE SPIEGELEIRE Marie-Antoinette Melle 
DE VLOED Patrick Melle 
DE WINNE Lucien Gent 
DE ZUTTER Andy Zottegem 
DEN HAESE Richard De Pinte 
DEPRE Paul Melle 
DESMET Ginette Gent 
ERVYNCK Gontran Gentbrugge 
FOUCQUAERT Fernand Wetteren 
FRANCOIS Herman Melle 
GOEDERTIER Luc Melle 
GOESSENS Marc Wetteren 
GOOSSENS Willy Wetteren 
GYSELINCK Antoine Melle 
IMPENS Eric Zaffelare 

LAMMENS Edmond Meise 
LEMMENS Daniël Melle 
MATTHIJS Koen Wetteren 
MOREELS Erik Gontrode 
NOTTE Roger Melle 
OLSEN Jan Melle 
PAEPEN Christiaan Melle 
PAUWELS Jozef Waarschoot 
PLATTEEUW Marc Melle 
RAES Egide Melle 
SMEDTS Marcel Melle 
STEURBAUT Philip Zottegem 
TEIRLINCK Armand Melle 
TEMMERMAN Raphaël Melle 
THOMAS François Melle 
TIMMERMAN Willy Melle 
TROG Denise Melle 
VALENTYN 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 HOVE Mario Melle 
VAN OOST Maurits Melle 
VAN SLYCKEN André Gontrode 
VAN STEENBERGE Victoria Melle 
VANROLLEGHEM Noël Gontrode 
VERHOEVEN Solange Melle 
VERVUST André Melle 
WALDACK Felix Laarne - 

Kalken 
 
 

 

 
LEDEN 

 
ACKE Lucienne Gent 
ADRIAEN Mark Gentbrugge 
BEHAEGEL Gilbert Zwalm 
BLOCKEEL Antoon Melle 
BOURGOIGNIE Willy Melle 
BOVIJN Lucie Melle 
BRACKE Alfred Ekeren 

(Antwerpen) 

BUYLE Willy Laarne 
CALLE Petrus Wetteren 
CARCHON Marc Melle 
CARIJN-
BOTERBERG 

J. Gent 

DAUW Christiaen Melle 
DAUW Marcel Melle 
DE BACKER Erwin Melle 
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DE BAETS Roza Melle 
DE BOSSCHER Albert Zottegem 
DE BOSSCHERE Lucien Melle 
DE COSTER Greta Melle 
DE FRENNE Roger Melle 
DE GEYTER Edgard Aalst 
DE GRUYTERE Regina Zomergem 
DE LANGE Maria Oosterzele 
DE LONGIE Guido Melle 
DE MOERLOOSE Hendrik Melle 
DE MOL Daniël Wetteren 
DE MOOR Freddy Wenduine 
DE RIEK Marcel Melle 
DE ROEK Michel Melle 
DE ROEVE Claudine Melle 
DE SCHRIJVER Micheline Melle 
DE SCHRYVER Xavier Destelbergen 
DE SMET Lucien Aalter 
DE SUTTER Julien Melle 
DE WAELE Juliaan Melle 
DEREY Patrick Melle 
DESMET Willy Gent 
DEWULF J.M. Gontrode 
DEXIA Bank - 

Documentatiebeheer 
Brussel 

DHONDT Romain Merelbeke 
D'HOYE Willy Melle 
DU BOIS François Lebbeke 
DUQUET Frans Sint-Lievens-

Houtem 
GALLE Gerard Eupen 
GANSBEKE Willy Gent 
GETTEMANS Geert Melle 
GOEMAES Maurice Zwijnaarde 
GOESSENS Luc Gontrode 
HAESEBEYT Freddy Bottelare 
HOSTE Albert Melle 
HUYGHE Nand Melle 
J. STORY - 
SCIENTIA BVBA  Gent 

JANSSENS-
LANGEROCK 

Gh. Melle 

KELDERMAN-
BAUWENS 

Viviane Gent 

KELLENS Julien Melle 
KEVERIJN Diane Melle 
KIELEMOES Gerard Melle 
LEFEBRE Christiane Wezembeek-

Oppem 
LEHOUCQ Nicole Heusden 
LOIR Yvonne Melle 
MABILDE Yvette Melle 
MAGERMAN Pol Herzele 
MARTENS Jan Scheldewindeke
MATTHIJS Jacques Melle 
MEERSSCHAUT Julien Melle 
MESSEMAN Michel Melle 
MORES Rosa Gent 

NAUDTS Marcel Melle 
OLSEN Lieve Melle 
OTTE Els Gontrode 
OTTE Jan Melle 
PROVOST Noël Melle 
QUINART Marcel Melle 
RAMON Roger Sint-

Amandsberg 
ROELANDT Gerard Oordegem 
SACKX Martin Sint-

Amandsberg 
SLOCK André Melle 
TEIRLINCK Lucien Melle 
TIMPERMAN Roger Melle 
TURF Lieve Melle 
TUSSCHANS Jan Melle 
URMEL Marc Dikkelvenne 
VAN 
CAUWENBERGE-
LIPPEVELDE 

Rita Melle 

VAN 
CAUWENBERGHE

Jozefa Melle 

VAN DAMMME Gustaaf Melle 
VAN DE PUTTE Eric Melle 
VAN DE PUTTE Ghislain Oosterzele 
VAN DER STEDE -
DE VYLDER 

D. Melle 

VAN DRIESSCHE Luc Wieze 
VAN HECKE Jules Zottegem 
VAN HEDEN Rolande Wetteren 
VAN KENHOVE Patrick Merelbeke - 

Bottelare 
VAN LIERDE Clara Gent 
VAN 
NIEUWENHOVE 

John Melle 

VAN OOST Marcel Melle 
VAN OVERMEIRE Gilbert Melle 
VANBETS Eduard Melle 
VERHOOSELE Françoise Moortsele 
VERSTRAETEN Liliane Gontrode 
VINCQUEER Antoine Nieuwkerken-

Waas 
VLAAMSE 
VERENIGING 
VOOR 

FAMILIEKUNDE Merksem 

WAFFLARD Luc Melle 
WARMOES Leo Merelbeke 
 



 - 29 -

INVENTARIS VAN DE ONZE-LIEVE-
VROUWCOLLEGIALE VAN DENDERMONDE 

 
n de loop van de maand september liep de inventaris van de persen van het archief van de Onze-
Lieve-Vrouwcollegiale van Dendermonde, uitgegeven door het Oost-Vlaams Verbond van de 
Kringen voor Geschiedenis met medewerking van het Algemeen Rijksarchief.  Deze inventaris is 

van de hand van Leo Pée, redactiesecretaris van de Oudheidkundige Kring van het Land van 
Dendermonde, archivaris van de O.-L.-Vrouwekerk van Dendermonde en voorzitter van het Oost-
Vlaams Verbond van de Kringen voor Geschiedenis. 
De publicatie (298 blz.) is de vrucht van vele jaren geduldig ordenend en analyserend werk van 2384 
documenten, daterend van de dertiende tot de twintigste eeuw, die al die jaren bewaard werden in de 
archiefkasten van de gewezen kapittelkamer boven de sacristie van de O.-L.-Vrouwekerk.  Aangezien 
de bewaaromstandigheden er niet meer van deze tijd waren, werd enkele jaren geleden besloten het 
hele archief in veiligheid te brengen in het Dendermondse stadsarchief, waar alles sedertdien 
permanent voor historisch onderzoek toegankelijk is.  De inventaris vangt aan met een interessante 
inleiding vol informatie over de stichting van de O.-L.-Vrouwekerk, de territoriale omschrijving van 
de Dendermondse parochies, het kapittel van de O.-L.-Vrouwcollegiale, het decanaat Dendermonde en 
de lokale abdijven en kloosters.  De eigenlijke inventaris beschrijft onder het oud archief stukken 
betreffende het kapittel, de quotidianen en obijten, de kerk en kerkfabriek, de kapelanijen, kapellen en 
altaren, de broederschappen, de stichtingen en studiebeurzen en de landdekenij van Dendermonde.  
Het modern archief behandelt het pastoraal, de kerkfabriek, de broederschappen en het archief van de 
dekenij van Dendermonde.  Het geheel sluit af met indexen op persoons- en plaatsnamen. 
Deze inventaris geeft de historicus, heemkundige, genealoog en geïnteresseerde burger eindelijk een 
werkinstrument in de hand om deze rijke bron van informatie voor Dendermonde en de omliggende 
gemeenten te ontsluiten.  We zijn er van overtuigd dat dit werk het lokaal historisch onderzoek een 
geweldige impuls zal geven.  We hopen dat op termijn ook het archief van de kerk van Sint-Gillis-
Binnen op deze manier zal kunnen ontsloten worden. 
In het Dendermondse Stadsarchief (F. Courtenstraat 11) en in het Zwijvekemuseum (Nijverheidsstraat 
1) beschikken wij over een honderdtal gedrukte exemplaren van deze waardevolle inventaris, die wij 
te koop aanbieden tegen de prijs van 
5 euro.  Men kan er de inventaris 
tijdens de kantooruren afhalen.  
Exemplaren worden ook verzonden 
op basis van een overschrijving van 
6 euro op het rekeningnummer 000-
0025227-07 van het 
Gemeentebestuur 9200 
Dendermonde, met vermelding: 
Archief / inventaris OLV-kerk. 
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