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Woord vooraf 

Heemkunde en heemkundigen schenken aandacht aan het verleden. Men gaat op zoek naar feiten, 
gebeurtenissen, personen, die aan het leven van een gemeente of land vorm hebben gegeven. Vaak 
komen veldslagen, bekende persoonlijkheden aan bod. Maar ook het leven en werk van gewone mensen 
moet hierbij zijn plaats krijgen. Uitstekende gelegenheden om aandacht te vragen voor onze 
geschiedenis zijn verjaardagen van personen of toestanden.  

Zo willen we dit jaar beeldhouwer Jules Vits opnieuw onder de aandacht brengen. Honderdvijftig jaar 
geleden werd hij hier in Melle geboren. Bij die gelegenheid heeft er, op Open Monumentendag, een 
wandelzoektocht plaats, die aangekondigd wordt in dit nummer. Ook krijgen jullie een biografisch 
overzicht te lezen over zijn leven en werk. In ons volgend nummer sprokkelen we doorheen zijn leven 
en werken.  

Een merkwaardig artikel over eenvoudige volksmensen vind je in de bijdrage “Twee Mellenaars op de 
Gentse Muide”. In ons archief bevinden er zich ook een reeks bijzondere collecties. Bij speciale 
gelegenheden werden er penningen of medailles uitgegeven. Hiervan worden er een paar besproken. 

In onze rubriek “Heemkundig Nieuws” vernemen jullie heel wat van onze bijgewoonde activiteiten en 
geplande initiatieven. Met de medewerkers van onze Erfgoedcel De Viersprong gingen we op uitstap in 
onze regio. De herdenking van Anton van Wilderode kreeg ook onze aandacht want ook hij behoort 
voor een stuk tot ons Mels patrimonium. Dat de gemeente Melle ook zijn bijdrage levert tot het verhogen 
van het geschiedkundig bewustzijn van onze bevolking, getuigen de aankondigingen van de 
tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog, de voordracht over de Open Frontbrieven en de 
historische uitstap naar Heuvelland. 

 

 

Jules Vits 
oorlogsmonument te Geraardsbergen            monument 2de linieregiment te Gent, Leopoldskazerne 
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150 jaar geleden werd beeldhouwer 
Jules Vits geboren 

Biografische notities 
door Daniël Lemmens - foto’s Fernand De Paepe 

 

Jules Vits was een rasechte Mellenaar. Hij werd te Melle geboren, liep er school 
en bracht er zijn jeugd door. Als volwassene en kunstenaar nam hij actief deel 
aan het sociale, culturele en godsdienstig leven van de gemeente. Verschillende 
kunstwerken van zijn hand zijn te bewonderen in het straatbeeld van Melle. In 
ons tijdschrift werden menige publicatie over hem opgenomen. Als herinnering 
en hulde wijden we een paar bijdragen aan deze uitzonderlijke figuur. 

1868: Jules Vits werd als zevende en voorlaatste kind, geboren in een landbouwersgezin in de 
Zwaantjesstraat. Zijn vader heette Eduardus en zijn moeder Colette Van De Putte. Zijn 
overgrootvader Petrus bezat reeds een hofstede in die straat. De familie Vits was afkomstig van het 
Brabantse. Ze kwam zich hier vestigen in de tweede helft van de 17de eeuw. Het woord “vitse” verwijst 
naar een soort linzeplant, de wikke, met een paars-blauwe bloemenkleur. Die naam is overgegaan op de 
kleur zelf en werd vooral gebruikt in de lakenweverij, waar die nu niet meer wordt gebruikt. De vader 
van Jules Vits  schakelde, onder invloed van de bloementeelt, later over op de uitbating van een 
bloemisterij. 

1879: Zijn vader en moeder zijn overleden als Jules elf jaar was. Zijn tante langs vaders zijde, Melanie, 
bekommerde zich met de opvoeding van de kinderen. In het landelijk milieu speelde hij, zoals zovele 
kinderen van toen, koewachter. Als ontspanning sneed hij in het weke wilgenhout koppen, ranken, 
trossen uit met een gewoon pennenmesje. Dit was het begin van zijn kunstenaarstalent. 

1887: Op negentienjarige leeftijd sculpteerde hij zijn eerste 
kunstwerk: een prachtige wandelstok met ongewoon geprofileerde 
figuren van mens en dier omslingerd met ranken. Dit maakte indruk op 
heel wat personen. Op latere leeftijd zal hij met die wandelstok in de 
hand en de herenhoed op, als een grand seigneur zijn zondagse gang 
naar de hoogmis doen. 

1890: Jules Vits behaalde, als 
leerling van Lodewijck Van 
Biesbroeck, de eerste prijs, een 
gouden medaille, aan de 
Koninklijke Academie voor Teken-, 
Beeldhouw- en Bouwkunst van 
Gent, richting moduleren naar 
levend model. De prijs werd hem 
overhandigd door burgemeester 
H.Lippens. Op de Academie kwam 

hij in contact met de Nederlander Jan Custers. Die werd vooral 
bekend als tekenaar. Hij tekende en Jules Vits sneed beelden, vooral 
kerkmeubilair: altaren, retabels, communiebanken, voor veel 
kerken in Nederland. Spijtig genoeg zijn hiervan weinig documenten 
bekend. Vooraleer hij zich als zelfstandige beeldhouwer vestigde, 
deed Jules Vits nog praktijkervaring op in het atelier van Aloïs De 
Beule. 
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1895: Jules huwde met Maria Temmerman en ging zich vestigen op de Lindenhoek. Het gezin werd 
gezegend met acht kinderen waarvan er drie op jeugdige leeftijd stierven. 

 

1900: Het gezin verhuisde naar de Brusselsesteenweg (nu 353). Twee jaar later konden ze dit huis 
en de woning daarnaast kopen. Achteraan richtte hij zijn atelier in die Jules noemde “Huis van de 
Christelijke Beeldhouwkunst”. 

1902: Aan de voorgevel van de Sint-Martinuskerk werden twee heiligenbeelden van Jules Vits geplaatst 
in de nissen. Aan de linkerzijde de H. Cornelius, aan de rechterzijde, de H. Antonius abt. Later werden 
aan beide kanten van het portaal twee herdenkingsplaten voor de oorlogsslachtoffers aangebracht, links 
voor de burgerlijke slachtoffers, rechts voor de gesneuvelde soldaten. Jaarlijks worden aan deze 
herdenkingsplaten op 11 november hulde gebracht. 

 

 

1904: Beide woningen versierde hij kunstzinnig met beelden van Pieter Appelmans, bouwmeester van 
de kathedraal van Antwerpen, Smetrijns, edelsmid en met medaillons van Pieter Paul Rubens en 
Jacob Jordaens. Na zijn dood ging zijn dochter Laura er wonen en na haar overlijden in 2005 werd Jan 
Olsen eigenaar. In 2017 werd de woning grondig aangepast: hersteld waar nodig en opnieuw in zachte 
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pastelkleuren geverfd door het ecologisch schildersbedrijf Tintelijn zodat het nu de voorbijganger 
opnieuw echt kan bekoren. 

 

1912: Op vraag van pastoor E.H. De La Croix en bekostigd door de echtgenote van Jean de 
Diepenhède, ontwierp Jules Vits wellicht zijn meesterwerk: de kruisweg voor de Sint-Martinuskerk te 
Melle. Niet minder dan 150 figuren werden er in afgebeeld. De 14 staties, in terracotta geboetseerd, 
werden gebakken door Albert Jacobs, een pottenbakker uit de Kloosterstraat, familiaal verwant met 
Jules. 

In hetzelfde jaar realiseerde Jules Vits het monument “Monument de la 
reconnaissance” aan de hoofdingang van het college. Dit werd opgericht 
door de oud-leerlingen van het college, ter gelegenheid van het 75-jarig 
bestaan van  de instelling der paters Jozefieten te Melle. Het vormde een 
synthese van het onderwijs op het college tot die tijd met als kenmerken 
industrie, science et commerce zoals dit op het monument werd 
gegraveerd. Bovenaan  staat de buste van de stichter van de orde 
kanunnik Constant Van Crombrugghe geflankeerd door de medaillons 
van pater Bernardin, stichter van de musea en pater Théophile, 
belangrijke overste. 

In 1912 werd Jules Vits ook verkozen tot gemeenteraadslid onder 
burgemeester Léon van Pottelsberge de la Potterie. Hij zou het blijven tot 
1921.Ondertussen was hij ook actief in de plaatselijke 
middenstandsvereniging en kerkmeester. 

1916: Op het kerkhof werd een priesterbegraafplaats ingericht. De 
grafkelder was bestemd voor priesters die bij hun overlijden woonachtig 
waren te Melle. Voor deze kapel maakte Jules Vits de beelden van O.L. 
Vrouw, H. Johannes en een Christusfiguur. Op het kerkhof bevinden 
er zich nog grafmonumenten ontworpen door Jules Vits zoals het 
grafmonument van de vermoorde Melse politiecommissaris Gentil De 
Meyer, grafmonument van de familie Verbanck-Dierick en van de familie 
De Vloedt-Ghistelinck. Ook op het oude kerkhof het grafmonument van 
de familie Vervaene. 
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Na de Eerste Wereldoorlog werden in heel ons land herdenkingsmonumenten opgericht. Vaak 
werden hiervoor wedstrijden uitgeschreven. Zo vinden we oorlogsmonumenten van Jules Vits 



 

De Gonde 2018 nr. 3            - 6 - 

	

	

terug in Geraardsbergen (zie pag. 1 onder voorwoord), Zottegem, Overpelt, Aarsele, Berlare… 
Maquettes hiervan kunnen bekeken worden in de afdeling Jules Vits in het Gemeentelijk 
Museum. 

1930: In dat jaar vierde het 2de en 22ste Linie Regiment zijn honderdste verjaardag. Voor die gelegenheid 
sculpteerde Vits twee levensgrote soldaten (zie plaasteren model hieronder uit de collectie van het 
Gemeentelijk Museum Melle), die aan de ingang van de Leopoldskazerne te Gent, feestelijk werden 
onthuld. (zie pag. 1 onder voorwoord) 

1934: Tijdens de gevechten tussen Fransen en Duitsers sneuvelden in Wereldoorlog l een aantal Franse 
vlootfuseliers. Voor hen wou men een monument oprichten en werd er een wedstrijd uitgeschreven. 
Jules Vits behaalde de eerste prijs maar omwille van nu nog onduidelijke redenen kreeg hij deze 
opdracht niet. Dit kon Jules emotioneel moeilijk verwerken zodat er zijn gezondheid er onder leed. 
Voordien had hij wel op het kerkhof een gedenksteen voor de gesneuvelde Franse en Belgische soldaten 
mogen ontwerpen. 

 

1935: Jules Vits overleed en werd begraven op het kerkhof te Melle. Op 
het graf werd een H. Hartbeeld geplaatst die hijzelf maakte. Alleen de 
handen ontbraken. Die werden dan afgewerkt door zijn neef 
kunstenaar Modest Van Hecke. Later werden zijn echtgenote Louise 
Temmerman (1868-1940) en zijn 
zoon Gaston (1915-1977) er bijgezet. 

1974: In het gemeentehuis 
organiseerden Kunstgroep M, het 
Gemeentebestuur en de Culturele 
Raad een tentoonstelling “Werken 
van eigen bodem” met werken van 
26 hoofdzakelijk Melse kunstenaars. 
Er werd hulde gebracht door de 
voorzitter van de Culturele Raad van 
Melle, pater Rudolf Labyn, aan 
kunstschilder Geo De Brauwer en 
postume hulde aan beeldhouwer 

Jules Vits, waarvan 22 kunstwerken te bewonderen waren. 
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1985: Op initiatief van de Gemeentelijke Culturele Raad en onder impuls van hun voorzitter, werd een 
grootse herdenking gehouden, 50 jaar na het overlijden van Jules Vits. Aan zijn woning werd een 
gedenkplaat onthuld, ontworpen door Hendrik De Moerlose, in het bijzijn van het gemeentebestuur, 
familie en genodigden. Hierna had een academische zitting plaats in het gemeentehuis, gevolgd door 
de opening van een tentoonstelling met 33 werken van de kunstenaar. Bij die gelegenheid werd ook een 
kunstboek uitgegeven met beelden van de Kruisweg op teksten van dichter Anton van Wilderode. 
De foto’s voor het boek  werden genomen door Julien Meersschaut, voorzitter van de Foto-en Diaclub 
Iris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1986: Op het Gemeenteplein werd het beeld “Lieveke” plechtig 
onthuld. Het oorspronkelijk plaasteren model bevindt zich in het 
Gemeentelijk Museum en werd gemaakt in opdracht van een Frans 
koppel, wiens dochtertje Annette was overleden. Het werd in brons 
gegoten door Marcel Schellinck uit Oostakker. Als finale van de 
postume hulde aan beeldhouwer Jules Vits werd een Gala-concert van 
Weense muziek gehouden in de zaal van het Gildenhuis van Melle-
Vogelhoek. Bekende solisten zoals Jeanine Marthony, Koen Crucke en 
Marc Meersman traden op. De opbrengst van dit concert en dit van het 
Kunstboek werd besteed voor de betaling van “Lieveke“ 

1987: Tentoonstelling “Omtrent het Monument” (19de Biënnale 
voor Beeldhouwkunst) in de Augustinuskerk te Antwerpen, 
georganiseerd door het stadsbestuur. Hierop waren 7 gipsen maquettes 
te zien van herdenkingsmonumenten o.a. Geraardsbergen, 
Zottegem, Berlare. 

 

1990: Tentoonstelling” Rembrandt Bugatti en de Belgische dierensculptuur 1860-1930”, 
georganiseerd door de stad Antwerpen in het Hessenhuis. Twee beelden van Vits werden tentoongesteld: 
een leeuw, die een slang doodt en een tijger, vechtend met een krokodil. 

1996: De familie Vits schonk de uitzonderlijke en waardevolle collectie van 130 vooral plaasteren 
modellen en maquettes van beelden en monumenten aan de gemeente. Deze collectie biedt een 
overzicht van het gehele artistieke werk van de kunstenaar. Ze kreeg een  plaats in het Gemeentelijk 
Museum waar ze een afzonderlijke afdeling vormt. De nieuwe opstelling werd officieel voorgesteld in 
aanwezigheid van de toenmalige gouverneur Herman Balthasar. 
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1999: Zomertentoonstelling “Beeldhouwer Jules 
Vits: Leven en Werk”. Dit werd georganiseerd door 
het Gemeentelijk Museum en de Heemkundige 
Vereniging De Gonde. Bij deze gelegenheid werd een 
overzichtelijke brochure uitgegeven, samengesteld 
door de toenmalige conservator-archivaris Jan Olsen. 

 

2003: Tentoonstelling “Versus”: een confrontatie van actuele Melse kunst met het werk van 
beeldhouwer Jules Vits, in het Gemeentelijk Museum. Sommige deelnemers lieten zich expliciet 
inspireren door Vits, anderen voelden een bepaalde affiniteit met de beeldhouwer door de keuze van het 
materiaal of het thema, nog anderen lieten gewoon hun werk bewonderen. Het was een mengeling van 
allerlei kunstvormen en materialen van de 20 deelnemers. 

2005: Simonne, Laura Vits, de jongste dochter van Jules Vits, overleed in het Woon- en Zorgcentrum 
Kannunik Triest, waar ze anderhalf jaar verbleef. Sedert het overlijden van haar vader was zij de 
behoeder van zijn atelier en zijn werken geweest. Ze was lerares aan de Sint-Lodewijkschool te 
Kwatrecht en aan het Technisch Instituut O.L.-Vrouw te Gent. Tevens was ze een fervent fotograaf en 
actief lid van de Melse Foto -en Diaclub Iris. 

 

2018: Als herdenking van het feit dat Jules Vits 150 jaar geleden geboren werd organiseert het 
Gemeentelijk Museum en Documentatiecentrum, op de Open Monumentendag, een fotozoektocht over 
Vits in onze gemeente. Meer info hierover in de rubriek ’Heemkundig nieuws’. 
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Enkele medailles over het kanaal Gent-Terneuzen 
door Huguette Taymans 

 

De inventarisatie van de collectie medailles van het Museum van Melle heeft enkele merkwaardige 
stukken aan het licht gebracht. Iedere medaille vertelt zijn eigen verhaal. 

Twee stukken betreffen het kanaal Gent-Terneuzen komen hier aan bod. 

De eerste medaille dateert uit 1913 en is uitgegeven voor de voltooiing van werken aan het kanaal. 

 

Op de voorzijde staat Gentse maagd, ze zit lichtjes schuin met rechts van haar de leeuw met zijn 
voorpoten op haar rechterbeen en in haar rechterhand een vlag met het opschrift S.P.Q.G. terwijl haar 
linkerarm rust op een groot schild met een leeuw. Ze heeft lange haren en draagt een kroon en haar 
gewaad met korte gepofte mouwen hangt tot over haar voeten ; naast het schild op de grond staan een 
wereldbol, boeken en een lauwerkrans en op de achtergrond staat een afsluiting en in de verte ziet men 
de Gentse torens en schouwen. 

Op de keerzijde zien we links een lauriertak met onderaan een strik en rechts ervan, KANAAL / VAN / 
GENT-TERNEUZEN / ---- / VOLTOOING DER WERKEN / -- . -- / FEESTVIERING / 22EN JUNI I9I3 / -- 

De voorzijde betreft een officiële stadsmedaille, in 1881 ontworpen door Victor Lemaire (Luik 1826 - Gent 
1905) en die voor allerlei feesten en huldigingen gebruikt werd. De medaille werd gemaakt in opdracht 
van de Stad Gent en mocht dus verder gebruikt worden na het overlijden van de ontwerper. Vanaf dan 
werd echter de signatuur weggelaten. Deze stadsmedaille werd nog gebruikt tot na de Eerste 
Wereldoorlog. De medaille is in brons en heeft een diameter van 50,5 mm. 

De nieuwe zeesluis in Terneuzen, die reeds in 1908 voorlopig was opengesteld, werd op 15 februari 1910 
in het bijzijn van koningin Wilhelmina officieel ingehuldigd. In Gent was men er zich van bewust dat grote 
aanpassingen zouden nodig zijn om de zeeschepen te ontvangen die door die sluis, met een capaciteit 
van 10.000 ton, konden versast worden. Daarom werd op 6 augustus 1900 door de gemeenteraad de 
aanleg van een stelsel van nieuwe dokken goedgekeurd, om de capaciteit van de haven te 
vervijfvoudigen. Uiteindelijk zouden, naast het Groot Dok, slechts drie van de vijf voorziene 
insteekdokken gerealiseerd worden (het Noord–, Midden– en Zuiddok). Er werd begonnen met de 
kaaimuur op de linkeroever van het Groot Dok (klaar in 1905), waarna het dok zelf in twee fasen werd 
uitgebaggerd. In 1913 was ook het Noorddok afgewerkt, zodat de inhuldiging ervan ingepast kon worden 
in de feestelijkheden ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling die van 26 april tot 3 november te 
Gent doorging.  

De inhuldigingsplechtigheid vond plaats op 22 juni 1913 in aanwezigheid van koning Albert. Na zijn 
aankomst per trein in Langerbrugge voer de vorst aan boord van de postboot Princesse Elisabeth tot in 
het nieuwe kanaalgedeelte, waar hij opgewacht werd door het Deense oorlogsschip Olfert Fischer, het 
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Belgisch schoolschip L’Avenir en een internationale vloot van zeiljachten en plezierboten. Alle 
prominenten en de verenigingen waarvan ten minste 10 leden aanwezig waren, ontvingen een door de 
stad uitgegeven herdenkingsmedaille ; verenigingen met 25 aanwezige leden kregen er zelfs twee. De 
oplage moet dus aanzienlijk geweest zijn. 

Een tweede medaille in verband met het kanaal Gent-Terneuzen dateert uit 1969 voor de inhuldiging van 
een nieuwe zeesluis te Terneuzen.  

 

Op één zijde staat het hoofd van koning Boudewijn naar links met eronder rondom, GENT-TERNEUZEN 
1968 en onderaan langs de rand,  OOST-VLAANDEREN AAN Z.M. BOUDEWIJN KONING DER BELGEN en 
rechts langs de rand, verdiept, G VAN DEN MEERSCHE 

Op de andere zijde staat het hoofd van koningin Juliana naar links met eronder rondom, TERNEUZEN-
GENT 1968 en onderaan langs de rand,  OOST-VLAANDEREN AAN H.M. JULIANA. KONINGIN DER 
NEDERLANDEN en rechts langs de rand, verdiept, G VAN DEN MEERSCHE 

Op de onderzijde is op de rand ingeslagen, FONSON 

De medaille is in brons, heeft een diameter van 70 mm en is verpakt in een rood doosje. 

Na de Tweede Wereldoorlog beleefde Gent niet 
dezelfde heropleving als na Wereldoorlog I. Dit 
was enerzijds te wijten aan de ernstige 
stagnatie van de Gentse textielindustrie, maar 
anderzijds ook aan de te beperkte 
toegankelijkheid van de haven. De capaciteit 
van de Westsluis was, met 10.000 ton, totaal 
ontoereikend om de grote tankers en 
bulkschepen van de nieuwe generatie te 
versassen. Om dit probleem op te lossen 
werden bilaterale besprekingen met Nederland 
opgestart, die op 20 juni 1960 uitmondden in 
een verdrag. Dit voorzag in de rechttrekking en 
verbreding van het kanaal op Belgische bodem 
tot 200 meter op de waterlijn en 68 meter op 
de bodem, de uitdieping ervan over de hele 
lengte tot 13,5 meter en de bouw van een 
nieuwe zeesluis en een nieuwe binnenscheepvaartsluis in Terneuzen. Op aandringen van Gent werd deze 
overeenkomst in juni 1967 nog gewijzigd: de waterdiepte van de zeesluis werd ook op 13,5 meter 

Graafwerken aan de nieuwe sluis 
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gebracht, zodat schepen van 60.000 tot 70.000 ton konden worden versast, en het kanaal zou ook op 
Nederlands grondgebied verbreed worden.  

Teneinde deze grote schepen te kunnen ontvangen, werden in de Gentse haven de graafwerken aan het 
Sifferdok hernomen; het dok werd speciaal uitgerust voor de behandeling van stuk- en bulkgoederen en 
voor de vestiging van de nodige bedrijven, en tegen eind 1967 kon men de scheepvaart hier 5 km 
nieuwe kaaien aanbieden. Ten behoeve van de olieraffinaderij Texaco Belgium werd bovendien een 
speciaal dok gebouwd, bestemd voor petroleumproducten.  

Op 19 december 1968 werden met veel luister en in aanwezigheid van de Nederlandse koningin Juliana 
en de Belgische koning Boudewijn het verbreed en verdiept kanaal, de nieuwe zeesluis, het Sifferdok en 
het Petroleumdok officieel in gebruik genomen. Een speciale commissie voor feestelijkheden, met daarin 
vertegenwoordigers van de stad, de provincie en de havendienst, had de nodige voorbereidingen 
getroffen en ook voorzien in de uitgifte van een speciale postzegel en de aanmaak van 600 siertegels 
voor de genodigden. De postzegel, gedrukt op 2.750.000 exemplaren, werd ontworpen door Herman 
Verbaere en de siertegels door het Hoger Instituut voor Grafisch Onderwijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Postzegel met speciale afstempeling           Koning Boudewijn stelt de nieuwe sluis in werking 
(Stadsarchief Gent, reeks XXI nr. 756)     

 
De inhuldigingsplechtigheid startte in Terneuzen, waar de vorsten op de middag de nieuwe zeesluis in 
werking stelden.  

Het hoge gezelschap reisde vervolgens per 
boot tot aan Sidmar, en van daar per auto 
via de Kennedylaan naar het Gentse 
stadhuis voor een plechtige ontvangst door 
de burgemeester om 15 uur. Na een 
welkomstwoord overhandigde deze laatste 
aan koning Boudewijn een keramiekbord 
met een polychrome voorstelling van de 
Gentse Maagd, terwijl koningin Juliana 
bedacht werd met een tafelloper in oude 
kant die Oud Vlaanderen Gent voorstelde. 
Om 15.30 uur volgde nog een receptie en de 
feestelijkheden werden om 18 uur 
afgesloten met een vuurwerk van de firma 
Van Cleemput op de Graslei. 

De ontvangst op het Gentse stadhuis 
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Tijdens haar zitting van 28 juni 1968 had de feestcommissie besloten om aan de genodigden een 
siertegel te overhandigen in plaats van een medaille. Het provinciebestuur besloot dan maar op eigen 
houtje een penning te laten slaan. Beeldhouwer Gustaaf Van den Meersche werd aangesproken om het 
ontwerp te creëren en kon beschikken over foto’s van de beide vorsten om de portretten op voor- en 
keerzijde te modelleren.  

 

De aanmaak werd toevertrouwd aan de Brusselse firma Fonson. Door een gelukkig toeval zijn de 
archieven van de laatste jaren van deze firma bewaard gebleven, zodat we deze realisatie in detail 
kunnen volgen. Omdat de penningen niet meer tijdig klaar konden zijn voor de inhuldigingsplechtigheid, 
werd besloten om ze op een later tijdstip als herinnering aan de vorsten en de genodigden over te 
maken. De oorspronkelijke bestelling betrof 500 bronzen exemplaren en twee gouden, één voor elk van 
de vorsten. Omdat men er echter niet in slaagde om te kiezen welke zijde van die gouden medaille (met 
andere woorden welk portret) zichtbaar zou zijn in het schrijn dat er was voor voorzien, besliste men om 
zowel voor Boudewijn als voor Juliana twee gouden exemplaren te bestellen. De gouden penningen 
waren klaar op 12 september 1969 en de bronzen op 17 oktober. Een delegatie van de Bestendige 
Deputatie bracht op 19 november een bezoek aan koning Boudewijn en aan koningin Juliana om de 
medailles te overhandigen. De bijhorende lederen schrijnen droegen het wapenschild van de Provincie 
Oost-Vlaanderen in goudopdruk. Voor de 13 bronzen exemplaren die bestemd waren voor de 
Provisieraadsleden werd een schrijn in simili-leder besteld met dezelfde goudopdruk. De overige bronzen 
penningen werden aangetekend verzonden naar de genodigden op de opening van 19 december 1968.  

Momenteel is er opnieuw een grotere sluis gepland in Terneuzen. Of daar eveneens een medaille zal 
worden voor uitgegeven is weinig waarschijnlijk. 

 

Gustaaf Van den Meersche werkt aan de 
beeltenis van Koning Boudewijn 
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Heemkundig nieuws	
	

Verslagen 
 
 
 
 
 
 
 

Ontmoetingsdag voor vrijwilligers 
Herzele 23 juni 2018 

Michel De Roek, foto’s Paul Sels  

Door de Erfgoed Viersprong werd een ontmoetingsdag georganiseerd voor de vrijwilligers van Destel-
bergen, Lochristi, Melle, Merelbeke, Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem. 
Voor de locatie werd de molensite te Rullegem te Herzele gekozen. Alle ingeschrevenen kwamen rond 
het afgesproken tijdstip in de Molenstraat samen en werden hartelijk verwelkomd door het Viersprong-
team. 
Om 10 uur werden wij met een deskundige uitleg overstelpt door molenaar Alain Goublomme: 

De molen te Rullegem is een staakmolen op molen-
wal in de Molenstraat, op 1 km ten zuidoosten van de 
kerk te Herzele. De staakmolen is een richtbare wind-
molen en het oudste houten type windmolen in de La-
ge Landen. De huidige molen dateert waarschijnlijk 
van rond 1750, maar uit kerkelijke bron blijkt dat op 
dezelfde heuvel reeds veel vroeger een windmolen 
heeft gedraaid: alleszins vanaf 1424, wellicht nog eer-
der. 
Zowel de huidige als de verdwenen windmolen is 
haast ononderbroken adellijk bezit geweest. Van be-

gin 16de tot begin 19de eeuw was de molen eigendom van de Heer van Herzele, later van baron van 
de Woestijne. In 1906 komt de windmolen in bezit van graaf du Parc Locmaria. Tot eind 18de eeuw 
was de molen te Rullegem een banmolen. Toen waren de inwoners van de heerlijkheid Herzele ver-
plicht om hun graan op de molen van de heer te laten malen, op straffe van boeten en verbeurten. De 
molenaar mocht in die tijd een deel van het gemalen product afhouden, een praktijk waaraan hij zijn 
kwalijke reputatie dankt. 
De molen werd op 28 mei 1962 beschermd als monument. In 1966 werd hij hersteld. Aan het draaien-
de werk werd toen evenwel onvoldoende aandacht besteed. Na een wiekbreuk op 9 september 1990 
kwamen er gelaste stalen roeden van 23,10 meter. In 2002 werd een nieuwe ingrijpende restauratie 
uitgevoerd. Eigenaar/vrijwillige molenaar Alain Goublomme en Johny De Pelseneer stellen de molen 

regelmatig op zondag in werking. 

Na deze uitleg konden we voor de vrijwilligers die geen hoogtevrees 
hadden de ietwat slingerende trap naar het inwendige van deze 
molen beklimmen. Het inwendige van de molen bestaat uit twee 
verdiepingen De bovenste verdieping herbergt het aandrijvingsge-
deelte komende van de wieken en de twee molenstenensets met 
invoer van het  graan; de eerste verdieping herbergt de opvang van 
het meel dat uitmond in een lade met afsluitschuif met daaronder 
de meelzak. 

 
 

Het aandrijfraderwerk 

 
Molen steen- 

 kasten   
bevatten telkens  een 
vaste molensteen on-

deraan en een draaien-
de molensteen boven-

aan 

Handaandrijving met 
wiel en kettingen om 

de molen naar de 
wind te zetten 
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De Rosmolen 

Een rosmolen is een molen die wordt aange-
dreven door een paard, niet door de wind. Der-
gelijke molens stonden veelal in de buurt van 
windmolens en werden enkel gebruikt bij 
windstille dagen. Archiefdocumenten tonen 
immers aan dat maar één dag op drie echt ge-
schikt was om te malen met de windmolen. 
Molenaars moesten bijna dagelijks vers meel 
aanleveren waardoor men een minder weers-
afhankelijke molen nodig hadden. Men heeft 
ook in Herzele achterhaald dat in de buurt van 
de staakmolen ook een rosmolen heeft ge-
staan. Dus werd in 2014 zonder tussenkomst 
van overheidswege een rosmolen gebouwd. 
Het herstel van het oude molenlandschap 
draagt nu bij aan de toeristische waarde van 
de gemeente. 

Rond 11 uur kregen we een natuurgids ter be-
schikking  die ons richting Ressegem, langs een 
prachtige dreef, waar we het kasteel Du Parc 
tussen de talloze boomsoorten en struiken ont-
waren. 
Het kasteel, eigendom van de familie du Parc 
Locmaria, werd in 1840 door Baron Van de 
Woestyne gebouwd. Het oorspronkelijke kasteel 
werd gebouwd in classicistische stijl. Begin 20ste 
eeuw werd het kasteel verbouwd door de huidige 
eigenaars in de neo-klassieke Lodewijk XIIIde-
stijl. Het kasteelpark werd aangelegd in een 

strakke classicistische stijl en bevat een unieke verzameling van boomsoorten (Atlas-, Libanon- en Hi-
malayaceder). Vóór het kasteelpark bevond zich midden de 20ste eeuw een paardenrenbaan. Aan de 
straatzijde van de oude renbaan bevindt zich een kapel Onze-Lieve-Vrouw, koningin van de Vrede, op-
gericht als dank voor het niet vernield worden van het kasteel tijdens de Eerste Wereldoorlog. 

 
 

Rond 12.30 uur trokken we voldaan naar de her-
berg, waar we konden genieten niet alleen van 
een heerlijk belegd broodje om onze honger te 
stillen, maar ook met een lekker drankje om on-
ze dorst te lessen. 
Hartelijk dank aan het Viersprong team Ans Van 
de Cotte en Elisa De Puysseleyr voor deze prach-
tige ontmoetingsdag in een zonovergoten Herze-
le. 
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Herdenking van Anton van Wilderode te Moerbeke-Waas. 

Ter gelegenheid van de geboorte van Anton 100 jaar geleden en zijn afsterven 20 jaar geleden had een 
gevarieerd cultureel programma plaats in de tuin van het van Wilderodehuis op zaterdag 30 juni waarop 
verschillende leden van Erfgoed De Gonde aanwezig waren. 

Om 14.00 onthulde de burgemeester van Moerbeke, 
Robby De Caluwé, bijgestaan door Ria Heynderickx, 
voorzitter van het Van Wilderodegenootschap, een 
infobord aan de straatkant. Dit werd gevolgd door de 
uitreiking van een oorkonde en een prijs aan 10 laureaten 
van een tekenwedstrijd voor scholen door de juryleden Mia 
Steel en An Neetesonne. Het welkomwoord werd 
uitgesproken door de letterkundige Willem Persoon, 
ondervoorzitter van het genootschap. Hij herinnerde aan 
de authentieke aanwezigheid van de dichter door de plaats 
van dit gebeuren, het vaderhuis met de moerbeiboom. 

Poëzie en zang mochten niet ontbreken. Rond drie thema’s: oorlog en vrede, reizen en geluk werden 
teksten gebracht van Anton door Hilde Van De Bossche, Hildegard Coupé, Willy Coppens en 
speciale gaste woordkunstenares Tine Ruysschaert. Gastspreker Harold van de Perre bracht 
hulde aan zijn vroegere vriend met een warme toespraak opgebouwd rond vijf vreugdes die van 
Wilderode hem had bezorgd. 

 

 

 

 

 

 

 

Het muzikaal gedeelte werd verzorgd door de familie Van Ingelgem met sopraan Tineke en aan de 
piano vader Kristiaan. Tenslotte werd de herdenkingsprijs 2018 en dit voor de 18de  keer uitgereikt aan 
Herman Cole, de initiatiefnemer en organisator van de internationale tentoonstelling “De achterkant van 
de wolken” een kruisbestuiving tussen de foto’s van Nico Cerri en de poëzie van Van Wilderode  door 
Hildegard Coupé namens de familie. Hij mocht een kunstmap met etsen van Wuytack  met gedichten van 
Anton in ontvangst nemen 

Dit officieel gedeelte werd besloten met een overvloedige receptie. We 
konden ook even rondneuzen want in de tuin stonden panelen met grafisch 
werk van Antons tweelingbroer Fil en gelegenheidsgedichten van Anton. Er 
was zelfs A. van Wilderodebier te drinken en de A. van Wilderoderoos was 
zichtbaar aanwezig op een 
standje. 

Traditiegetrouw werd de dag besloten met een 
eucharistieviering in de kerk van Moerbeke waarop 200 
personen aanwezig waren. De celebranten waren oud-
leerlingen van Anton, E.P. Jeroom Heynderickx, eminent 
Chinakenner en E.H. Verhelst. 
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Aankondigingen 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wandelzoektocht Jules Vits  - zondag 9 september  

Op 27 augustus 1868 beviel Coleta Vits van haar zevende kind. Een zoon, die de naam Jules kreeg. Als 
kind sneed hij al figuurtjes uit hout. Eenmaal volwassen specialiseerde Jules zich in de beeldhouwkunst. 
Ondanks zijn eenvoudige komaf werkte Jules Vits zich op tot een van de meest vooraanstaande inwoners 
van Melle. Gemeenteraadslid én kunstenaar. 

Naar aanleiding van zijn 150ste geboortedag plaatst de gemeente het leven en werk van deze Melse 
beeldhouwer extra in de kijker op Open Monumentendag. Een wandeling van ongeveer 3,5 km door het 
centrum van de gemeente leidt je langs het werk van de kunstenaar. Via de wandelbrochure maak je op 
eigen tempo kennis met de beelden en monumenten. Kinderen ontdekken het werk van Vits aan de hand 
van een fotozoektocht en andere kleine opdrachten. Start- en eindpunt van de wandeling is het 
gemeentelijk museum. Hier ontdek je ook een aantal modellen en maquettes van de beeldhouwer. 

Wandelbrochures kunnen vanaf 3 september worden opgehaald in het gemeentehuis, het gemeentelijk 
museum, de bibliotheek of de sportdienst. Downloaden kan via www.melle.be/open-monumentendag. 
Het museum is op 9 september open van 10 uur tot 18 uur. De wandeling is toegankelijk voor 
rolstoelpatiënten. Kinderen die de zoektocht op Open Monumentendag voltooien kunnen rekenen op een 
leuke beloning (zolang de voorraad strekt)! 

 
 

Melle 14-18. Over oorlog, bezetting en vrede - Van 29 oktober tot 22 november 2018  

11 november 1914. In het bos van Compiègne staan twee zwaarbewaakte treinen. Een afvaardiging van 
de geallieerden en een Duitse delegatie onderhandelen er over een wapenstilstand. Om 5 uur ’s morgens 
bereiken ze een akkoord. Om 11 uur zal er een einde komen aan vier jaar bloedvergieten. Diezelfde 
ochtend verlaten de laatste Duitse soldaten onze gemeente. Enkele uren later arriveren de eerste 
Belgische soldaten. De sfeer is uitgelaten. Maar tegelijk ook bedrukt: de laatste slachtoffers van de 
bombardementen op Melle worden die dag begraven. 

Dit jaar herdenken we het einde van de Eerste Wereldoorlog, exact 100 jaar geleden. De gemeente 
organiseerde de voorbije jaren verschillende activiteiten, zoals de deelname aan het project 
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CommingWorldRememberMe, de toneelvoorstelling ‘Oorlog op blote voeten’, de herdenking van de 
gesneuvelde marinefuseliers en de herinrichting van de site van de bunker langs de rechte ree.  

Als laatste activiteit vindt er van 29 oktober tot 22 november een 
overzichtstentoonstelling plaats in de bibliotheek. Je komt er van 
alles te weten over de gebeurtenissen in onze gemeente in 
september en oktober 1914 en over de zware bezettingsjaren. Ook 
de herdenking van de oorlog komt aan bod. Verschillende Mellenaars 
leenden stukken uit hun verzameling uit. Zelf doken we in de 
gemeentelijke archieven over de oorlog.  

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op zaterdag 27 
oktober. Om 10.30 uur nodigt het gemeentebestuur alle Mellenaars 
uit voor een lezing in de raadszaal van het gemeentehuis. Spreker 
van dienst is Jurgen Sinnesael, officier bij defensie, Westhoekgids in 
bijberoep en specialist Eerste Wereldoorlog. Aansluitend gaat er een 
receptie door in de bibliotheek, waar iedereen ook de kans krijgt om 
een eerste blik op de tentoonstelling te werpen. 

Vanaf 29 oktober is de tentoonstelling dagelijks toegankelijk tijdens 
de openingsuren van de bibliotheek.  

 

 

Vredesweek: Uitstap naar historisch Heuvelland. 

In het kader van de Vredesweek is een bezoek gepland op zaterdag 17 november.                                                                                                                                     
Programma:   
- bezoek aan de Commandobunker op de Kemmelberg                                
- bezoek Croonaertbos, een Duits loopgravenstelsel te Wijtschate 
- avondmaal te Ieper 
- bijwonen van de Last Post 
Organisatie: Dienst voor Cultuur en Vrije Tijdsbesteding Melle waar je terecht kan voor informatie en 
inschrijving. 

Open Frontbrieven. 

In Flanders Fields: aperitief-lezing over Open Frontbrieven op zondag 30 september om 10.30 
door Raf Praet, directeur VOS Vlaamse Vredesbeweging, in de bibliotheek van Melle, Kruisstraat 2A. 

Toegang is gratis. 

Omwille van organisatorische redenen vraagt men je aanwezigheid te 
melden uiterlijk op 20september aan paxvlaanderen@outlook.com of 
tel.09 231 57 35 van Guido De Munter. 
 
Open Frontbrieven= pamfletten waarmee de Frontbeweging in de 
loopgraven in de laatste jaren van de Eerste Wereldoorlog haar 
ongenoegen uitdrukte over de taaltoestanden en misbruiken tegen de 
Vlaamse soldaten. 
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Van Melle naar de Gentse Muide 
door Ginette Desmet 

	
Dit is een poging tot reconstructie van het levensverhaal van Amandus Meerschaert en Ignatius 
D’Huyvetter, twee Mellenaars die in de eerste helft van de 19de eeuw vanuit Melle naar de Gentse Muide 
trokken en er bekend werden onder een bijnaam. 
 
Historisch-economische schets. 

Toen in de loop van de 18de eeuw een aanhoudende, 
spectaculaire bevolkingstoename in Vlaanderen ontstond, 
was er nog heel weinig uitstroom van mensen van het 
platteland naar de steden. De teelt van aardappelen, vlas, 
koolzaad, hop en kleine huisnijverheid zoals weven en 
spinnen, zorgden voor een plaatselijke, bloeiende economie 
die volstond om in de noden van de plattelandsbevolking te 
voorzien. In Oost- en West-Vlaanderen was op het platteland 
eeuwenlang de vlasbewerking grotendeels familiaal 
georganiseerd, men won vlas op het land, spon het garen en 
weefde het linnen voor eigen gebruik, wat overbleef werd op 
de markt verkocht. 

Tijdens de 19de eeuw verarmde de Vlaamse bevolking daarentegen snel. De mechanisering van de 
weefnijverheid betekende de teloorgang van de huisnijverheid. Zelfs het op grote schaal inschakelen van 
vrouwen-en kinderarbeid en het opdrijven van het arbeidsritme en de arbeidsduur volstond niet meer. De 
verarmde plattelandsbevolking, landarbeiders, thuiswevers en pachters zonder eigen grond, begon naar 
Gent en de vele nieuwe textielfabrieken te stromen. Waren er in 1796 nog geen 55.000 inwoners in Gent, 
in 1840 telde de stad al bijna 97.000 inwoners. Tegenover die massale instroom van een verpauperde 
plattelandsbevolking stond geen woningbeleid uitgaande van de overheid. Het was vooral de Gentse 
kleine burgerij (middenstanders, kooplieden, ondernemers) die speculeerde en profiteerde van het 
enorme woningtekort. Goedkope, armtierige arbeidershuisjes werden in recordtempo opgetrokken, er 
verrezen beluiken op achtererven en binnenkoeren, zowat alle opengebleven ruimtes werden speculatief 
volgebouwd en tegen woekerprijzen verhuurd. Bestaande woningen werden verhuurd per kamer, ook aan 
gezinnen; zolders en zelfs kelders werden ‘woning’. Na de Belgische onafhankelijkheid volgenden er voor 
de arbeidersbevolking steeds meer crisisjaren. De gemechaniseerde Engelse textielindustrie overspoelde 
de Franse afzetmarkt waardoor de uitvoer van Belgisch linnen naar Frankrijk verminderde met meer dan 
de helft. Bovenop de vlascrisis kwam er een crisis in de plaatselijke voedselproductie. De lange, strenge 
winter van 1844-45 vernielde een groot deel van de koolzaad- en tarweoogst, waarop de landbouwers dit 
verlies probeerden goed te maken met de massale aanplant van aardappelen. In juli 1845 begon de 
aardappelziekte die in enkele weken tijd in België en de meeste West-Europese landen nagenoeg de hele 
aardappeloogst vernielde. De miseriejaren volgden elkaar op, in 1846 hadden rogge en andere 
graangewassen zwaar onder ziektes te lijden en verminderde de oogst drastisch. Drie jaar lang was er 
hongersnood in Vlaanderen en jarenlang werd de bevolking verder geteisterd door meerdere cholera-
epidemieën (de laatste en zwaarste in 1866), pokken- en tyfus- epidemieën.  
 
1. De levensloop van Amandus Meerschaert  

(we gebruiken deze spelling van de familienaam omdat die te Gent in de 20ste eeuw zowat de geijkte 
standaardvorm werd. Ook voor de Gentse straatnamen in de tekst gebruiken we de hedendaagse gangbare vorm) 

In 1826 kwamen Amandus Meerschaert, zijn vrouw Anna Catharina Willems en hun kinderen aan in de 
Gentse Muidewijk. Amandus was geboren te Melle op 20 september 1787 als zoon van Livinus en 
Fernandina De Klerck. Anna Catharina Willems was geboren te Merelbeke op 3 augustus 1784 als dochter 
van Petrus Elisius en Anna Maria Stauthaemer. Van de zeven te Melle geboren kinderen waren er nog vijf 
in leven, twee kinderen waren op peuterleeftijd al overleden te Melle. De Muide was toen nog een kleine, 
landelijke buitenwijk met hofsteden, molens, hectaren landbouwgrond en talrijke herbergen aan de 
invalsweg naar de stad. De Muide was afgesloten van de eigenlijke stad door de Sassepoort en grensde  
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aan Meulestede. Op 15 maart 1825 werd op de Muide de eerste spade in 
de grond gestoken voor de aanleg van het zeekanaal van Gent naar 
Terneuzen en op 18 november 1827 werd het kanaal officieel voor de 
scheepvaart opengesteld. Datzelfde jaar werd ook het handelsdok 
gegraven dat in 1829 werd ingehuldigd. De Muide en Meulestede zijn 
vandaag nagenoeg totaal omgeven door water en vormen een soort 
schiereiland in het noorden van Gent.  
Was Amandus een van de vele arbeiders die aan de uitbouw van het 
kanaal en het havendok meewerkten? In de Gentse bevolkingsregisters 
staat hij in ieder geval genoteerd als arbeider of dagloner. De 
bevolkingsregisters die in Gent al voor het eerst werden opgemaakt in 
1796 sommen per wijk de straten en de bewoners van alle huizen op. 
Merkwaardig genoeg werd in die tellingen van sommige bewoners van de 
wijk Muide een bijnaam genoteerd. Van de inwoners van het 
aangrenzende Meulestede werd geen enkele bijnaam in de registers 
genoteerd maar deze wijk werd-in tegenstelling tot de Muide- gekenmerkt 
door een grote groep kleine middenstanders en ambachtslui, de Muide telde voornamelijk arbeiders en 
dagloners. Amandus werd er bekend als Mandus den strooysnyder. Waarschijnlijk oefende hij dit 
bescheiden werk uit als een bijberoep. Om stro te snijden gebruikte men een houten bak met drie zijden, 
de stengels werden er langs boven ingelegd en aan de korte zijde afgehakt met een lang mes. Daarna 
schoof men het stro een stukje op in de richting van het snijvlak. 
 

 
 
 
Stro kon voor veel doeleinden worden gebruikt: als aanvullend veevoeder, als strooisel voor in de stallen 
maar ook als goedkope vulling voor beddenzakken. In een onderzoek uit 1843 naar de toestand der 
Gentse arbeidersklasse door de dokters J. Mareska en J. Heyman wordt o.a. aangestipt dat een bed 
meestal slechts bestond uit een strozak waarvan het stro zelden of nooit ververst werd. 
Door de Belgische omwenteling van 1830 stokten alle activiteiten langsheen en op het Kanaal van 
Terneuzen wat een vergaande verwaarlozing van het kanaal en het Handelsdok voor gevolg had 
waardoor de crisisjaren begonnen. De prijzen voor levensmiddelen stegen en de nood en de honger was 
in 1838 al zo groot, dat de Gazette van Gent - die zich baseerde op verklaringen van de vellenploters - 
schatte dat tijdens de winter van 1837-’38 meer dan 3000 katten in de straten van Gent waren 
gestroopt. 
Om een ongekende reden vertrok de familie Meerschaert van de Muide op 22 augustus 1839 naar 
Brussel. Een half jaar later waren ze al terug in Gent en gingen ze wonen net buiten de Muide, in de Sint-
Salvatorstraat (parochie H. Kerst) die de Voormuide verbindt met de Sleepstraat. Franciscus de oudste 
zoon staat dan in de registers vermeld als schoenmakersgast. Heeft hij in Brussel de beginselen van de 
stiel geleerd? In ieder geval zouden de twee jongere zoons, Alphonsus en Petrus later eveneens 
schoenmaker worden. De dochters Francisca (weefster) en Melania (weefster) huwden allebei in 1843, 
Franciscus, huwde in 1846 en zou vanaf dan als zelfstandige schoenmaker werken. Zoon Adolphus, in 

Bevolkingsregister Stad Gent. Telling 1847-1856	 snijbak voor stro	



 

De Gonde 2018 nr. 3            - 20 - 

	

	

1842 uitgeschreven voor Frankrijk, kwam in 1849 terug. Eind 1855 vertrok hij opnieuw naar Frankrijk en 
meer specifiek naar Parijs, nu in het gezelschap van zijn jongste broer Petrus. Hij kwam in 1866 opnieuw 
terug naar Gent, broer Petrus in 1870. (voor verdere gegevens: zie de genealogie) 
Vanaf 21 april 1849 woonde het gezin Meerschaert, via een tussenstop in het Godshuishammeke, in het 
Nieuwland (parochie H. Kerst). Moeder Anna Catharina Willems overleed op 2 augustus 1849 te 
Waarschoot in het klooster van de Zusters van de H. Vincentius à Paulo waar wezen, noodlijdenden, 
gebrekkigen, ouderen, en ongeneeslijke zieken werden opgevangen. Waarom Anna Catharina te 
Waarschoot terecht kwam is onduidelijk. Waren tijdens die miseriejaren de Gentse gestichten overvol (in 
1849 was er weer een zware cholera-epidemie) en kwam ze noodgedwongen daar terecht? Doordat de 
zonen Adolphus en Petrus op 29 december 1855 naar Parijs trokken, bleef Amandus enkele jaren na haar  
dood alleen achter in het Nieuwland. In de telling van die periode staat hij als strosnijder geregistreerd in 

de kolom beroep. Op 11 januari 1858 werd hij 
ingeschreven in het Bijlokebeluik, of zoals het toen 
omschreven werd: ‘Het godshuis der Oude Mans, 
Gesticht voor zeventigjarige Ouderlingen’ in het 
Bijlokehospitaal. Hij zou er niet lang verblijven. Petrus 
Haerens, een dienstbode van het Guislaingesticht 
(krankzinnigen gesticht buiten de Brugse Poort aan de 
Palinghuizen) geeft bij de Burgerlijke Stand aan: ‘dat 
op 3 januari 1860 te elf uur ’s nachts is overleden in 
de Palinghuisstraat, Amandus Meerschaert 71 jaar, 
zonder bedrijf, geboortig van Melle en wonende alhier 
in de Bijloke, weduwnaar van Anna Willems, zoon van 
wijlen Livinus en Ferdinanda De Clercq. De 
bevolkingsregisters geven geen verdere informatie: 

zijn uitschrijving uit het ouderlingengesticht staat niet genoteerd en evenmin is er een inschrijving in het 
Guislaingesticht. Waarschijnlijk is hij heel kort na zijn opname in het Guislaingesticht overleden en is de 
administratie in gebreke gebleven. 
 
Genealogie Meerschaert 
Het staat wel vast dat zowat alle autochtone Gentenaars die hun kwartierstaat opmaken onvermijdelijk 
stuiten op een of (meestal) meerdere families afkomstig van het omliggende platteland. Veel 
afstammelingen van Mandus den strooysnijder zijn nu autochtone Gentenaars maar ook een groot aantal 
is nu waarschijnlijk Frans staatsburger. 
 
Amandus Meerschaert 
° Melle 20-09-1787 
Zoon van Livinus en De Klerck/ De Clercq Fernandina / Ferdinandina. 
X te Merelbeke op 06-05-1812 met Anna (Catharina of Carolina) Willems ° te Merelbeke op 03-08-1784 
dochter van Petrus Elisius en Stauthamer Anna Maria. 
 
Hun kinderen.  
1. Franciscus ° Melle 21-01-1813 X te Gent op 10-05-1846 

met Joanna Maria Coolens ° te Oosterzele op 16-april 1822, 
dochter van Joannes Baptist en Regina Van Petegem. 
Franciscus was eerst schoenmakersgast maar na zijn 
huwelijk werd hij een zelfstandige schoenmaker in de Sint-
Salvatorstraat. De huwelijksakte is ondertekend door 
Franciscus en Joanna Maria Coolens, vader Amandus tekent 
onbeholpen Amandus. Ook de getuigen kunnen schrijven, 
de enige ongeletterde is Anna Catharina Willems. Franciscus 
werd een succesvolle middenstander want in 1868 staat hij 
in de wegwijzers van Gent aangeduid als stemgerechtigd: 
alleen de burgers die een bepaalde hoeveelheid belasting 
betaalden hadden toen stemrecht. In zijn overlijdensakte van 8 maart 1884 staat hij vermeld als 
koopman. Uit zijn huwelijk met Joanna Maria Coolens (Ṫ te Gent op 15-5-1895) werden verscheidene 
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kinderen geboren die mogen betiteld worden als middenstanders . Ook die kinderen hadden ‘Gentse’ 
nakomelingen. 

2. Maria Theresia ° Melle 21-04-1814 Ṫ Melle 14-01-1817 
3. Francisca ° Melle 21-05-1816. Zij x te Gent op 29-11-1843 met Carolus Ludovicus Casteels ° op 14 

september 1812 te Oosterzele, zoon van Franciscus en Sophia Dobbelaere. Zij was bij haar huwelijk 
weefster, hij meestergast in een katoenweverij en woonde toen te Ledeberg. Het koppel ging wonen 
in Ledeberg, ze krijgen er verscheidene kinderen en Carolus Ludovicus schoolde er zich om tot 
broodbakker. Ze woonden dan in de Posthoornstraat en Francisca bediende er als winkelierster de 
klanten. Zij overleed te Ledeberg op 24-03-1883 maar het overlijden van haar man Carolus Ludovicus 
is niet terug te vinden in Ledeberg of in Gent. Er waren verscheidene kinderen uit dit huwelijk. 

4. Carolus Ludovicus ° Melle 13-11-1818 Ṫ Melle 23-08-1820. 
5. Melania ° Melle 09-07-1821. Zij x te Gent op 02-08-1843 met Petrus Joannes Willems ° te 

Wondelgem. Zij was bij haar huwelijk weefster, hij hoveniersgast, ze gingen inwonen bij zijn ouders 
op het Meerhem (parochie H. Kerst). Op 15 mei 1944 krijgen ze een meisjestweeling maar de 
kleintjes overlijden beiden rond de jaarwisseling. In Juni 1845 vertrekken ze naar Haubourdin, een 
stadje niet ver van Rijsel. Er werden verscheidene kinderen van hen daar geboren en Petrus Joannes 
was er werkzaam als hovenier. Verdere gegevens ontbreken nog. 

6. Adolphus ° Melle 10-02-1823. Hij was schoenmaker en laarzenmaker en bleef ongehuwd. In 1842 
trekt hij een eerste keer naar Frankrijk. Hij keert in 1849 terug om op 29 december 1855 samen met 
zijn broer Petrus naar Parijs te vertrekken. In 1866 komt hij terug naar Gent, woont op verschillende 
achtereenvolgende adressen, het laatst in de Vissersstraat. In 1902 wordt hij administratief uit de 
bevolkingsregisters geschrapt daar hij sedert 1900 zonder adres na te laten was ‘vertrokken’. In de 
registers staat hij vermeld als ‘gepensioneerde van het Amerikaansch leger’. Of hij ooit effectief naar 
Amerika is getrokken of misschien in die periode (Amerikaanse Secessieoorlog) in Frankrijk als 
laarzenmaker gewerkt heeft voor het Amerikaans leger? Het zijn nog onopgeloste vragen! 

7. Petrus ° Melle 11-03-1825. Hij is eveneens schoenmaker en gaat samen met zijn broer Alphonsus in 
1855 naar Parijs. Hij komt pas terug in Gent op 10 oktober 1870 met zijn (Franse) vrouw Catharina 
Richart en drie kinderen. Het gezin gaat in de Krevelstraat wonen maar na anderhalf jaar verlaat hij 
Gent definitief en vertrekt hij weer met vrouw en kinderen naar Parijs.  

 
2. De Levensloop van Ignatius D’Huyvetter 
Ignatius werd geboren te Melle op 10-02-1807 als zoon van Joannes en Maria Carolina Beyens. Zijn enige 
overlevende broer Joannes Baptist (° Melle 12-02-1810) was samen met moeder Maria Carolina Beyens 
en haar broer Joseph Livinus Beyens op 01-03-1838 te Gent in de Muide als nieuwe bewoners 
geregistreerd. Ignatius arriveerde pas meer dan een jaar later op 2 mei 1839 op de Muide in Gent. Maria 
Carolina en haar twee zonen betrokken samen een beluikhuisje, ze stonden geregistreerd als dagloners, 
ongeschoolde arbeidskrachten die ieder karweitje aanpakten om te overleven. Tijdens het jaar 1839 werd 
te Gent 1 op 5 kinderen buiten het huwelijk geboren. Gent was koploper voor de provincie met dit trieste 
record, Eeklo bengelde helemaal aan het staartje met slechts 1 kind op 67! Arme dagloners konden het 
zich financieel gewoon niet permitteren om te trouwen, een gezin te stichten en kinderen te 
onderhouden. Een huwelijk werd daarom soms jarenlang uitgesteld, Ignatius maar ook zijn broer 
Joannes Baptist en zijn oom Josephus Livinus Beyens waren allen al veertigers toen ze huwden. Kinderen 
geboren voor het huwelijk werden in de regel meestal gewettigd door het huwelijk. 
De jaren die volgden waren rampzalige jaren. Moeder Maria Carolina overleed op zes september 1847, er 
was dit jaar net als de twee voorgaande jaren voedselgebrek, hongersnood en in 1847 ook een tyfus- 
epidemie. Haar overlijden, werd aangegeven door twee ongeletterde wevers. 
Ignatius was al 46 jaar als hij op 27 juli 1853 huwde met Sophia De Wever geboortig van Wakken maar 
wonende op de Muide. Bij dit huwelijk wettigde hij haar dochtertje Maria en kreeg het kind de 
familienaam D’ Huyvetter. Nochtans was het onwaarschijnlijk dat het meisje zijn kind was. Sophia was op 
25 november 1850 vanuit Deinze naar Gent gekomen en was toen al hoogzwanger want dochter Maria 
werd al op 14 februari 1851 geboren. Het wettigen van voorkinderen, soms al meerdere jaren oud, was 
in die periode altijd eerder regel dan uitzondering. Sophia werkte op de Muide eerst kortstondig als 
werkvrouw in de herberg ‘De Goude Poorte’ en later als dienstmeid bij een winkelierster. Ze had een 
zekere vorm van onderwijs genoten want ze was, behalve een getuige, de enige die de huwelijksakte  
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ondertekende. Nog geen drie maanden na haar 
huwelijk werd op zes oktober haar tweede kind - 
Jozef-Jan - geboren dat twee dagen later al 
stierf. Sophia zou nog zes keer bevallen maar 
slechts het laatste kind, dochter Mathildis 
Theresia zou volwassen worden en huwen. 
Ignatius was bekend onder een bijnaam. In de 
telling 1855-1866 waar hij vermeld staat als 
kooldrager staat in de kantlijn de notitie: 
bijgenaamd Engel.  
Sophia De Wevere stond op de Muide bekend 
als Madame katjes. Was ze, ondanks haar 
miserie, een meevoelende vrouw die het niet 
laten kon om zwerfkatjes eten te geven en te 
verzorgen? 
 

 
 
 
Het gezin verhuisde verscheidene keren maar ze bleven op de Muide wonen. Ignatius overleed, op 25 
mei 1863 om 9u30 ‘ten zijne woonst buiten de Sasschepoort’. Hij was nog altijd dagloner en 53 jaar en 
drie maanden oud. 
Sophia De Wevere overleefde haar man ettelijke jaren. Op 9 maart 1865 hertrouwde ze met de Joannes 
D’Hooge, een 43 jarige arbeider afkomstig uit Sleidinge. Deze verdween op 31 december 1866  met de 
noorderzon, zogenaamd naar Sleidinge. Verdere gegevens zijn over hem niet meer te vinden in Gent. 
Sophia sterft in het Burgerlijk Gasthuis de Bijloke op 16 augustus 1887. Ze staat in die akte vermeld als 
weduwe van Ignatius D’Huyvetter, maar wordt er niet vermeld als weduwe of echtgenote van Joannes 
D’Hooge!  
Broer Jan Baptist D’huyvetter was ondertussen op 1 juni 1853, op 43-jarige leeftijd, gehuwd met 
fabriekswerkster Maria Ludovica Bauwens uit de Sassepoortstraat op de Muide. Hij was net als Ignatius 
een ongeletterde dagloner en kwam op 46-jarige leeftijd tragisch om het leven. In oktober 1856 was hij 
werkzaam als schiptrekker, een zwaar labeurwerk waarbij mensen in een soort gareel binnenschepen 
langs de tragel bij windstil weer verder trekken. Binnenschepen hadden toen nog geen motor, er was een 
beperkt gebruik van zeilen mogelijk maar de soms hoge dijken en oevers van kanalen en rivieren 
verhinderden dikwijls het gebruik van de windkracht. Jan Baptist overleed op 22 oktober van dat jaar te 
Mendonk daar hij volgens de overlijdensakte: ‘bij ongelukkig toeval in het kanaal van Terneuzen van een 
schip is gevallen en verdronken’. Zijn vrouw bleef achter met nog twee kleine kinderen en hertrouwde op 
juni 1860 met fabriekswerker Boniface Soens. Het koppel vertrok enkele jaren later naar de Noord-
Franse industriestad Roubaix waar een bloeiende textielindustrie bestond die grote aantallen werkloze 
Vlamingen aantrok. Ze vestigen er zich blijvend want ze overleden beiden in Roubaix, zij op 9 mei 1901 
en hij op 22 oktober 1903. 
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Genealogie Ignatius D’Huyvetter 
De levensloop Ignatius is een miserieverhaal bij uitstek. Amandus kon rekenen op het loon van de 
kinderen –zolang ze ongehuwd bleven en thuis woonden-om het familiebudget gezond te houden en de 
familie toch uit de allerergste miserie te helpen. Al de kinderen van Ignatius (behalve de laatstgeborene) 
stierven op jonge leeftijd. Gebrek aan hygiëne, ziektes, genetische afwijkingen of besmetting met 
toxoplasmose (kattenziekte) wat ernstige gevolgen kan hebben voor de foetus? Er zijn veel mogelijke 
oorzaken, de kindersterfte was hoog tijdens die periode maar hier is het percentage kindersterfte toch 
uitzonderlijk hoog! 
 
Ignatius D’huyvetter 
° Melle op 10-02-1807 als zoon van Joannes Ṫ te Melle op 17-11-1818 (ex Gent St. Baafs, zoon van 
Petrus en Legiers Ferdinandina) en Maria Carolina Beyens ° te Gontrode op 13 juni 1774, (dochter van 
Paulus ° Semmerzake en Joanna Jacoba De Geyter ° Gontrode) 
X te Gent op met Sophia de Wever(e) ° te Wakken op 15-11-1821 dochter van Joannes Baptist en 
Leocadie Someliana. 
Kinderen. 
1. Marie ° Gent 14-02-1851 Ṫ Gent 12-04-1868 
2. Jozef Jan °Gent 06-10-1853 Ṫ 08-10-1853 
3. Coralie Marie °Gent 17-03-1855 Ṫ 01-08-1855 
4. Naamloos mannelijk doodgeboren kind Ṫ 26-04-1856 
5. Eugenius Alphonsius °Gent 23-07-1857 Ṫ 03-08-1857 
6. Naamloos mannelijk doodgeboren kind Ṫ 25-10-1858 
7. Ferdinandus Felix ° Gent 29-11-1859 Ṫ 28-04-1860 
8. Mathildis Theresia ° Gent 01-06-1861 X te Gent op 23-02-1884 met Joannes d’Anvers een 

ongeletterde fabriekswerker, later blekersgast en kolenleurder. Mathildis kon tenminste toch haar 
naam schrijven. Het koppel kreeg drie kinderen die alle drie heel jong overleden. Het was een 
turbulent huwelijk op latere leeftijd leefden ze zelfs tijdelijk gescheiden. Zij Ṫ te Gent op 3 maart 
1935, hij twee jaar later op 9 augustus 1937. 

 
Bronnen. 
Documentatiecentrum Melle, Parochieregisters van Melle, Gontrode, Merelbeke 
Stad Gent, Archief Burgerzaken: Burgerlijke Stand en Volkstellingen 19de eeuw 
Baillieul B. (2002), Wandelen in de wijk Muide-Meulestede , Stad Gent 
Destanberg D. (1903), Gent sedert 1831 Voornaamste gebeurtenissen, Eerste reeks 1831-1840  
Exposé de la situation de la province de la Flandre-Orientale pour l’année 1840. Chapitre XI / pag.126. 
(Gent uitg. VanRyckegem-Hovaere drukker van de Provincie) 
Desmet G., Bijnamen op de Muide, in Gendtsche tydinghen / 2007/5/299-311. 
Steels M., De cholera-epidemie van 1866, in Gendtsche Tydinghen 1979/5/ 250-258 
Vandenbroeke C., Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk, 4de druk: 1985 uitg. Kritak Leuven. 
Van Isacker K., Mijn land in de kering 1830-1980, Deel 1/ 1830-1914 Uitg. 1978 
Volkshuisvesting in Gent (1984) uitgave Stad Gent/ Dienst monumentenzorg en Stadsarcheologie  
 
Foto- verantwoording 
Afb. 1. Vermeulen E., Vreugd, moed en troost. Liedjes voor den loopende tijd, opgedragen aan de 
bevolking van Vlaenderen door eenen zangminnaer. Gent Drukkerij I. S Van Doosselaere Mei 1866. 
Afb. 2.Kaart van België 22/1-2 Gent-Melle, Militair Geografisch Instituut, Schaal  1 : 25.000 
Afb. 3 , 3de wijk, boek 13, f° 240 Nieuwland 82 
Afb. 4. Openluchtmuseum van Bokrijk-Provincie Limburg 
Afb.5. Bevolkingsregister Stad Gent. Telling 1847-1856, 3de wijk, boek 13, f°240 Nieuwland 82 
Afb. 6. B.S Gent X-akte nr. 311, jaar 1846 
Afb. 7. B.S Gent X akte nr. 595, jaar 1853 
Afb. 8. Bevolkingsregister Stad Gent. Telling 1857-1866, 3de wijk, boek 13, f° 165 Muide 196. 
Afb. 9. Bevolkingsregister Stad Gent. Telling 1847-1856, 3de wijk, boek 11, f° 106 Muide 1415 

 



 

De Gonde 2018 nr. 3            - 24 - 

	

	

	
Inhoudstafel 

	
	

Woord vooraf 1 
150 jaar geleden werd beeldhouwer Jules Vits geboren 2 
Enkele medailles over het kanaal Gent-Terneuzen 9 
Heemkundig nieuws 13 
Van Melle naar de Gentse Muide 18 

 
 
 
	

Werkten	mee	aan	de	realisatie	van	dit	nummer	
	

 
Fernand De Paepe (foto’s) Bart Muylaert (opmaak) 
Michel De Roek (tekst & foto’s) Paul Sels (Foto’s) 
Ginette Desmet  Huguette Taymans 
Daniël Lemmens  Hannah Van der Auwera 
  
 

 

 

 

Hier is plaats voor reclame. 

Interesse? Contacteer de secretaris 

wgmvzw2012@gmail.com 

	



 
 

 

 
 
 

 

Openingsuren Gemeentelijk Archief & Documentatiecentrum 
regeling vanaf 01.01.2018 

 
maandag 13.00 tot 17.00 uur 
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