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Woord vooraf
Dat we een behoorlijk actief voorjaar achter de rug hebben leest u zeker in onze rubriek
‘heemkundig nieuws’. Bovendien werkte de werkgroep, bestaande uit Fernand De Paepe, Ginette
Desmet en Marieke Paepen, die de tentoonstelling rond het leven en werk van de Melse fotografe
Hilda Jacobs (1883-1921) voorbereidde heel intens verder. In voorliggend nummer is dan ook
gepast het grootste deel van de schriftuur gewijd aan deze, voor die tijd eerder uitzonderlijk,
vrouwelijke beroepsfotografe. Van deze jong overleden vrouw bezit ons Gemeentelijk Museum in
haar collectie nog enige, zij het niet goed bewaarde, glasnegatieven. Deze werden in de mate van
het mogelijke wat opgekalefaterd, ingescand en uitgeprint. Met deze expositie willen we,
behoudens via de weg van de erfgoedbank verbonden aan de Erfgoedcel Viersprong, proberen een
aantal geportretteerde personen te identificeren, een oproep aan het publiek dus onder de titel
‘Opsporing verzocht!’. Dat Hilda Jacobs in haar persoonlijk leven een aantal dramatische, op
menselijk vlak, tegenslagen te verduren kreeg, zal u ook in deze bijdrage kunnen vernemen.
Familiale banden met vandaag nog te Melle wonende families zijn er ook. Het is zeker de moeite
waard om deze tentoonstelling tijdens het eerste weekend van de komende maand juli te komen
bekijken in ons Gemeentelijk Museum.
Ondergetekende is behalve zijn engagement in onze heemkundige vereniging meer dan drie
decennia werkzaam geweest in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum. Per 1
juli aanstaande gaat hij met pensioen, voor opvolging wordt gezorgd.
De komende Open Monumentendag te Melle (zondag 10 september) vindt plaats in het college van
de paters Jozefieten, de organisatie van die dag ligt bij de Melse cultuurdienst. Het concrete
programma etc. … zal u kunnen raadplegen op www.melle.be.
Onze erfgoedwerking te Melle kan nog steeds bijkomende man- of vrouwkracht (de
vervrouwelijking in de erfgoedsector is ook bij ons duidelijk merkbaar) het genoegen verschaffen
iets bij te dragen aan de plaatselijke samenleving. Verschillende collecties liggen nog (zeer)
ongeduldig te wachten op ordening. Mensen die handig zijn kunnen een handje toesteken bij het
opkuisen van talrijke objecten uit de reserve van het Gemeentelijk Museum. Voelt u zich geroepen,
neem dan contact op met iemand van ons bestuur of met de verantwoordelijke van het
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum.
Jan Olsen
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Melse beroepsfotografe Hilda Jacobs (1883-1921)
door Ginette desmet en Marieke Paepen
De eerste beroepsfotografen
Rond het midden van de 19de eeuw verschenen de eerste beroepsfotografen waardoor na amper
een tiental jaren de miniatuurschilders, die gespecialiseerd waren in het schilderen van
miniatuurportretjes, totaal werden verdrongen. De commercialisatie van de portretfotografie nam
een onstuitbare uitbreiding. De groei van het aantal fotografen loopt zowat parallel met de
toename van de welvaart. Een groot aantal van die eerste beroepsmensen was afkomstig uit de
kunstwereld of een kunstambacht: kunstschilders, portretschilders, huisschilders, kunstschilders in
fresco’s en versierselen, vergulders, graveerders …

De eerste vrouwelijke beroepsfotografen verschenen pas in het laatste kwart van de 19de eeuw en
waren nog lang heel zeldzame, witte merels. In Wallonië waren vanaf 1882 Césarine Cornand en in
1888 Jeanne Deton te Mons als fotografen werkzaam, beiden waren afkomstig uit een
fotografenfamilie die in verscheidene steden filialen hadden. In Vlaanderen was te Dendermonde
van 1882 tot 1888 Léonie Jacobs-Byl een van de weinige vrouwelijke beroepsfotografes uit die tijd
maar verdere gegevens over haar ontbreken nog.
Meer informatie hebben we over de dochters van de Gentse fotograaf Louis De Laetre (18151897). Deze was eerst bankwerker, werd daarna huisschilder en kunstschilder in fresco en
versierselen tot hij circa 1860 ‘lichttekenaar’ of fotograaf werd. Met zijn echtgenote Clémence
Westendorp had hij zes kinderen, vier meisjes en twee heel vroeg overleden jongetjes. De oudste
dochter, Joanna huwde met een fotograaf en verhuisde naar Brugge. De drie andere dochters
werden in de bevolkingsregisters ook vermeld als lichttekenaar of fotograaf maar alleen de jongste
dochter Juliette zou als fotografe actief blijven.
Twee maanden na het overlijden van vader Louis in de Lange
Violettestraat 20 werd in februari 1898 op dit adres ook fotografe
Adriana Dispa1 ingeschreven. Als Adriana Dispa in 1904 trouwde
met fotograaf Emilius Van de Winckel2 kwam deze ook inwonen in
het huis in de Lange Violettestraat. Op de kartonnen dragers op de
foto’s uit deze periode verscheen dan de opdruk J(uliette)de Lattre &
E. Vandewinckele (zie afbeelding) en in de “Wegwijzers van Gent”
vonden we in de Lange Violettestraat 20 de Firma de Lattre
vermeld. Het echtpaar Vandewinckel-Dispa verhuisde met twee
kinderen in 1914 naar de Dierentuinlaan te Gent.
Juliette De Lattre bleef tot minstens 1932 als fotografe actief en
stierf in 1942 te Gent, nog altijd op hetzelfde adres wonende. Zoals
wel vaker voorkomt bij de veel familienamen, was de schrijfwijze
van de familienaam in de 19de eeuw nog erg variabel: De Latter, De
Laet(t)re of De Lattre. Vader Louis liet de Laetre op de kartonnen
fotodragers drukken. Dochter Juliette hield het bij de Lattre (zie
figuur 1). Ook de familienaam Van de Winckel staat in diverse
administratieve bronnen variabel genoteerd.

Figuur 1: Foto genomen door
Juliette De Lattre.

Met dank aan Philippe Debergh voor zijn hulp bij het opzoekwerk.

1

Adriana Desiderata Adolphina Martha Dispa, ° te Gent op 26 oktober 1875 als dochter van winkelierster
Carolina Dispa (35 jaar), ° te Vilvoorde en wonende te Gent in het Oudburg. Grootmoeder Catharina Van
Mulken (77 jaar). deed de geboorteaangifte van haar kleinkind Adriana.

2

Emilius Maria Van de Winckel/ Vandewinckel, ° te Temse op 29 september 1879 en † te Brussel in
1953(?) Hij was ook miniaturist en kunstschilder.
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Figuur 2: De Statiestraat te Melle, op een postkaart uitgegeven door Lippens-De Pauw. Helemaal rechts is de
etalage te zien van de winkel uitgebaat door Hilda’s moeder en stiefvader. Op de gevel staat: “Tapisserie C.
Lippens De Pauw”.

Figuur 3: Het Gemeenteplein, zoals we deze vandaag kennen.
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Hilda Jacobs, een Melse beroepsfotografe (1883-1921), familiale achtergrond
Hilda Jacobs werd op 16 augustus 1883 geboren te Wetteren als dochter van Placide Jacobs en
Clothilda Maria De Pauw (zie ook een genealogie schets in bijlage).
Vader Placide, geboortig van Massemen was er op 28 juli 1850 ter wereld gekomen als laatste kind
van het kleermakers echtpaar Henri Jacobs en Francisca Van Goethem. Dezen waren op 27
augustus 1834 getrouwd te Massemen, de geboorteplaats van Francisca. Henri was geboortig van
Oosterzele en was eveneens zoon van een kleermaker. Ook enkele van hun zoons waren
kleermaker en een dochter was naaister, maar Placidius was het buitenbeentje. In zijn
huwelijksakte wordt hij vermeld als ‘versierselschilder’, een binnenhuisschilder die ornamenten en
versieringen of fresco’s binnenkamers aanbracht. Een gespecialiseerde vakman kon overal aan de
slag. Zo was hij midden december 1871 te Gent waar hij een kamer huurde in het estaminet ‘Au
petit Napoléon’ in de Koornbloemstraat, een straat in de wijk Ekkergem, vlakbij de Coupure, alwaar
de gegoede burgerij tijdens deze periode riante woningen liet optrekken. Anderhalve maand lang
was hij er als versierselschilder bedrijvig vooraleer hij terugkeerde naar Massemen, naar de
Dorpstraat waar zijn ouders woonden.
Op 19 april 1882 trouwde hij met Clothilda De Pauw die op 18 april 1858 te Sleidinge was geboren
als dochter van gemeentesecretaris Jan Frans De Pauw en Catharina Proost. Vader Jan Frans de
Pauw was eerst gemeenteonderwijzer, kreeg circa 1862 een bevordering tot kantonaal
schoolopziener en werd tenslotte gemeentesecretaris. De dag vóór haar huwelijk op 18 april 1882
te Massemen hadden Placide en Clothilda een huwelijkscontract afgesloten voor notaris Schepens
te Sleidinge. Een huwelijkscontract is een aanwijzing dat een, of beide partners een zekere
financiële welstand bezat(en). Ze huwden te Massemen, de woonplaats van de bruidegom, wat
ongebruikelijk was, op die manier konden de bejaarde ouders van Placide (toen al respectievelijk
78 en 79 jaar oud) aanwezig zijn. De 58-jarige vader van de bruid, toen al weduwnaar, was
geboortig van Serskamp en maakte zo misschien van de gelegenheid gebruik om wat
familiebezoekjes in de buurt af te leggen.
Nog geen anderhalve maand na hun huwelijk werden Placide en Clothilda ingeschreven te Gent, dit
in de Donkersteeg. Placide had er waarschijnlijk weer een grote opdracht want ze bleven er tot
begin oktober 1882, waarna ze zich vestigden in de Kerkstraat te Wetteren. Het is daar dat op16
augustus 1883 hun dochter Hilda werd geboren. Aan hun domicilie in Wetteren kwam na een paar
jaar een einde, hun tweede kind Esther Maria werd op 15 januari 1885 te Melle geboren, het
koppel woonde dan aan de Statiestraat (het huidige Gemeenteplein). Kleermaker Camille Jacobs,
een broer van Placide woonde al sinds het najaar van 1873 met zijn vrouw Mathilde Kerkvoorde in
de Kloosterstraat te Melle. Deze waren er reeds goed ingeburgerd en hadden al acht kinderen die
er allen waren geboren. De aanwezigheid van zijn broer, de kennissen- en klantenkring die deze er
had uitgebouwd en de locatie in het centrum van een welvarende gemeente vlak bij het station
waren zeker pluspunten om in Melle een eigen zaak te starten De toekomst zag er stralend uit: een
jong middenstandersgezin met een eigen zaak, het kon hen alleen maar voor de wind gaan.
Hun geluk bleef echter niet lang duren. Esther, het tweede kindje van het gezin was nog geen acht
jaar oud als ze overleed en nog geen jaar later, op 8 juni 1883 stierf vader Placide eveneens. In
het bevolkingsregister van Melle staat genoteerd dat hij overleed aan loodwitziekte, een
beroepsziekte door het gebruik van loodwitverf (zie bijlage).
Clothilda De Pauw stond er nu alleen voor en op 9 mei 1894 hertrouwde ze met Carolus Albertus
(Charles) Lippens, een behanger uit Gent. Het is niet uitgesloten dat Charles ooit had
samengewerkt met Placide, ze waren allebei gespecialiseerd in het binnenkamers afwerken van
huizen. Charles woonde, toeval of niet, in de Kleine Bellevuestraat in de voornoemde wijk
Ekkergem nabij de Coupure, waar Placide in 1872 ooit nog werkzaam was geweest. De dag voor
hun huwelijk sloten Charles en Clothilda een huwelijkscontract af voor notaris Mast, woonachtig
langs de Brusselsesteenweg te Melle. Clothilda en haar zuster Maria Eugenia De Pauw trouwden
beiden op dezelfde dag te Gent met een Gentenaar. Naaister Maria Eugenia huwde met koperslager
Petrus Morel en zal samen met hem en een schoonzuster een drietal jaren wonen op de
Brusselsesteenweg te Melle tot ze in 1897 definitief verhuisden naar Gent.
Charles Lippens, zoon uit een bescheiden schippersgezin, trok in bij Clothilda aan de Statiestraat te
Melle. Het echtpaar Lippens-De Pauw baatte een winkel uit en ze verkochten ook ansichtkaarten,
met zichten van Melle, waarvan ze de uitgevers waren. Wie instond voor het nemen van de foto’s
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Figuur 4: De kartonnetjes van enkele foto’s hebben reclame van Lippens-De Pauw op de achterkant staan
(rechts). Ook de voorkant draagt de familienaam (links). Misschien was Charles Lippens niet enkel werkzaam
als tapissier en inlijster, maar maakte hij ook foto’s? Of was de minderjarige Hilda al actief onder de naam van
haar ouders? (uit een private collectie)

Figuur 5: Er is bewijs dat Hilda Jacobs al voor 1910 actief was als fotografe. Links: foto van een boogschutter
uit 1905 (uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle). Rechts: Emiel Van Anderlecht met een
kinderjuffrouw, gedateerd rond 1906 (uit een private collectie).
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is ons niet bekend. Charles wist van aanpakken en was ook bedrijvig als behanger, tapissier en
inlijster (zie figuur 4).
Clothilda kreeg tijdens haar tweede huwelijk nog drie kinderen, namelijk: Raphaëlle, ° te Melle op
21 maart 1897, Esther Camilla in 1898 en tenslotte een zoontje, Jooris in 1900. De twee laatste
kinderen waren nog zuigelingen toen ze reeds overleden.

Fotografe Hilda Jacobs
Tijdens de inventarisatie van heemkundige voorwerpen, gestockeerd op de zolder van het
Gemeentelijk Museum, werd een houten bakje met glasnegatieven van Hilda Jacobs herontdekt,
deze waren jaren geleden geschonken door Antoine Gyselinck, laatste telg uit het gelijknamig
pijlenmakersgeslacht en verwant met de familie Jacobs. De bewaringstoestand was zeer slecht,
maar toch waren op heel wat glasplaatjes nog personages te zien.
Waar Hilda leerde fotograferen is vandaag onmogelijk te achterhalen. Hoewel ze pas vanaf de
periode 1910-’20 in de bevolkingsregisters van Melle als fotografe werd vermeld, was ze voordien
zeker al actief als fotografe. Er zijn enkele dateerbare foto’s die hiervan het bewijs vormen (zie
figuur 5). Haar foto’s vertonen een grote diversiteit aan decorachtergrond en afgebeelde personen.
Vooral de meer begoede mensen verschenen voor haar lens, maar ook enkele eenvoudigere
volksfiguren lieten zich fotograferen. Opvallend veel jongens (rond de leeftijd van 12 tot 14 jaar)
en volwassen mannen staan afgebeeld op de ‘carte-de-visite’ foto’s. Zij zitten nagenoeg altijd op
eenzelfde manier, zittend met de blik meestal iets naar links gericht, voor een draperie voorzien
van een serie ’floches’ (kwispels) of een neutrale achtergrond. Dit toont aan dat Hilda geen
vernieuwende kunstfotografe was. Op verschillende glasnegatieven werden moeders met hun
kroost afgebeeld, terwijl de man afwezig is. Weinig frequent voorkomend zijn groepsportretten,
deze werden niet teruggevonden onder de negatieven, maar er zijn wel positieven van gekend.
Opvallend zijn een 40-tal negatieven waarop Duitse soldaten staan afgebeeld, gedurende
Wereldoorlog I waren er heel wat Duitse militairen te Melle ondergebracht, o.a. in het college van
de paters Jozefieten. Ook verschillende vrouwelijke en mannelijke religieuzen zijn er te zien. Verder
zijn de foto’s waarop hondjes staan te pronken erg markant. Op één van die foto’s is een persoon
op de achtergrond te zien. Deze werd bij het maken van de positieve foto weggeknipt, dit toont
aan dat een glasnegatief meer laat zien dan het uiteindelijke positief.

Een tragisch levenseinde
Tijdens het oorlogsjaar 1917 kreeg Hilda Jacobs een zware slag te verwerken. Op 26 februari van
dat jaar overleed haar moeder, ze was nog geen 59 jaar oud. Het jaar daarop werd Hilda eind
augustus opgenomen in het Psychiatrisch Centrum Caritas, dit tot 10 mei 1919. De zware
oorlogsjaren met daarbij het overlijden van haar moeder kunnen aan de basis liggen van haar
neuro-psychiatrische problemen maar haar ziekte- symptomen: stuipen, droefgeestigheid, apathie,
geen eetlust, verlies van memorie, zonderlingheid zijn ook symptomen die kenmerkend zijn voor
chronische loodwitziekte. Het valt niet te bewijzen, maar het is niet uitgesloten dat chronische
loodvergiftiging een bepalende rol speelde in het ziekteproces van Hilda. Uit deze periode dateren
waarschijnlijk een aantal foto’s met hierop Zusters Van Liefde uit het P. C. Caritas. Misschien was
dit bedoeld als een soort bezigheidstherapie om Hilda uit haar apathie en melancholie te halen.
Haar stiefvader maakte het einde van Wereldoorlog I niet meer mee want hij was ondertussen op
19 juni 1918, op zijn beurt, op nog geen 60-jarige leeftijd ook al overleden. Halfzuster Raphaëlle
Lippens trouwde te Melle op 19 september 1921 te Melle met kleermaker August Van den Hole.
Hilda was echter waarschijnlijk niet op het huwelijksfeest want sinds begin september van dat jaar
werd ze weerom opgenomen in het P.C. Caritas. Daar overleed ze trouwens op 26 oktober 1921.
Aan de overlijdens in de familie kwam echter geen eind: schoonbroer August die samen met
Raphaëlle in het huis aan het Statieplein woonde overleed op zijn beurt op amper 29-jarige leeftijd,
dit op 29 januari 1926. Het koppel kreeg geen kinderen en Raphaëlle verhuisde tien jaar na het
overlijden van August naar Antwerpen. De woning aan de Statiestraat werd in de tweede helft van
de jaren 1930 gesloopt en er kwam een nieuwbouw, qua stijl modernistisch, deze woning werd na
Wereldoorlog II decennialang bewoond door de familie van Dr. Remi De Vis.
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Enkele glasnegatieven van ‘carte-de-visite’, door Hilda Jacobs. Met links de Melse beeldhouwer
Jules Vits.

Glasnegatieven van moeders die met hun kroost voor de lens verschenen. Opvallend, de man is
vaak afwezig.
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Enkele groepsportretten (dit zijn geen fotonegatieven). Boven: de gelegenheid voor dit portret is
onbekend, bijna alle mannen hebben een pintje vast. Onder: “Melle 1863-1913 jubelfeest der
congregatie en van acht jubilarissen”. (beiden uit de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle)
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Eén van de Duitse soldaten die Hilda
fotografeerde tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Twee Zusters Van Liefde, de foto is
waarschijnlijk genomen in de tuin van P.C.
Caritas.

De uiteindelijke positieve foto is altijd een uitsnijding van het negatief. Zo zal de vrouw op
bovenstaand glasnegatief niet zichtbaar zijn op het positief.
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Ook volkse, minder gegoede mensen werden door Hilda gefotografeerd.

Twee foto’s van Maria (Marietje) De Coster, die in augustus van dit jaar 100 zal worden. Zij is
waarschijnlijk de enige, nog levende persoon die door Hilda Jacobs werd geportretteerd. De foto’s
werden gemaakt tussen 1918 en 1921. De moeder van Maria baatte een café uit aan de
Statiestraat, vlak naast de spoorwegovergang. Dit was vlakbij de winkel van Lippens-De Pauw. Uit
een gesprek met Maria zelf konden wij vernemen dat Hilda, die erg van kinderen hield, haar soms
meenam voor een wandelingetje. En dat de moeder van Maria niet graag had dat ze ver gingen,
misschien wist ze dat Hilda geestelijk niet helemaal gezond was. (beide foto’s uit een private
collectie).
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BIJLAGEN

Genealogische schets voorouders Hilda Jacobs

Joannes Jacob

Joseph Gislain Jacob

x

Anne Fivremont

x
Joanna Marie Verbrugg(h)en (dochter van
Oosterzele 11 Floréal XII Henri Verbruggen en Livine Petronelle De Clercq)
(1 mei 1804)

(kleermaker)

(spinster)

° Geraardsbergen 6 november 1778 (doop)

° Oosterzele 31 maart 1779

† Oosterzele 30 maart 1806

† Oosterzele 1 juli 1836

Henricus Jacob(s)
(kleermaker)

x
Massemen
27 augustus 1834

Francisca Van Goethem (dochter van Adrien
Van Goethem en Monique Herouw)

(kleermaakster)

° Oosterzele 30 maart 1806

° Massemen 25 Floréal XIII (15 mei 1805)

† Massemen 6 april 1885

† Massemen 22 december 1898

Kinderen:
•

Carolus Ludovicus, ° Massemen 11.04.1835, † Massemen 03.12.1882, x met Rosalia Haegeman

•

Josephus, ° Massemen 04.02.1837, † Massemen 24.02.1837

•

Clementia, ° Massemen 31.01.1838, x Massemen 05.02.1876 (?) met Placide Ydiers

•

Josephus, ° Massemen 15.01.1840

•

Marcellinus, ° Massemen 11.12.1841, † Massemen 08.06.1843

•

Camillus, ° Massemen 23.08.1843, x Wetteren met Mathilde Kerkvoorde

•

Theophilus, ° Massemen 02.11.1845

•

Placide Jacobs (1850-1893), vader van Hilda Jacobs (1883-1921)
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Genealogische schets gezinnen Jacobs-De Pauw en Lippens-De Pauw

Placide Jacobs
(huisschilder)

x

Clothilda De Pauw

Massemen
19 april 1882

(huishoudster)

° Massemen 23 juli 1850

° Sleidinge 18 april 1858

† Melle 8 juni 1893 (loodwitziekte)

† Melle 26 februari 1917

kinderen: -

Hilda Maria Jacobs (fotografe)
° Wetteren 14 augustus 1883
† Melle (P. C. Caritas) 26 oktober 1921

-

Esther Maria Jacobs
° Melle 15 januari 1885
† Melle 19 september 1892

Clothilda De Pauw

xx
Gent
9 mei 1894

(huishoudster)

Carolus Albertus Lippens
(behanger)

° Sleidinge 18 april 1858

° Gent 20 november 1858

† Melle 26 februari 1917

† Melle 19 juni 1918

kinderen: -

Raphaelle Mathildis Maria Lippens (winkelierster)*
° Melle 21 maart 1897
†?
x Melle 10 september 1921 met August Van den hole (kleermaker)
° Berchem 4 december 1896
† Melle 29 januari 1926

-

Esther Camilla Maria
° Melle 17 april 1898
† Melle 13 augustus 1898

-

Jooris Gustaaf Achiel
° Melle 18 juli 1900
† Melle 8 april 1901
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Saturnisme of loodwitziekte
Tegenwoordig mag verf met loodwit niet meer worden geproduceerd, verhandeld en gebruikt.
Vooral looddampen bij het afbranden van verf of het inademen van afgeschuurde verfstofdeeltjes
zijn heel toxisch. Loodwitziekte kan chronisch zijn in geval van langdurige blootstelling maar de
symptomen zijn aanvankelijk heel onduidelijk en divers. Ze zijn voornamelijk van digestieve en
neurologische aard o.a.: stemmingswisseling, apathie, vruchtbaarheidsstoornissen, stuipen,
nierinsufficiëntie, verlies van eetlust, psychische afwijkingen, kolieken… Vooral kinderen waarvan
het zenuwstelsel in volle ontwikkeling is vertonen een hoge gevoeligheid voor de neurotoxische
effecten van lood. Het is dus niet uitgesloten dat de kleine Esther ook overleed aan de schadelijke
gevolgen van het gebruik van loodwitverf en dat ook Hilda door loodwit geïntoxiceerd werd wat een
verklaring kan vormen voor haar latere neuro-psychische problemen. Loodwitintoxicatie heeft ook
een nefaste invloed op de menselijke vruchtbaarheid, typerend in dit verband is dat in de 7 à 8 jaar
na de geboorte van het tweede kind Esther, er geen kinderen in het gezin werden geboren.

Het bevolkingsregister van 1890-1900 met hierin vermelding van de familie Jacobs, woonachtig te Melle. Bij het
overlijden van Placide staat vermelding van loodwitziekte. Een bevolkingsregister is een administratief
gemeenteregister waar de bewoners per straat en huis worden ingeschreven. Naam, geboortedatum,
burgerlijke staat, beroep en eventuele strafrechtelijke veroordelingen worden erin bijgehouden. Om de tien jaar
worden de registers opnieuw opgemaakt, en de veranderingen erin genoteerd. De meeste bevolkingsregisters
beginnen rond het midden van de 19de eeuw, in steden zoals bv. Gent worden er al vanaf 1796 registers
aangemaakt. Vandaag worden deze registers nog steeds, doch weliswaar digitaal, bijgehouden.

Glasplaten
Korte geschiedenis
Al sinds de 16de eeuw weet men dat licht kan worden gebruikt om een beeld vast te leggen. Eerst
met de camera obscura, een donkere ruimte met een kleine opening, waarbij een beeld werd
geprojecteerd op de binnenwand. In de 19de eeuw trachtten velen om het bekomen beeld vast te
leggen, waaronder Louis Daguerre, die de daguerreotypie uitvond rond 1837, waarbij het beeld op
een verzilverde koperen plaat kon worden vastgelegd. Dit leverde een positief beeld op, dat niet
kon worden gereproduceerd (zoals het geval is bij negatieven). Rond dezelfde periode ontdekte
William Talbot hoe, met behulp van een ingewikkeld procedé met verschillende chemicaliën, een
negatief kon gemaakt worden op papier. Reeds rond 1850 kwam het gebruik van glas, als drager
van fotonegatieven, op.

Glasnegatieven
De emulsielaag die over glasnegatieven werd verdeeld bevatte lichtgevoelige zilverzouten,
waardoor de belichtingstijd korter was in vergelijking met de eerder genoemde technieken. De
verschillende procedés, met elk andere bestanddelen, voor het maken van de emulsielaag, kunnen
worden gebruikt om glasnegatieven te dateren.
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Zo werd albumine als bindmiddel gebruikt voor de lichtgevoelige deeltjes tussen 1848 en 1885.
Deze techniek had echter nog steeds een relatief lange belichtingstijd nodig (5 tot 15 minuten) en
gaf een niet gedetailleerd beeld. Een scherper beeld werd verkregen door middel van de ‘natte
plaat’ techniek, waarbij collodium (zilverjodide) werd gebruikt. Deze laatste stof, die in vaste
toestand ongevoelig is voor licht, moest als laag nat gemaakt zijn tijdens de opname. Dus moest
de plaat net voor de foto-opname worden geprepareerd door de fotograaf. De ‘natte plaat’ techniek
was voornamelijk in gebruik tussen 1851 en 1880.
In 1871 werd de ‘droge plaat’ techniek uitgevonden, dit zorgde ervoor dat glasplaten in een fabriek
konden worden bedekt met een lichtgevoelige laag. De gebruikte emulsie bestond uit gelatine
(afkomstig van dierlijk materiaal) en zilverdeeltjes (zilverchloride, zilverbromide of zilverjodide).
Deze techniek werd gebruikt tot ongeveer 1950, waarna kunststofnegatieven de bovenhand
namen.

Dry Plate Company
De glasnegatieven die werden gebruikt in de tijd van Hilda Jacobs zijn de ‘droge platen’. Enkele
doosjes waarin de gelatine platen werden verpakt werden teruggevonden in het museum van
Melle, samen met de glasnegatieven van Hilda. Eén van de kartonnen verpakkingen heeft het
opschrift van de J. De Geest, Quai Saint-Antoine 4-5 GAND. Een andere heeft aan de binnenkant
het opschrift Ed. Beernaert’s «Dry Plate» Company en aan de buitenkant opnieuw J. De Geest
(zonder adres).

Kartonnen verpakking van kleine (9cm x 12cm) zilverbromide-gelatineplaten: “J. De Geest en Ed. Beernaert’s
«Dry Plate» Company”. Links: buitenkant deksel; rechts: binnenkant deksel.

Buitenkant van de kartonnen verpakking van grote (12cm x 16,5cm) zilverbromide-gelatineplaten: “J. De
Geest, Quai Saint-Antoine 4-5, GAND”.
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The Ed. Beernaert’s Dry Plate Company werd naar alle waarschijnlijk opgericht rond 1880 door
Edwardus Carolus Beernaert (° te Gent op 31 oktober 1844). De oudste zoon van Bernardus
Beernaert, een huisschilder-winkelier die gevestigd was in de Sleepstraat. Samen met zijn drie
broers zag Edward zijn brood in de portretfotografie en richtte de Beernaert Frères fotostudio op.
Zij werden voor het eerst vermeld in de “Wegwijzer van Gent” in het jaar 1865, dit als
“Kunstbeoefenaars: photographisten”. Na 1881 kwam de studio niet meer voor in voormelde
Wegwijzer. En in 1885 was de productie van glasplaten door Beernaert reeds opgestart.
De emulsies voor de glasplaten werden geleverd door vaste leverancier en mede-Gentenaar Désiré
Van Monkhoven. Deze slaagde er in 1879 om de gevoeligheid van de broomzilver-gelatineplaten te
verhogen door ammoniak toe te voegen aan de emulsie. Deze ontdekking verhoogde de
populariteit van het gebruik van de ‘droge platen’. Vier jaar na de dood van Van Monkhoven kwam
er echter plots een eind aan de handelsovereenkomst tussen de twee bedrijven. Met verschillende
processen over de concessierechten over Van Monckhovens emulsiebewerking tot gevolg. De
emulsiebewerking moest volgens weduwe Van Monckhoven geheim blijven terwijl de andere partij
dit als “gemeengoed” zag.
Uiteindelijk kreeg The Ed. Beernaert’s Dry Plate Company gelijk waardoor zij hun activiteiten
verder konden zetten. Met de bouw van een nieuwe fabriek aan de Groendreef kende het bedrijf
een enorme groei waardoor het internationaal kon concurreren. In 1890 werd het bedrijf een
naamloze vennootschap, die echter rond de eeuwwisseling al opsplitste in twee firma’s: The Ed.
Beernaert’s Dry Plate Co. en de N.V. Exploitation de la Firme Beernaerts Dry Plate Company. Deze
laatste vestigde zich aan de Sint-Antoniuskaai 4-5, te Gent. In 1909 werd dat bedrijf overgenomen
door J. De Geest. Hij verhuisde zijn activiteiten naar de Wondelgemstraat in 1915. De
verpakkingen tonen dus aan dat Hilda Jacobs zeker al actief was als fotografe in de periode tussen
1909 en 1915.

Beschadigingen glasnegatieven
De gelatine van zilverbromide glasplaten is kwetsbaar voor vocht, bacteriën en schimmels. De
platen zijn ook vaak van een dunner type glas gemaakt (in vergelijking met oudere procedés),
waardoor ze sneller kunnen breken. De negatieven worden best opgeslagen in een ruimte waar
geen grote schommelingen zijn van temperatuur en relatieve vochtigheid.
In het geval van de glasnegatieven van Hilda Jacobs waren de bewaaromstandigheden niet ideaal.
Dit zien we aan de schade. De emulsielaag van verschillende glasnegatieven werd plakkerig (door
te hoge temperatuur en vochtigheid), waardoor de platen aan elkaar gingen kleven. Bij het
losmaken braken de glasplaten soms en werd de gelatinelaag onvermijdelijk beschadigd. Door de
slechte bewaaromstandigheden brokkelden ook delen van de emulsielaag af. En vertonen de
glasnegatieven vaak grillige patronen. Deze kunnen worden veroorzaakt doordat de gelatine vocht
opneemt en zwelt of doordat schimmels en bacteriën de gelatine aantasten.

Bronnen:
Helmut Gernsheim (1986). A Concise History of Photography. Third revised edition, Dover
Publications, Inc. New York.
Charlotte van Dijk (2010). Glasnegatieven in beeld.
Georges Antheunis, Guido Deseyn en Marc Van Gysegem (1987). Fotografie te Gent. Focus op
fotografie van 1839 tot 1940. Uitgegeven door het Museum voor Industriële Archeologie en Textiel
(Miat) met medewerking van het Gemeentekrediet van België.
Jan Coppens, Laurent Roosens, Frans Nooyens en Karel van Deuren (1989). “… door de enkele
werking van het licht… : Introductie en integratie van de fotografie in België en Nederland, 18391869. Gemeentekrediet van België, Brussel.
Fotorubriek van Peter Eyckerman: een communiefoto in Vlaamse Stam, 53 jg. nr.1 (januari-maart
2017): p. 7-10.
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Heemkundig nieuws
door Jan Olsen
Met een fototentoonstelling blikte het Gemeentelijk Museum even terug op de periode die de zusters,
verbonden aan het toenmalig klooster H. Hart te Melle, vanaf het laatste kwart van de 19de eeuw de
ouderenzorg te Melle op zich namen. Vele Mellenaars hebben het klooster en haar werking in de zorg nog
gekend. Het gebouw in de Kloosterstraat stak decennialang half verscholen achter een muur. In het jaar
dat de muur in Berlijn werd gesloopt (1989) werd ook de kloostermuur afgebroken. Uiteindelijk moesten
de oude gebouwen met al hun verhalen plaats ruimen voor een volledige nieuwbouw, meer aangepast
aan de comfort- en zorgnormen van de hedendaagse maatschappij. Ouderen, die er vandaag hun thuis
hebben, zijn er gemiddeld wel twintig jaar ouder dan een eeuw terug. Dat menig ouder wordende mens
kampt met dementieproblemen is onderwijl genoegzaam bekend. Reminiscentiekoffers zijn koffers waarin
objecten allerhande uit vervlogen tijden steken, ze kunnen mensen met dementie helpen om een stukje
houvast te houden of terug te krijgen, het zijn een van de middelen die reeds enkele jaren in woon- en
zorgcentra worden gebruikt . Via een mooie stand liet het personeel van het Woon- en Zorgcentrum
Kanunnik Triest, de locatie voor Erfgoeddag (zondag 23 april) dit jaar, het ruime publiek daar even
kennis mee maken.

Op donderdag 27 april organiseerde onze heemkundige vereniging in de BIB een door het opgekomen
publiek bijzonder gesmaakte en interessante lezing over de geschiedenis van het gevangeniswezen, dit
onder de titel “Van lijfstraf tot enkelband”. De spreker van dienst, gewezen directeur van de gevangenis
aan de Nieuwe Wandeling te Gent, Luc Stas, wist zijn toehoorders meer dan anderhalf uur op een
boeiende wijze te onderhouden. Onze voorzitter, Daniël Lemmens, had voorafgaandelijk een overzicht
gegeven van de voorbije activiteiten en werking van onze vereniging.
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Op zondag 7 mei verleende onze vereniging haar medewerking bij de
inhuldiging van een info-paneeltje aan het grafmonument van oud-strijder uit
Wereldoorlog I, Emiel Leyman (1896-1932), dat zich op onze gemeentelijke
begraafplaats bevindt. De organisatie van deze serene activiteit en
bijgewoond door een ruim publiek, waaronder heel wat familieleden van
Emiel Leyman, lag in handen van de VOS-afdeling Melle onder leiding van
haar voorzitter Erwin Van Heesvelde. Ons bestuurslid, Jan Olsen, gaf in zijn
woordje enige toelichting bij de geschiedenis van het zo typische
heldenhuldezerkje alsook over de symboliek die op een dergelijk monumentje
te zien is. Naar aanleiding van dit initiatief gaf onze vereniging een
bescheiden brochure uit. Aansluitend werd m.b.t. een recent aangebracht
paneeltje dat wijst op de aanwezigheid op onze begraafplaats van graven van
te Melle gesneuvelde Franse marinesoldaten door ons bestuurslid Michel De
Roek eveneens enige toelichting gegeven.

Per 1 juli aanstaande gaat ons bestuurslid Jan Olsen, die meer dan dertig jaar
werkzaam was in het Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum
te Melle, met pensioen.
Uiteraard blijft hij, via onze heemkundige vereniging in de erfgoedsector
binnen onze regio verder actief.
Op de algemene vergadering van de aangesloten heemkundige kringen uit
Oost-Vlaanderen werd op initiatief van het Heemkundige Genootschap het
land van Rode en onze eigen heemkundige vereniging door Heemkunde Oost-

De Gonde 2017 nr. 2

- 18 -

Vlaanderen vzw beslist de fel gegeerde Reinaertprijs voor heemkundige verdiensten dit jaar uit te reiken
aan ons bestuurslid Jan Olsen. De prijs zal worden uitgereikt op zaterdag 7 oktober eerstkomend te SintNiklaas alwaar die dag de Heemdag met als thema ‘handel, nijverheid en markt’ wordt georganiseerd
door Heemkunde Vlaanderen vzw i.s.m. enkele heemkundige verenigingen uit het Waasland, aangesloten
bij Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw.
Even een terugblik in een wat verder verleden:
Tijdens het kermisweekend van 1987 werd, mede op initiatief van onze heemkundige vereniging en
onder voorzitterschap van onze toenmalige voorzitter, wijlen Paul Den Haese, de gerestaureerde en ten
dele gereconstrueerde schandpaal, die zich sinds dan op het Gemeenteplein bevindt, onder grote
publieke belangstelling en met de nodige luister ingehuldigd.

In dat zelfde weekend werd ook het project ‘Bouw en laten functioneren van
een reconstructie van een Romeinse staande aardewerkoven’, gefinaliseerd.
Het betrof hier een archeologisch experiment, georganiseerd door onze
heemkundige vereniging in samenwerking met archeoloog Johan Rommelaere,
de gerenommeerde keramist Tjok Dessauvage, de universiteit van Gent en
leden van de Vrije Academie Gent vzw. In deze oven werd ook het winnend
beeld van beeldhouwer Georges Leenknecht uit Bellem gebakken, dit moderne
piëta werd enkele maanden later geplaatst in het O.-L.-Vrouwkapelleke aan de
ingang van de gemeentelijke begraafplaats ondergebracht.
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Het relaas over beide projecten kunt u nog nakijken in de nummers van De Gonde, daterend uit 1987 en
raadpleegbaar via de webstek: www.erfgoedmelle.be .
Als toemaatje publiceren we hier
een klasfoto (gemeentelijke
jongensschool te Melle),
daterend uit 1937 (80 jaar
geleden). Van links naar rechts
op de bovenste rij herkent u
mogelijks: Hulstaert Armand,
Baele …, Veeckman Gaston, De
Vetter Maurice, Van de Velde
André, Coppens Raphaël, Criel
Luc, Rigaux Robert, Poelman
Emiel en Weytens Richard; op
de onderste rij van links naar
rechts zien we: Thibaux Robert,
De Schepper Gabriël,
Leenesonne Gilbert, Vervaet
Marcel, Godefroit André, De
Roover Robert, Vanderheyden
Jozef en Leyman André.

Uit Goeie Grond: herbeleef het tuinbouwverleden van
Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en SintLievens-Houtem
Het tuinbouwverleden van je gemeente herontdekken? Dat kan via zes
interactieve audiopunten. In Destelbergen, Lochristi, Melle, Merelbeke,
Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem kan je het verleden laten spreken. Wek zelf de nodige energie op aan
het audiopunt en luister naar getuigenissen van oud-tuinbouwers over de tijd van toen. De infopanelen
op de audiopunten vertellen je bovendien in een notendop wat specifiek was voor elke gemeente
afzonderlijk.
Meer weten? Download de ErfgoedApp en ontdek meer historisch beeld- en videomateriaal op je
smartphone of tablet. Je kan de ErfgoedApp gratis downloaden via Apple App Store of Google Play. Via
een QR-code krijgt je alle info op je toestel.
Fiets- en wandellussen laten je kennis maken met dit boeiend verleden én met de sierteelt en tuinbouw
van vandaag.
Herbeleef het rijke tuinbouwverleden vanaf
zondag 17 september 2017. We lanceren het
project Uit Goeie Grond tijdens de
Plantenbeurs in het Reinaertpark van
Destelbergen vanaf 10 uur.
Meer info op
www.erfgoedcelviersprong.be/uitgoeiegrond.

foto: collectie PC Caritas
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DE WERELD VAN VERLOREN DINGEN

En leid ons niet in bekoring

door Norbert De Meyer

Een kerkgebouw is als een regenboog. Je kunt er niet naast kijken als je een dorp binnenrijdt. Een baken is
het, een spitse toren in de wildernis van daken, steen en beton. Zo stond mijn dorpskerk er lang voor ik naar
de wereld keek. Ze zal er, weet ik zeker, nog lang staan, zij het dat ze aardse kleren krijgt aangemeten.
In mijn krokodillenjaren zat ik als kortslaper op zondag in de vroegmis, omringd door een handvol nonnetjes,
wat pseudo-heiligen en het onuitroeibare duivenmelkersgild. Achter in de kerk zaten deze laatsten,
weggemoffeld door stoere pilaren, tegen elkaar geschurkt om zich als de bliksem naar hun hokken te spoeden
als hun vliegende prijsbeestjes uit verre streken holderdebolder ‘vielen’. Van horen zeggen, weliswaar, want
ze hadden hun eigen informanten. De sociale media lagen nog lang niet in het verschiet. Rond die grote
belhamels liep de ‘suisse’ wacht, dat was nodig, de kerkbaljuw die als een meester met zijn staf op de harde
vloer tikte om tot enige sereniteit aan te manen. Mocht dat niet helpen, dan was er nog zijn borende blik in
zijn getaand gezicht als dat van de soldaat op het schilderij van de tiende statie van de kruisweg tegen de
afbladderende muur. En ergens daartussenin zat een kleine beunhaas, dat was ik, plichtsbewust na de zegen
haastig een kruis slaand om daarna in de koele morgenschemer de nog muisstille zondag in te lopen.
Bij mijn communie werd ik lid van de Bond van het Heilig Hart. Maandelijks op zaterdag was er
biechtgelegenheid. Dan kwam een ‘vreemde’ geestelijke uit een naburig dorp onze dood- en dagelijkse
zonden vergeven. Tegen een buitenstaander, een alien die je van haar noch pluimen kende, was het
makkelijker praten. De dienstdoende priester van onze parochie zat werkloos en nukkig te mediteren. Ook ik
zat daar soms te wachten, want wie zonder zonden is… Stiekem
hield ik de slinkende rij in de smiezen tot het eindelijk mijn beurt
was om het barokke meubelstuk binnen te glippen. Mijn stoel
beefde nog na als een wilgentak waar zojuist een merel vanaf was
gevlogen. Het was er pikkedonker. Voor enig licht in de duisternis
was het wachten op het met een ruk open glijdende schuifje,
waarachter de contouren van een kerel in soutane met
onwelriekende adem opdoemde, die me fluisterend vroeg welke
smoezelige vlekjes ik op mijn zieltje dacht te hebben. Na een
kruisteken verzonk hij in diep gepeins, keek me af en toe met een
loense blik wantrouwig aan, gaf me de absolutie en zadelde me
uiteindelijk op met een onzevader en drie weesgegroetjes. En
afsluiten met een mooi akte van berouw, voegde hij er fijntjes aan
toe. Zo kon ik ’s anderendaags onbelast en rein ter communie. Na
afloop werd een stempel op het kaartje van de Bond van het Heilig
Hart gezet. Wat kreeg ik in ruil voor een volle met stempels
bekladde kaart? Ik vermoed een aantal aflaten die, gemeten in
goddelijke lichtjaren, een peulschil waren van mijn door dagelijkse
zonden opgebouwde eeuwen vagevuurverblijf. Mijn klamme
kinderhand had liever een doos pralines gekregen.
Ik vertel dit alles omdat ik onlangs een bundel boekjes van de
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Bond van het Heilig Hart vond. Mijn vader had die maandblaadjes netjes per jaar gebrocheerd, ietwat
stuntelig en met de voorhanden zijnde middelen van de jaren vijftig en zestig van vorige eeuw, toen de haan
in de soezende vroegte op de mestvaalt kraaide. Wat plakband, een stuk schoendozenkarton en een reep
kaftpapier, restant van mijn schoolboeken, daar moest vader het mee doen. De bundels zijn de gure
naoorlogse dagen door gesparteld en gezien de kwaliteit van papier en inkt in die dagen niet zo nauw stak, is
dat een huzarenstuk. Lezend in die stichtende lectuur, hamerde de redactie van het druksel erop dat het een
‘maandschrift is voor geestelijke vorming’, waarvan redactie en beheer in de Korte Schipstraat 16 in Mechelen
huisde. Ik pluk er lukraak enkele veelzeggende titels, met melige gedichten doorspekt, uit:
1959: Onwankelbaar trouw; Habemus Papam! Wij hebben een paus; De jacht van het leven; Hebt gij 6
vingers aan iedere hand?; De goede Samaritaanse in badpak; Een wereld vol onrust.
1960: Een flauwe stem maar een lief snoetje; L’amour, toujours l’amour; Van kemels, miljonairs en het oog
van een naald; Meisjes met pit gevraagd…; Too much cha-cha-cha.
1961: Gonzende bijenkorf; Wij leven niet voor ons plezier!; Haalt de wetenschap God uit de hemel?; Vals spel
met de vredesduif; Van zware jongens en zwakke benen; Miljonair op krukken.
1962: Wat is geld waard?; Leven wij om ons te amuseren?; De mens leeft ook van brood; Als het leven u
eenzaam maakt; Mensen in verdrukking; Maakt lijden het leven zinloos?; Leven wij om te sterven?; De
eeuwigheid is al begonnen.
1963: Hoop en fatalisme; Waarom moeten wij naar de mis?; Gezonde lucht…; Vrijheid is méér dan een
schoon woord; Parachutistensprong naar de hemel.
1964: Die lastige biecht!; Het vergeten platteland; Wat is een mens nog waard?; Als mensen een paradijs
maken; Wij hebben het goed; Geen romantiek maar hulp in liefde; Eerst godsdienst dan pas cultuur! Weten
waarom wij leven.
De taal van paus, pastoor en andere Latinisten. Instituten waar ik met onbegrijpelijke ogen naar opkeek. De
inhoud van de bijdragen ademen een diep religieus beleven uit waar niet over moest worden gegekscheerd.
Of ik dit blad als jongeling heb gelezen, herinner ik me niet. Stiekem misschien? Het zou me met mijn toen al
opbloeiende liefde voor het boek, niet verwonderen.
Als ik deze antiquiteiten vandaag doorblader, word ik overvallen door een wee verlangen om terug te gaan
naar dat kind. Maar tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren, dichtte Elsschot.
De regenboog is nu compleet. Op de kleuren van het spectrum en de vleugels der herinnering beland ik van
het verleden in het heden. Amen.
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Kunst in/en brouwerij Huyghe
“Au début”
door Daniël Lemmens
Brouwerij Huyghe is niet alleen een zakelijke instelling maar heeft ook oog voor kunst. In ons tijdschrift
bespraken we reeds het prachtige schilderij Brouwen in vroegere tijden van kunstenaar J. Van Doren
afkomstig van de oktoberhallen van Wieze en het beeldhouwwerk De Atlas met de Roze Olifant van de
Zomergemnaar Jean Demarets dat naast de nieuwe brouwzaal prijkt.
In een prieeltje achter de nieuwe brouwzaal werd, ter gelegenheid van de Open Bedrijvendag, een nieuw
prachtig bronzen beeld geplaatst op een arduinen sokkel. Het kreeg de naam Au début. Een zeer
aantrekkelijk vrouwenfiguur houdt in de opgeheven hand een waterdruppel vast, symbool van alle leven
en de belangrijkste grondstof van het bier. Deze elegante dame doet ons denken aan een godin uit de
klassieke oudheid. Ze positioneert zich stijlvol op een arduinen plateau met wuivende haren, frisse
gelaatstrekken in een kleed die in plooien haar lichaam bedekken. Ze blikt vooruit, toekomstgericht als
symbool van de expansie van de brouwerij. Wat een elegantie! Wat een schoonheid!
Het is het werk van de Chinese kunstenares Luo Li Rong die al tien jaar in België woont. Ze studeerde
aan de prestigieuze Academy of Fine Art in Peking. Al tijdens haar opleiding wist ze furore te maken in de
kunstwereld. Zo maakte zij werk voor de Olympische Spelen in Peking en kreeg verscheidene prijzen. Ze
verdiepte zich in de figuratieve beeldhouwkunst op klassieke basis en kreeg heel wat opdrachten voor
projecten met sculpturen in openbare ruimten. Ook in België is Luo Li Rong actief. Trouw aan haar
principes verdiept ze zich in de technieken van de beeldhouwers van Europa uit de periode van de
renaissance, barok en andere tijden.
Haar sculpturen verbluffen de kijker met hun schoonheid, vakmanschap en vooral ook vrouwelijke
elegantie. Ze stelde reeds tentoon in verschillende plaatsen van ons land en was te gast in galerie Art
Center HOres te Knokke en Sint-Martens-Latem. Daar werd het beeld aangekocht door Alain De Laet en
zijn echtgenote Cathérine Dubrulle.
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NIEUWE PUBLICATIE WAARIN MELLE VOORKOMT

“Ik overzie de toestand. Met vier man is hier voorlopig niets aan te vangen, dat ware de
grootste waanzin. Met twee zou het gaan, maar wie moet ik daarvoor aanduiden om het
doodsgevaar met mij te trotseren. Ik bezie hen alle drie. Neen, ik kan daarvoor niemand
aanwijzen. Ik zal het alleen doen. Die Pruis zal ik doden.”
Albert Vervust, afkomstig uit Melle bij Gent, maakte de Eerste Wereldoorlog van begin tot eind mee,
eerst op de vlucht, dan onder de wapens. Pas op zijn 85ste zette hij zich aan het schrijven, met
uitzonderlijk resultaat: de oorlog zeventig jaar later verteld door een soldaat, dramatisch, met alle
geweld en gruwel, maar ook afgewisseld met mooie momenten van romantiek, na de vele jaren vol
nostalgie. Albert Vervust vluchtte na de gevechten in Melle naar Frankrijk, werkte er bij landbouwers en
in een wapenfabriek, meldde zich als vrijwilliger bij het Belgische leger, lag als frontsoldaat jarenlang aan
de IJzer, kon een paar keer op verlof naar Frankrijk, vocht nabij Ieper in het eindoffensief, maar moest
zich na de wapenstilstand direct weer melden voor de bezetting van Duitsland. De memoires van Albert
Vervust roepen de hele oorlog op en brengen die honderd jaar later met meeslepende vertelkunst
verbazend dichtbij.

“Albert Vervust - Jeugd in oorlogsjaren 1914-1918”
426 pagina's, geïllustreerd
Te koop via ritacapiteyn@telenet.be : 15,00 euro + verzendkosten
ISBN 9781366177964
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Wie kan ons meer vertellen over deze gebeurtenis te Melle?
Met informatie kan je terecht bij het Gemeentelijk Museum via e-mail:
museum.melle@skynet.be of telefonisch: 09.252.26.47
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Een mooi funerair object
Dit houten paneel dat deel uitmaakt van de collectie van het Gemeentelijk Museum Melle
herinnert ons aan het overlijden van Joannes De Vos en is een zeldzaam stuk uit ons funerair
erfgoed. Wellicht bevond het zich slechts korte tijd op het kerkhof dicht tegen het kerkgebouw
te Vlierzele, en werd verwijderd naar aanleiding van de bouw van een nieuw gebedshuis op
dezelfde locatie.

Op het paneel is volgende te lezen:

Hier vooren leyt begraven den
eersaemen Joannes De Vos in houwelijk
gheweest met Joanna Trist overleden
den 16 mey 1775 oudt omtrent
de 38 jaeren
Bidt voor de ziele
Afgebeeld is Jezus Christus aan het kruis, links aan de voet van het kruis staan biddend een aantal
mannen, rechts een aantal vrouwen.
Onderzoek kon ons volgende over de overledene vertellen:
In november 1759 (de precieze dag werd niet genoteerd in de parochieregister waarin de pastoor alle
huwelijken die voltrokken werden in zijn parochie notuleerde) huwde Jan (Joannes) De Vos met Adriana
Joanna Triest (Trist), dit in de Sint-Fledericuskerk te Vlierzele (sinds 1977 een deelgemeente van SintLievens-Houtem). Volgens deze huwelijksakte zou Joannes De Vos geboren zijn te Vlierzele en zijn
echtgenote afkomstig geweest zijn uit Lede.
Uit dit huwelijk zouden er een zevental kinderen zijn geboren.
Het overlijden van Joannes De Vos is genoteerd op pagina 431 van het betreffend parochieregister van
Vlierzele. Uit bovenstaande gegevens op het paneel zou Joannes De Vos omtrent 38 jaar oud zijn
geweest bij zijn overlijden. In de parochieregister van Vlierzele waarin de dopen zijn opgetekend is een
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Jan Baptist De Vos vermeld, gedoopt op 26 november 1732, geboren als zoon van Martinus De Vos en
Elisabeth Pannecouck, wellicht is deze onze Joannes De Vos, want in verschillende doopakten van
kinderen van hem zijn peters of meters genoteerd met de naam Pannecoeck (Pannekouck …), een zoon
van hem, namelijk Constant De Vos, die gedoopt werd op 16 mei 1761, had als meter: Elisabeth
Pannekouck (= Pannecouck). In werkelijkheid zou Joannes De Vos bij zijn dood dus 43 jaar oud zijn
geworden. Dit lijkt ons ook eerder realistisch, zo zou hij bij zijn huwelijk 27 jaar oud zijn geweest en niet
22 jaar oud, wat in die periode eerder uitzonderlijk was. Men was trouwens in die tijd nog minderjarig tot
zijn 25ste levensjaar.
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Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum
maandag
dinsdag
woensdag
zaterdag

08.30
08.30
08.30
09.00

tot
tot
tot
tot

12.00
12.00
12.00
12.00

uur
uur
uur
uur

13.30 tot 17.00 uur
13.30 tot 17.00 uur
13.30 tot 17.00 uur

(enkel op de 2de en 4de zaterdag
van de maand open)
gesloten op donder-, vrij-, zon- en feestdagen
en tijdens de maanden juli en augustus

Gemeentelijk Museum: enkel op afspraak

SLUITINGSDAGEN LEESZAAL GEMEENTELIJK ARCHIEF EN
DOCUMENTATIECENTRUM VOOR HET JAAR 2017
geheel de maanden juli en augustus
woensdag 1 november (Allerheiligen)
woensdag 15 november (Feest van de Dynastie)
maandag 25 december 2017 t.e.m. dinsdag 2 januari 2018
(kerst- en nieuwjaarsperiode)

Brusselsesteenweg 393-395

9090 Melle

) +32 (0)9 252 26 47 - museum.melle@skynet.be
8 www.erfgoedmelle.be

