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Woord vooraf 

In	veel	gemeenten	heeft	men	in	de	voorbije	jaren	heel	wat	aandacht	besteed	aan	de	herdenking	van	de	
Eerste	Wereldoorlog	1914-1918.	De	gemeente	Melle	is	in	dat	opzicht	niet	ten	achter	gebleven.	Tijdens	die	
herdenkingsperiode	werd	enorm	veel	georganiseerd.	Door	samenwerking	van	verschillende	organisaties,	
gecoördineerd	door	het	gemeentebestuur,	werd	heel	wat	gerealiseerd	waarop	we	terecht	fier	mogen	zijn.	
Bovendien	hadden	we	de	gelegenheid,	door	de	jumelage	met	de	gemeentes	Melle	uit	Frankrijk	en	
Duitsland,	drie	nationaliteiten	samen	te	brengen	in	een	project	van	vrede	en	broederschap,	zonder	
zinneloos	geweld.	Een	verslag	van	de	diverse	festiviteiten	vind	je	in	onze	rubriek	Heemkundig	Nieuws.	

Naast	deze	tijdsgebonden	activiteiten	kunnen	we	niet	nalaten,	in	dit	Vits-jaar,	nog	eens	aandacht	te	vragen	
voor	deze	begaafde	plaatselijke	kunstenaar	met	een	paar	beschouwingen	over	zijn	werken	en	een	
bijzonder	geslaagd	gedicht	‘Monumentaal’	dat	voor	deze	gelegenheid	speciaal	werd	geschreven	door	
dichteres	Maria	Sesselle.	

Uit	de	verzameling	van	ons	Documentatiecentrum	behandelen	we	een	reeks	religieuze	prentjes.	Deze	keer	
met	de	H.	Maria	als	hoofdpersonage.	Je	vindt	er	prachtige	iconografische	afbeeldingen	met	historische	
achtergrond.	Een	stuk	plaatselijke	middenstandsgeschiedenis	valt	te	lezen	over	de	familie	De	Roover,	
bekende	bieruitzetters	in	onze	gemeente.	Hoe	het	kopen	en	verkopen	in	het	verre	verleden	verliep,		
verneemt	u	uit	de		bijdrage	over	een	koopakte	van	1639.	

We	willen	ook	graag	een	oproep	doen	voor	medewerking	aan	ons	Documentatiecentrum.	Personen	die	
interesse	hebben	voor	het	ordenen,	inventariseren	van	onze	afdeling	heemkunde,	lokale	geschiedenis	en	
verenigingsleven,	zijn	steeds	welkom.	

Dit	nummer	is	ook	het	laatste	nummer	1918.	Vandaar	ook	een	hartelijke	oproep	uw	abonnement	op	De	
Gonde	voor	het	jaar	2019	snel	te	hernieuwen	(zie	schrijven	in	bijlage).	We	danken	u	hiervoor	alvast	bij	
voorbaat.	Het	gewoon	abonnement	komt	op	15	euro.	Mocht	u	een	extra	centje	aan	de	werking	willen	
besteden	dan	neemt	u	zeker	een	steunabonnement	(vanaf	20	euro).	Digitale	lezers	kunnen	voor	10	euro	de	
nummers	via	hun	e-mailadres	toegestuurd	krijgen.	

Bij	het	einde	van	dit	jaar	en	de	start	van	een	nieuw	jaar,	wenst	het	bestuur	u	en	uw	familie	dan	ook	fijne	
feesten	en	het	allerbeste	voor	de	toekomst.	

Daniël	Lemmens	
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MONUMENTAAL 
 

 
Hij raakt de ziel in blauwsteen en carrara. 

Jaagt rijke ademhaal door stenen ROEPER. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toont ons 

zijn LIEVEKE in brons 

met meesterlijke kracht van eenvoud, 

lijnen die ontroeren van berekende simpelheid. 

 
En hij bespeelt de zachte kneedbaarheid 

van klei. Boetseert en plooit een drum van mensen 
die vuisten slaan en tranen drogen 

en van geliefden harmonieuze bogen. 

 
Hij kapt en beitelt en polijst tot glans gedreven. 

Herschept de diepe kern van leven. 
Hoge schouders breed gedragen. 

Grote ogen tederheid. 

Een glimlach of een mond van klagen. 
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En dan die plotse ontroering 

in de greep van twee soldaten, twee jongens nog. 

Eén houdt zijn vriend, 
met dodelijk kwetsuur, nog recht. 

Pijnlijk bevreesd, met troostlippen, 

gaat hij hem ondersteunen 

en draagt ... zijn zacht ... steeds stiller. .. 

hartverscheurend kreunen. 

 

Maria Sesselle 
 

(Opgedragen aan beeldhouwer Jules Vits) 
 

 
 

twee soldaten - Jules Vits
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De familie De Roover: drie generaties bieruitzetters 
door Marina Buysse & Ginette Desmet 

	
 
Het	gemeentelijk	museum	bezit	naast	de	vaste	collecties,	ook	een	uitgebreide	reserve	heemkundige	
voorwerpen.	Ieder	voorwerp	-	hoe	bescheiden	ook	-	heeft	een	achtergrond,	alles	heeft	een	geschiedenis.	
Een	van	de	laatste	aanwinsten	is	een	schenking	van	de	Heemkundige	en	Geschiedkundige	Kring	Jan	
Broeckaert	uit	Wetteren:	een	houten	bierbak	met	een	aantal	lege	bierflesjes.	Deze	illustreren	een	stukje	
Melse	middenstandersgeschiedenis	-	namelijk	deze	van	de	familie	De	Roover	-	bieruitzetters	sedert	drie	
generaties.	Dank	zij	de	bereidwillige	medewerking	van	Guy	De	Roover,	kon	dit	artikel	worden	aangevuld	en	
samengesteld.	

De	bierbak	is	langs	de	lange	zijkanten	gemerkt	Alb.(ert)	De	
Roover	Melle.	De	bierflesjes	zijn	beugelflesjes	met	de	typische	
porseleinen	stop	en	een	donkerroze	afsluitrubbertje.	Op	de	buik	
van	het	flesje	lees	je	het	gezandstraalde	merk:	De	Roover	Melle.	
De	flesjes	zijn	uit	donkergroen	glas	vervaardigd:	een	donkere	
glaskleur	is	een	vereiste	om	het	bier	tegen	zonnestralen	en	fel	
licht	te	beschermen	

De	uitbouw	van	de	bieruitzetterij	begint	met	Albert	De	Roover.	Deze	was	een	zoon	van	Gustaaf	(Gustavus)	
De	Roover	een	huidenvettersgast	en	werkvrouw	Maria	Nathalie	Carchon.	Gustaaf	(Gustavus)	was	in	1867	
geboren	in	Wetteren	en	huwde	op	17	september	1897	te	Melle	met	Maria-Nathalie	Carchon	geboren	in	
1870	te	Melle.	Het	koppel	woonde	na	hun	huwelijk	te	Melle	op	de	Elsdries.	Als	huidenvettersgast	werkte	hij	
waarschijnlijk	in	de	leerlooierij	van	Hector	Lebegge	in	de	omgeving	van	het	station	van	Kwatrecht	de	
‘Naamlooze	Maatschappij	Huidevetterij	Lebegge’	of	‘Société	Anonyme	Tannerie	Lebegge’.	

Het	koppel	kreeg	vijf	kinderen	waarvan	Albert	(geboren	in	1901)	het	derde	kind	en	de	enige	overlevende	
zoon	was.	België	kreeg	pas	in	1914	een	wet	op	de	leerplicht	waardoor	kinderen	tot	12	jaar	leerplichtig	
werden;	pas	in	1922	werd	die	leeftijd	opgetrokken	tot	14	jaar.	In	hoeverre	Albert		tijdens	de	oorlogsjaren	
1914-’18	al	werkte	?	Eens	die	wereldoorlog	met	al	zijn	ellende	voorbij	was,	waren	de	mensen	overal	weer	
aan	het	werk	en	keek	men	hoopvol	uit	naar	de	toekomst.	Albert	kon	aan	het	werk	bij	de	firma	De	Backer	-	
De	Rudder	waarvoor	hij	volgens	kleinzoon	Guy	als	scheepslosser	aan	de	Schelde	werkte.	De	jaren	twintig	
waren	jaren	van	heropbouw,	werk	begon	er	in	overvloed	te	komen,	de	toekomst	lag	voor	ondernemende	
mensen	voor	het	grijpen.	Albert	leerde	Blanche	Leroy	kennen,	die	verre	familie	was	van	de	brouwers	
Libaert	uit	Wetteren-Overbeke.	Op	15	april	1925	
huwde	hij	met	Blanche	Leroy.	Wanneer	hij	begon	te	
werken	als	zelfstandige	bieruitzetter	is	niet	exact	te	
bepalen	wegens	het	ontbreken	van	duidelijke	
administratieve	gegevens.	Het	koppel	vestigde	zich	
na	een	tijdje	op	de	Brusselsesteenweg	,	dichtbij	de	
grens	met	Kwatrecht.	Het	is	daar	dat	hij	als	
bieruitzetter	begon	en	waar	kleinzoon	Guy	nog	altijd	
deze	handel	verder	zet.		



 

De Gonde 2018 nr. 4            - 5 - 

	

	

Albert	trok	bier	op	flessen	dat	in	tonnen	of	citernes	geleverd	werd	door	de	brouwerij	Verstraeten	uit	
Wetteren-Overbeke	(later	brouwerij	Libaert	)	Het	bier	(	alleen	bruin)	werd	op	flessen	getrokken	met	behulp	
van	een	toestel.	Het	overhevelen	van	het	bier	van	het	vat	gebeurde	met	geperste	lucht	of	door	middel	van	
koolzuurdrukking.	De	flesjes	zijn	daarom	ook	dikwandig,	ze	moesten	aan	een	druk	van	minstens	twee	
atmosfeer	kunnen	weerstaan.	Het	op	flessen	trekken	van	het	bier	gebeurde	’s	nachts	bij	Albert	thuis.	
Overdag	deed	Albert	dan	een	klantenronde	waarbij	hij	het	bier	in	een	stootkar	vervoerde	tot	bij	de	
particuliere	klanten.	Voor	dat	zware	labeurwerk	werd	later	gebruik	gemaakt	van	een	kar	getrokken	door	
een	ezel.	De	lege	flesjes	werden	door	de	klanten	terug	in	de	bakken	meegegeven	aan	Albert.	Doordat	ze	uit	
dik,	gekleurd	glas	waren	vervaardigd	waren	dit	dure	flesjes.	Het	leeggoed	bleef	daarom,	evenals	de	bierkrat	
eigendom	van	de	handelaar,	het	merken	van	bakken	en	flessen	was	hiervan	het	logische	gevolg.	Het	
schoonmaken	van	de	flesjes	gebeurde	na	de	ronde-uren	bij	Albert	thuis.	Alles	gebeurde	door	Albert	zelf,	
later	geholpen	door	de	zoons.	Als	typisch	familiebedrijfje	gebeurde	al	het	werk	met	‘eigen	volk’	zonder	de	
inbreng	van	personeel.	

	

Het	gezin	De	Roover-	Leroy	kreeg	twee	zoons.	De	oudste	zoon	Roger	werkte	al	actief	mee	in	de	familiezaak	
toen	hij	-	net	nog	geen	17	jaar	oud	–	om	het	leven	kwam.	Roger	stierf	door	Duitse	kogels	tijdens	een	
bierronde	te	Melle	bij	het	kruis	aan	het	College.	

Lucien	de	tweede	zoon,	begon	na	zijn	legerdienst	bij	zijn	vader	in	de	zaak	mee	te	werken.	De	brouwerij	
Verstraeten	te	Wetteren-Overbeke	was	ondertussen	overgenomen	door	de	familie	Libaert-Vandenstock.	
Toen	die	op	haar	beurt	stopte	(	rond	1970	)	werd	Lucien	de	eerste	verdeler	voor	het	bier	van	brouwerij	
Huyghe	te	Melle.	Lucien	kocht	zijn	eerste	bestelwagen	(met	open	laadbak)	van	het	merk	Studebaker	bij	
autohandelaar	Roland	De	Meyer	op	de	Brusselsesteenweg	te	Melle,	nu	is	dit	de	fietsenwinkel	rechtover	het	
Museum.		

Lucien	huwde	met	Jacqueline	Vandenheede,	hun	enige	zoon	is	Guy.	Guy	was	al	een	tijd	actief	als	
boekhouder	bij	de	brouwerij	Huyghe	maar	in	1994,	na	het	overlijden	van	zijn	vader	zette	hij	de	familiezaak	
verder.	Hij	doet	dit	nog	altijd	op	dezelfde	locatie	waar	zijn	grootvader	halfweg	de	jaren	’20	kwam	wonen	en	
waar	deze	ooit	als	bieruitzetter	begon.	Hij	is	de	derde	en	laatste	generatie	van	de	familie	De	Roover	die	het	
zeldzaam	geworden,	zware	beroep	van	zelfstandige	bieruitzetter	te	Melle	nog	verder	zet.	
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Kwartierstaat	Guy	De	Roover	

Bronnen:		
Cd,	privé	archief	-	Buysse	Marina	
Archief	Documentatiecentrum	Melle	-		

Hannah	Van	der	Auwera	
Rijksarchief	België	-	Bart	Muylaert	
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Ook	bierbakken	zijn	verzamelobjecten	geworden	en	deze	van	Alb.	De	Roover	is	het	waard	om	even	in	detail	
te	bekijken.		

Het	is	een	houten	lage	bierbak	(afm.	lengte:	ca.	50	cm/	breedte	33,5	cm/	hoogte	11	cm.)	voor	kleine	flesjes	
van	33	cl.	Grote	flessen	(inhoud)	worden	in	hogere	bakken	gestopt.	De	bak	is	verdeeld	in	4	x	6	
verdeelvakken	(dus	24	flesjes	in	een	volle	bak).	Op	de	lange	zijkanten	staat	gemerkt:	Alb.	De	Roover	Melle.	
Op	de	korte	zijkanten	lees	je	L.	G.	en	49.	Misschien	is	dit	te	interpreteren	als	Leeg	Goed	(19)49?	

Onder	de	open	handgreep	staat	een	ingedrukt	merk.	

	

De	zagerij,	kuipen-	en	kistenmakerij	Van	den	Steen	ontstond	in	januari	1926	op	aanvraag	van	Hippoliet	Van	
den	Steen	geboortig	van	Oordegem.	Na	de	Tweede	Wereldoorlog	schakelde	men	over	naar	het	maken	van	
houten	bakken,	voor	melk,	bier,	en	frisdranken.	Ook	fruitkisten	voor	fruittelers	en	sla-en	tomatenkistjes	
voor	de	Groothandelsmarkt	van	Gent	werden	er	vervaardigd	evenals	verpakkingskisten.	Op	1-10-1981	
stopten	deze	activiteiten	door	het	op	rust	gaan	van	Robert	Van	den	Steen	die	vele	jaren	de	zaak	had	geleid.	

	
	

Met	dank	aan	Guy	De	Roover,	Daniël	Lemmens	en	Hannah	Van	der	Auwera	voor	de	aanvullende	informatie	en	
bereidwillige	medewerking.	
Foto’s:	privé-archief	Guy	De	Roover.	
													Fernand	De	Paepe.	
Bronnen	
Mondelinge	informatie	van	Guy	de	Roover.	
Gegevens	Burgerlijke	Stand	en	bevolkingsregisters	Melle	
J.	Cels:	Honderd	jaar	bierhandel.	/	Roularta	Books	1993	
R.	Van	Heden:	Van	Quaet-Atrecht	tot	Kwatrecht./Uitgave:	Vrienden	van	Kwatrecht	en	Vantegem	2000	
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Sprokkelingen over Jules Vits en zijn werk 
door Daniël Lemmens  

	

“De	grootste	kunstenaar	die	Melle	wellicht	ooit	voortgebracht	en	gekend	heeft:	beeldhouwer	Jules	Vits.																																																																																																																
Ik	zie	hem	nog	staan	in	zijn	witte	kiel	-	even	verpozen	aan	de	poort	van	zijn	woning.	De	rust	van	zijn	staan,	
zijn	mooie	baard,	een	figuur	die	de	schoonheid	ontdekt	had,	die	ze	kon	weergeven	in	hout	en	in	steen,	een	
kunstenaar	waarvan	zo	vele	beelden	-	zo	vele	plaatsen	versieren.																																																																					

	En	misschien	doet	het	wat	sentimenteel	aan,	maar	zelf	geboren	tegenover	de	woning	
van	de	beeldhouwer	en	hem	zo	dikwijls	bekeken	hebbende	van	uit	mijn	studeerkamer,	is	
het	voor	mezelf	nog	een	groter	genoegen	deze	hulde	te	mogen	uitspreken.																																																																																																																															
Als	u	straks	rondloopt,	bekijk	de	heerlijke	lijn	van	zijn	‘Vanita’;	een	ballerina	met	de	
glimlach	van	ijdelheid	op	het	gelaat,	bekijk	de	koppen,	grote	en	kleine,	bewonder	het	
dierlijke	geweld	van	tijger	en	leeuw,	leef	mee	met	de	pijn.	Ik	zou	bijna	zeggen	de	pijn	van	
de	oermens	in	de	kop	van	de	opgeëiste.	Bekijk	de	lijnen	van	ieder	gezicht:	lijnen	van	rust,	
lijnen	van	geweld,	lijnen	van	geluk,	lijnen	van	pijn.	Dat	is	allemaal	het	werk	van	iemand	
van	ons.“																																					
(Toespraak	van	pater	Rudolf	Labyn,	voorzitter	van	de	Culturele	Raad,	bij	de	opening	
van	de	tentoonstelling	“Werk	van	eigen	bodem	”op	5	juli	1974)	

“Jules	Vits	was	van	nature	uit	en	opzettelijk	gebleven	een	rustig,	bezadigd	en	eenvoudig	man.	Hoogmoed	
was	hem	vreemd,	zucht	naar	glorie	kende	hij	niet.	Hij	was	een	doordrijvend	werker	die	wel	gelukkig	was	
wanneer	hij	werd	begrepen	en	gewaardeerd.																																																																																																																		
Zijn	dienst	aan	de	gemeenschap	als	kunstenaar	en	dan	zijn	bijdrage		voor	zijn	parochie	en	gemeente,	stelde	
hij	hoog	op	prijs,	niet	uit	eerzucht,	wèl	als	teken	van	verbondenheid.	Hij	heeft	nooit	gejaagd	op	succes.”																																																															
(Paul	De	Wilde	“Een	Korte	Levensschets”	in	het	boek:	Jules	Vits	Kruisweg,	Anton	van	Wilderode	
Gedichten,	uitgegeven	door	de	Gemeentelijke	Culturele	Raad	Melle	)	

“Jules	Vits	muntte	uit	in	het	portretteren,	vooral	naar	levend	model,	maar	
ook	een	gewone	foto	was	voor	hem	genoeg.	Hij	moest	een	borstbeeld	
maken	van	burgemeester	Spae	maar	die	mocht	het	niet	weten,	kon	dus	ook	
niet	poseren.	Jules	ging	achter	een	venster	zitten	in	het	café	Gyselinck	(nu	
hoek	van	het	Gemeenteplein	en	Brusselsesteenweg).	Van	daar	kon	hij	Spae	
bekijken	die	daar	die	dag	moest	voorbij	komen.	Dat	was	voor	hem	
voldoende	om	hem	in	wit	marmer	uit	te	houwen.																																																

Toen	een	Frans	echtpaar	het	beeld	zag	van	hun	overleden	zestienjarig	
dochtertje	voor	welk	beeld	Jules	Vits	alleen	maar	een	foto	had	gekregen	
riepen	de	ouders	vol	ontroering		uit:	“	Voilà	notre	Annette”.																																																																														
Op	zijn	kruisweg	staan	153	mensen	uitgebeeld.	Volgens	nu	nog	levende	
getuigen	zijn	het	praktisch	allemaal	personen	die	de	beeldhouwer	zelf	
kende.	De	oosterse	vrouwen	die	er	op	staan	dragen	een	oosterse	tulband.	
Twee	zijn	geen	oosterse	vrouwen,	dragen	geen	tulband,	hebben	lange,	blonde	haren:	het	zijn	de	portretten	
van	zijn	echtgenote	en	van	zijn	oudste	dochter	Marie.	Op	de	achtste	statie	staan	ze	alle	twee	en	op	de	
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twaalfde	ligt	zijn	dochter	Marie	als	Maria	Magdalena	aan	de	voet	van	het	kruis.”																																																																		
(Toespraak	van	pater	Rudolf	Labyn,	voorzitter	van	de	Culturele	Raad	op	de	Academische	zitting	in	het	
gemeentehuis	in	1985)	

“De	Kruisweg.	Veertien	panelen	van	1,40	m.	breed,	1	m.	hoog	en	18	cm.	diep.	Veertien	staties	in	terra	cotta	
uitgevoerd	in	verheven	beeldhouwwerk.	Veertien	scheppingen,	die	een	tastbare	gestalte	geven	aan	de	
religieuse	ontroering	en	de	persoonlijke	vaardigheid	van	deze	kunstenaar.	En	inderdaad,	elk	tafereel	geeft	
een	opmerkelijk	beeld	van	een	wereld,	waarin	elk	personage	een	eigen	zin	en	betekenis	heeft,	maar	die	
samen	een	nieuw	geheel	en	een	aangepaste	sfeer	vertolken.	Gelaatsuitdrukkingen,	gebaren	en	houdingen	
veruiterlijken	het	innerlijke	gemoed	van	de	personages:	de	opstelling	en	schikking	weerspiegelen	de	sfeer	
in	groep	en	bepalen	de	geest	van	het	monument:	eenvoudig	dramatisch,	zonder	enige	neiging	tot	
overdrijven.	De	zin	en	betekenis	komen	recht	uit	het	hart	van	de	kunstenaar,	de	gestalte	kreeg	kunstvolle	
vormen	uit	de	geest	en	de	handen	van	Jules	Vits.	Toch	is	in	elke	schepping		van	Jules	Vits	ergens	een	zekere	
boodschap	waarneembaar,	wat	trouwens	overeenkomt	met	zijn	uitleg	:	al	mijn	beelden	en	kruiswegen		
hebben	een	bijzondere	uitdrukking		om	diepe	godsvrucht		bij	de	gelovige	op	te	wekken”.																																																																																																																																																						
(D.	De	Moor:	50	jaar	na	zijn	dood…Beeldhouwer	Jules	Vits	in	Toerisme	in	Oost-Vlaanderen,	34ste	jaargang	
nr.4	(1985)		)	

“Uitgesproken	zin	voor	het	naturalistisch	principe,	technische	volmaaktheid	en	zorg	voor	het	detail	
typeren	zonder	uitzondering	al	zijn	creaties	die	in	opbouw	en	samenstelling	klaarheid	en	eenvoud	
betrachten,	gezochte	effecten	missen	en	inzake	stijl	en	concept	geheel	in	de	lijn	van	de	19de	eeuw	liggen.	
Deze	beeldhouwer	wierp	zich	m.a.w.	niet	op	als	een	toonaangevende	figuur	en	kan	evenmin	als	een	
wezenlijk	vernieuwer	geakteerd	worden.	Zijn	werk	valt	samen	met	meerdere	Belgische	kunstenaars	die	voor	
alles	een	ambachtelijke	ingesteldheid	bezaten	en	globaal	een	productie	afleverden	die	tot	voor	kort	als	“	
middelmatig”	en	“oninteressant”	werd	afgedaan.	Sedert	de	herwaardering	van	de	neogothiek	nam	ook	
echter	de	appreciatie	van	het	degelijke	vakwerk	toe.	Wat	lange	tijd	als	“inspiratieloos”	en	“stereotiep”	werd	
beschouwd	in	officiële	gedenktekens	en	grafmonumenten	gaat	nu	door	voor	“karakteristiek”	en	
“documentair	van	betekenis”.	Het	feit	dat	inderdaad	slechts	enkele	beeldhouwers	er	in	geslaagd	zijn	
monumenten	het	merk	van	hun	artistieke	individualiteit	mee	te	geven	kon	niet	beletten	dat	het	verschijnsel	
monument	als	een	geïntegreerd	element	van	ons	kultuurpatrimonium	beschouwd	wordt.	Deze	versoepeling	
van	standpunt	maakt	kunstenaars	als	Jules	Vits	weer	ten	volle	genietbaar	zonder	Rodin	of	Lambeaux	te	
beledigen:	alle	zijn	nu	herleid	tot	radertjes	van	een	tijdperk	dat	tot	studieterrein	is	verklaard.”																																				
(P.Verbraecken,	in	het	tijdschrift	Belgische	Skulptuur	nr.2	April-Mei-Juni	1988)	

“Jules	Vits	is	tot	op	heden	een	relatief	weinig	bekend	kunstenaar,	maar	zijn	werk	behoort	tot	een	genre	dat	
in	de	toekomst	zeker	nog	aan	waardering	zal	winnen.	Ook	zijn	leermeesters	van	Biesbroeck	en	De	Beule	
zijn	ongetwijfeld	aan	een	waardering	toe.	Op	zichzelf	is	het	reeds	belangwekkend	zo’n	belangrijke	
verzameling	op	gebied	van	kerkelijke,	funeraire	en	monumentale	kunst	bijeen	aan	te	treffen,	die	een	
uitstekend	beeld	geeft	van	het	werkterrein	en	methodes	van	een	kunstenaar	in	een	aangepast	gebouw	en	
kan	aldus,	samen	met	de	reeds	in	het	straatbeeld	aanwezige	sculpturen	van	de	kunstenaar,	in	belangrijke	
mate	bijdragen	tot	de	eigenheid	van	de	gemeente	en	een	bijkomend	cultureel	en	toeristisch	
aantrekkingspunt	vormen.”																																													
	(J.F.	van	Cleven,	Bethunianum:	Nationaal	Centrum	voor	de	Studie	van	de	19de	eeuwse	Kunst		1996)	

“Jules	Vits	was	geen,	zoals	vele	van	zijn	tijdsgenoten,	kunstvernieuwer.	Zijn	verdienste	ligt	hoofdzakelijk		op	
het	vlak	van	het	technisch	kunnen.	Hij	schreef	zich	in	in	de	traditie	van	de	neogothiek	en	het	monumentaal	
realisme.	Hier	en	daar	bracht	hij	elementen	uit	de	art-nouveau	en	art-deco	in	zijn	werk.	Vooral	in	zijn	
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portretten	wist	hij	de	kunstenaar	in	zich	te	verwezenlijken.	Met	een	ongekend	meesterschap	kon	hij	het	
karakter	van	een	persoon	vereeuwigen.	Zijn	talloze	borstbeelden	getuigen	hiervan.	Zijn	meesterwerk,	de	
kruisweg	in	de	Sint-Martinuskerk	is	er	te	meer	een	exponent	van.”																																																				
(Jan	Olsen	in	de	brochure	“Beeldhouwer	Jules	Vits	(1868-1935)”	uitgegeven	ter	gelegenheid	van	de	
tentoonstelling	1999).	

“We	vertrokken	van	het	college	en	bewonderden	het	herdenkingsmonument	uit	1912	aan	de	oprit.	Onze	
meester	vertelde	dat	de	kinderen	die	het	monument	flankeerden	echte	leerlingen	waren	want	de	
kunstenaar	had	vooraf	op	de	speelplaats	een	paar	schetsen	gemaakt	van	spelende	jongens….																																											
We	belden	aan	de	versierde	woning	van	de	kunstenaar.	Een	vriendelijke	dame	Laura,	de	dochter	van	de	
beeldhouwer,	verwelkomde	ons	hartelijk.	In	de	ruime	hal	stond	een	prachtig	beeld	van	een	jong	meisje.	
Mevrouw	Laura	verhaalde	dat	dit	eigenlijk	een	grafmonument	was.	De	Franse	ouders	hadden	een	foto	
bezorgd	aan	haar	vader	die	zo	nauwkeurig	beeldhouwde	dat	de	ouders	bij	het	zien	ervan	uitriepen:	“Voilà	
notre	Annette”.	In	de	woonkamer,	op	de	schouw,	toonde	ze	ons	het	beeld	“Kunst	”waarmee	haar	vader	de	
eerste	prijs	behaalde	aan	de	Kunstacademie	van	Gent.	Een	prachtige	kast,	rijkelijk	versierd	met	allerlei	
figuurtjes	stond	in	de	hoek.	Dit	was	ook	het	werk	van	haar	vader	want	oorspronkelijk	was	hij	met	
houtsnijkunst	begonnen.	Vol	trots	toonde	ze	ons	ook		de	legendarische	wandelstok,	het	eerste	echte	
kunstwerk	van	hem.											

We	mochten	ook	een	kijkje	nemen	in	zijn	atelier,	die	hij	noemde		
het	“	Atelier	van	de	Christelijke	Kunst”.	We	waren	verbaasd	zovele	
kunstwerken	te	kunnen	bekijken:	heiligenbeelden,	
oorlogsmonumenten,	borstbeelden.	Mevrouw	Laura	merkte	hierbij	
op	dat	dit	ontwerpen	waren	en	dat	ze	niet	alle	werden	
gerealiseerd.	Echt	opvallend	was	een	levensgroot	soldatenbeeld.	
Het	maakte	deel	uit	van	een	monument	dat	geplaatst	werd	aan	de	
ingang	van	de		Leopoldskazerne	te	Gent.	Tot	slot	gaf	mevrouw	
Laura	toe	dat	ze	het	een	beetje	spijtig	vond	dat	ze	als	kind	te	
weinig	interesse	had	voor	het	werk	van	haar	vader.	De	meester	
bedankte	haar	voor	haar	entoesiaste	uitleg	en	we	vervolgden	onze	
Vitswandeling	naar	de	kerk	om	zijn	kruisweg	te	bekijken….	“										
(Uittreksels	van	een	opstel,	gemaakt	door	een	leerling	van	het	
zesde	studiejaar	naar	aanleiding	van	een	Vitswandeling	met	de	
klas	in	1983)		
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Heemkundig nieuws 
door Michel De Roek & Daniël Lemmens  
foto’s: Fernand De Paepe & Paul Sels 

	

	
	

Melle	herdenkt	de	Eerste	Wereldoorlog	op	grootse	wijze	

In	de	voorbije	jaren	organiseerde	men	in	onze	gemeente	heel	wat	activiteiten	om	de	Grote	Oorlog	te	
herdenken.	We	vermelden	hierbij	de	deelname	aan	het	project	ComingWorldRememberMe,	de	
toneelvoorstelling	‘	Oorlog	op	blote	voeten’,	de	herdenking	van	de	gesneuvelde	marinefuseliers,	de	
herdenking	van	de	slachtoffers	aan	de	Collegebaan	en	de	herinrichting	van	de	site	van	de	bunker	langs	de	
Rechte	Ree	te	Gontrode.																														
Deze	herdenkingsperiode	1914-1918	werd	besloten	met	een	paar	een	paar	opmerkenswaardige	
initiatieven	die	we	als	een	soort	apotheose	kunnen	beschouwen.	

				Open	Frontbrieven	

Het	begon	met	een	lezing	op	zondag	30	september	van	Open	
Frontbrieven	door	Raf	Praet,	directeur	van	VOS,	de	Vlaamse	
Vredesvereniging,	in	de	bibliotheek.	Deze	brieven	zijn	pamfletten	
waarmee	de	Frontbeweging	in	de	loopgraven	tijdens	de	laatste	jaren	van	
de	Eerste	Wereldoorlog	haar	ongenoegen	uitdrukte	over	de	
taaltoestanden	en	misbruiken	ten	opzichte	van	de	Vlaamse	soldaten.	Raf	
Praet	die	mede-auteur	is	van	het	boek	‘Alleen	in	u	-	o	koning	–	geloven	
wij	nog	‘,	schetste	de	historische	context	van	het	ontstaan	van	deze	
brieven	en	gaf	inzicht	in	de	wetenschappelijke	weergave	in	
chronologische	volgorde	zodat	we	deze	uitgave	als	een	echt	
bronnenboek	kunnen	gebruiken.	Een	tijdje	voordien	werd	in	het	Vlaams	
Parlement	een	symposium	gehouden	over	de	Open	Frontbrieven	
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waarop	ook	dit	boek	werd	voorgesteld.	Een	geïnteresseerd	en	aandachtig	publiek	kon	genieten	van	een	
voordracht	waardoor	een	belangrijk	aspect	van	deze	wereldoorlog	aan	bod	kwam	die	grote	gevolgen	had	
voor	het	politieke	leven	in	ons	land.	Aansluitend	bij	deze	Frontbrieven	zullen	we	volgend	jaar	de	integrale	
tekst	publiceren	van	een	toespraak	die	Camille	Melloy	als	oud-brancardier	hield	te	Leuven	op	11	juli	1919,	
een	jaar	na	het	eindigen	van	de	vijandelijkheden.	

Tentoonstelling	MELLE	14-18:	Over	Oorlog,	Bezetting	en	Vrede	

Op	zaterdag	27	oktober	had	om	12.00	uur	de	opening	plaats	van	de	overzichtstentoonstelling	over	de	
oorlogsgebeurtenissen	in	onze	gemeente	‘	Over	oorlog,	bezetting	en	vrede’	in	de	bibliotheek.	Voorafgaand	
had	om	14.30	uur	in	het	gemeentehuis	een	lezing	plaats	door	Jurgen	Sinnesael.	

Burgemeester	Dirk	De	Maeseneer	verwelkomde	met	blijdschap	het	talrijk	
opgekomen	publiek.		
Hij	bracht	in	herinnering	dat	tijdens	Wereldoorlog	I	in	Melle	tijdens	de	wrede	strijd,	
veel	slachtoffers	vielen.		
Niet	alleen	militaire	slachtoffers	waaronder	de	Franse	Vlootfuseliers,	maar	ook	veel	
burgerlijke	slachtoffers.		

Ook	bracht	de	Burgemeester	in	herinnering	dat	vanaf	2014	tot	nu	verschillende	activiteiten	plaatsvonden	
om	de	100ste	verjaardag	te	herdenken,	monument	voor	de	burgerslachtoffers	aan	de	Collegebaan,	project	
Coming	World	Remeber	me,	toneelvoorstelling	Oorlog	op	blote	voeten,	inrichting	van	de	site	van	het	
vliegveld	van	Gontrode.	Deze	tentoonstelling	is	de	afsluiter	van	al	deze	mooie	initiatieven	en	kadert	de	
oorlogsperiode,	de	bezetting	en	de	uiteindelijk	wapenstilstand	hier	in	Melle.		

Daarna	nam	Schepen	van	Cultuur	Frank	De	Vis	het	woord,	
waarin	hij	in	link	legde	met	in	2017	op	15	augustus	1917	
geboren	100-jarige	te	Melle	en	deze	datum	koppelde	aan	
de	gruwelijke	gebeurtenissen	70	km	van	Melle	verwijderd	
namelijk	dat	in	3	maanden	tijd	(van	augustus	tot	begin	
november)	450.000	mensen	stierven.	Toch	bleef	het	leven	

in	deze	oorlogsomstandigheden	voor	de	mensen	doorgaan,	zij	het	in	penibele	omstandigheden.	De	
tentoonstelling	die	werd	opgezet	door	onze	archiefconsulent	Hannah	Van	den	Auwera	die	met	kennis	en	
enthousiasme	en	energie	deze	tentoonstelling	heeft	samengesteld,	om	het	leven	in	Melle	tijdens	deze	
periode	weer	te	geven.	Daarom	werden	de	personen	die	bijgedragen	hebben	tot	het	specifiek	karakter	van	
deze	tentoonstelling,	door	foto's,	voorwerpen	van	hun	ouders	en	grootouders,	of	door	geïnteresseerde	
verzamelaars.	Zij	werden	bedacht	door	het	gemeentebestuur	met	een	attentie.	In	houdelijk	vertelt	de	
tentoonstelling	zowel	het	verhaal	van	de	strijd	van	september	en	oktober	1914	als	van	de	jaren	daarna,	de	
bezettin,	de	opeisingen	van	goederen	en	personen	en	de	herdenking	na	de	oorlog.		

Daarna	gaf	de	schepen	het	woord	aan	de	gastspreker,	de	heer	Jurgen	Sinnesael,	gids	in	de	
Westhoek	en	vrijwilliger	bij	het	Passendaele	Memorial	Museum	te	Zonnebeke.	Hij	geeft	
geregeld	lezingen	over	de	eerste	wereldoorlog.		

De	Heer	Sinnesael	begon	met	zijn	betoog	dat	het	landschap	in	de	Westhoek	over	het	
algemeen	een	glooiend	terrein	inhield,	waarbij	tijdens	wereldoorlog	I	de	Duitsers	trachten	

de	heuvels	in	te	nemen	omdat	zij	dan	een	beter	overzicht	hadden	waar	de	vijand	zich	bevond.		
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Ook	het	soort	bevolkingsgroepen	in	de	samenleving	speelde	een	rol	in	het	beleven	van	de	oorlog.	De	
stedelijke	bevolking	die	veel	vlugger	te	lijden	had	in	de	bevoorrading	van	voedsel	dan	de	landelijke	
bevolking	die	dan	op	haar	beurt	meer	te	lijden	had	van	opeisingen	van	vee	en	de	vruchten	van	het	land.	
Een	tweede	aspect	was	de	rol	van	de	vrouwen,	aangezien	alle	weerbare	mannen	naar	het	front	werden	
gestuurd,	dienden	de	vrouwen	hun	plaats	in	te	nemen	op	het	land	en	in	de	fabrieken.	Zo	veranderde	de	
positie	van	de	vrouw	van	iemand	zonder	rechten,	die	later	na	de	oorlog	een	plaats	zal	krijgen	en	uitmonden	
in	een	stemrecht.		

Als	men	aan	de	jongeren	vraagt	wat	de	aanleiding	was	van	de	1ste	wereldoorlog,	zullen	zij	in	9	op	de	10	
gevallen	antwoorden	de	aanslag	op	aartshertog	Franz	Ferdinand	van	Oostenrijk	in	Sarajevo.	In	feite	is	dat	
maar	de	druppel	die	de	emmer	deed	overlopen,,	want	in	Europa	van	die	tijd	had	men	verschillende	
verdragen	tussen	landen:	Servië	had	een	verdrag	met	Rusland,	Rusland	met	Frankrijk	en	Groot	Britannië,	
Oostenrijk	met	Duitsland	en	Italië	en	Duitsland	met	het	Ottomaanse	rijk.	Die	machtsverhoudingen	lagen	
zeer	penibel,	zodat	op	28	juli	1914	Oostenrijk	en	Hongarije	de	oorlog	verklaarden	aan	Servië	en	het	vuur	zat	
aan	het	lont	voor	wereldoorlog	I.	Aangezien	België	de	neutraliteit	hoog	hield	en	de	Duitsers	belette	door	
ons	land	Frankrijk	wilde	inpalmen	(een	vergelding	van	een	vroegere	oorlog	tussen	Frankrijk	en	Duitsland),	
waren	wij	hier	veroordeeld	om	deze	bittere	en	mensonterende	en	vernielende	oorlog	in	ons	land	te	
hebben,	waar	honderduizenden	soldaten	en	burgers	het	leven	lieten,	of	zwaar	gekwetst	(lichamelijk	en	
psychish)	en	zovele	gezinnen	werden	ontwricht	met	lege	plaatsen	aan	hun	zijde.	En	toch	zal	de	overwinning	
op	Duitsland	de	aanleiding	worden	van	WO	II	.	

Na	deze	toespraak	werden	door	eerste	schepen	Fran	De	
Vis	alle	Mellenaars	die	bijgedragen	hadden	aan	de	
tentoonstelling,	hetzij	met	documenten,	fotomateriaal	of	
objecten	even	naar	voor	te	komen	en	overhandigde	
Hannah	Van	de	Auwera	(archivaris	van	het	MAD	en	
initiatiefneemster	van	de	tentoonstelling)	een	stripboek.		

Daarna	trokken	alle	aanwezigen	naar	de	hoofdbibliotheek	in	de	Kruistraat	om	daar	de	tentoonstelling	
officieel	te	openen	en	in	avant	première	de	prachtige	tentoonstelling	in	ogenschouw	nemen	bij	lekker	
glaasje	wijn.		

Het	was	een	zeer	gevarieerde	tentoonstelling.	Men	
vernam	alles	over	de		gebeurtenissen	in	onze	
gemeente	van	september	en	oktober	1914	en	over	de	
zware	bezettingsjaren.	Verschillende	Mellenaars	
leenden	stukken	uit	hun	verzameling	(foto’s,	obussen,	
prenten,	uniformen	…).	Via	video	konden	we	
getuigenissen	bekijken	en	beluisteren	van	personen	
wiens	familieleden	rechtstreeks	of	onrechtstreeks	de	oorlog	meemaakten.	Vooral	de	uitvoerige	verklaring	
van	Paul	Neirinck	viel	op.	Hij	publiceerde	trouwens	het	boek	over	de	oorlogsgebeurtenissen	met	als	titel	‘Ik	
zal	ze	horen	roepen’.	Uit	een	ander	boek	‘Journal	de	guerre’,	geschreven	door	een	pater	Jozefiet,	werden	
verschillende	uittreksels	aangebracht	over	feiten	die	zich	in	en	rond	het	college	afspeelden.	Ook	kregen	we	
beelden	te	zien	van	voorbije	activiteiten	in	de	herdenkingsperiode.	Opvallend	was	ook	de	maquette	van	het	
monument	van	de	vlootfuseliers	ontworpen	door	de	Melse	kunstenaar	Jules	Vits.	Zoals	men	weet	behaalde	
dit	ontwerp	de	eerste	prijs	maar	door	een	nog	onbekende	reden	koos	men	voor	een	ander	ontwerp.	
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Internationaal	Vredesconcert	

De	Vredesweek	startte	met	een	opmerkelijk	Internationaal	
Vredesconcert	op	10	november	in	Studio	M.	Dit	werd	georganiseerd	
ter	gelegenheid	van	het	feit	dat	er	100	jaar	geleden	een	einde	kwam	
aan	die	4	jaar	pure	ellende	die	miljoenen	slachtoffers	eiste	in	een	
conflict	dat	de	hele	wereld	verdeelde.	Het	was	een	samenwerking	van	
ons	gemengd	koor	Pojedu,	het	koor	van	de	muziekakademie	van	
Melle	in	Frankrijk	en	de	Kantorei	Melle	St.	Petri	uit	het	Duitse	Melle.	
Hierbij	sloten	nog	aan	leerlingen	van	het	SFI,	het	Franse	Lycée	Joseph	
Desfontaines	en	het	Gymnasium	uit	Duitsland.	Zij	verzorgden	een	
concert	met	vredesliederen	uit	eigen	en	internationaal	repertoire.	Dit	
alles	werd	verwerkt	tot	een	harmonieus	visueel	spektakel.											

De	verwelkoming	werd	uitgesproken	door	de	heer	Luc	Vervaet,	voorzitter	van	het	jumelagecomité	Melle	B	
en	het	dankwoord	door	onze	schepen	van	cultuur	Frank	De	Vis.	Naast	de	vele	medewerkers	had	hij	een	
speciaal	woordje	van	lof	voor	de	coördinatoren	van	de	hele	manifestatie	mevrouw	Mieke	Penninck,	
diensthoofd	Vrije	Tijd	en	Mieke	D’Hont,	voorzitter	van	Pojedu.	

11	november	2018:	nieuw	monument	ingehuldigd	

Op	de	begraafplaats	te	Melle	werd	tijdens	de	herdenkingsplechtigheden	rond	het	einde	van	de	eerste	
wereldoorlog	een	nieuw	monument	ingehuldigd.		

Dit	vredesmonument	werd	naar	een	ontwerp	van	
de	initiatiefnemer	Michel	De	Roek	opgericht	in	
samenwerking	met	de	Nationale	Strijdersbond	
(NSB)	en	de	Vlaamse	oud-strijders	(VOS)	en	met	
medewerking	van	het	Gemeentebestuur	en	vele	
medewerkers	achter	de	schermen.	Het	monument	
draagt	in	zijn	twee	pijlers	links	de	VREDESDUIF	en	
het	woord	VREDE	en	in	de	rechter	het	woord	
VRIJHEID.	Twee	woorden	waarvoor	zovelen	
gestreden	of	geleden	hebben	in	de	beide	

wereldoorlogen,	maar	waarvoor	vandaag	nog	dient	geijverd	worden	in	vele	landen	in	de	wereld,	waar	
oorlog	en	geweld	nog	steeds	de	overhand	haalt.		
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Het	middengedeelte	vermeldt	het	eerbetoon	van	de	Melse	inwoners	aan	allen	die	geleden	hebben.	De	
onthulling	gebeurde	door	de	ontwerper	en	de	Burgemeester	De	Maeseneer	onder	luid	applaus	van	de	
aanwezigen.	In	de	nis	werd	door	de	Burgemeester	het	gedenkboek	geplaatst	waarin	alle	namen	van	oud-
strijders	en	burgerslachtoffers	zowel	van	Melle	als	Gontrode	alfabetisch	zijn	opgenomen.	Na	de	inzegening	
door	Pastoor	Verstraeten	en	het	zingen	van	de	Vlaamse	en	Nationale	hymne,	brachten	Eerste	Schepen	De	
Vis	en	de	Burgemeester	van	Melle-Duitsland	een	bloemenhulde.	Drie	exemplaren	van	het	gedenkboek	
liggen	ter	inzage,	bij	de	Burgerlijke	Stand	in	het	gemeentehuis,	in	het	personeelslokaal	op	de	begraafplaats	
en	in	het	Museum	en	Documentatiecentrum,	allen	tijdens	de	openingsuren.	

Op	uitstap	naar	de	Kemmelberg	

	

Op	zaterdag	17	november	ging	de	uitstap,	in	het	kader	van	de	Vredesweek,	naar	de	Kemmelberg	en	
omstreken.	Men	bezocht	de	Commandobunker,	die	alhoewel	hij	nooit	gebruikt	geweest	is,	een	
waardevolle	getuige	was	van	een	stuk	militaire	geschiedenis.	Het	was	een	boeiende	ervaring,	in	de	buik	van	
de	Kemmelberg,	een	site	te	bezoeken	vol	geheime	missies,	onzichtbare	vijanden	en	een	
alomtegenwoordige	spanning	die	niemand	onberoerd	laat.	Rondlopen	in	de	‘Operations	Rooms’,	het	
kloppend	hart	van	de	bunker	was	een	hele	belevenis.	Daarna	verplaatsten	we	ons	naar	Wijtschate	naar	het	
Croonaertbos	waar	de	Duitsers	een	loopgravenstelsel	inrichten	om	met	twee	luisterschachten		de	
vijandelijke	activiteiten	af	te	luisteren.	Ieper	mocht	op	het	programma	niet	ontbreken.	Na	een	lekker	maal	
begaven	we	ons	naar	de	Ieperpoort	waar	we	de	indrukwekkende	Last	Post	mochten	beleven.	
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Caritas	valt	in	de	prijzen	

Vele	jaren	lang	organiseerde	Heemkunde	Oost-Vlaanderen	in	samenwerking	met	het	provinciebestuur	een	
wedstrijd	van	geslaagde	restauraties	.	Wegens	de	overname	van	de	subsidiëring	van		culturele	activiteiten	
van	de	provincie	door	de	Vlaamse	Gemeenschap	verdween	dit	initiatief.	Toch	zijn	we	verheugd	vast	te	
stellen	dat	een	Melse	instelling	Caritas,	nu	Karus	genoemd,	in	de	prijzen	viel	van	de	gerenommeerde	Henry	
Van	de	Veldestichting	die	Awards	toekent	aan	bedrijven,	projecten,	ontwerpers	en	diensten	die	vanuit	
design,	oplossingen	aanreiken	met	een	positieve	impact	op	de	economie	en	samenleving.	

	

Men	had	de	intentie	het	Sint-Jozefsgebouw,	midden	op	de	campus,	te	slopen.	Na	gesprekken	met	
gebruikers	(patiënten,	verplegers,	personeel,	artsen…)	werd	dit	niet	doorgevoerd	maar	werden	de	
architecten	De	Vylder	en	Tailleur	aangesteld	om	een	ontwerp	te	maken.	Ze	transformeerden	dit	gebouw	
tot	een	activiteitenzone	voor	patiënten,	bezoekers	en	medewerkers.	Van	een	ruïne	werd	een	monumentale	
binnenruimte	gemaakt	waarbij	de	klassieke	ziekenhuisarchitectuur	ver	te	zoeken	is.	Vorig	jaar	kreeg	het	
kanunnik	Triestplein,	waarvan	het	Sint-Jozefsgebouw	deel	uitmaakt,	reeds	een	eervolle	vermelding	voor	de	
architectuurprijs.	
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Religieuze prentjes uit de collectie 
van het Gemeentelijk Museum 
door Ginette Desmet & Paul Sels  

	
Zowat	het	frequentste	afgebeelde	personage	op	religieuze	prentjes	is	ongetwijfeld	de	Maria-figuur.	Uit	
onze	collectie	hebben	we	een	kleine	selectie	gemaakt	uit	de	verschillende	iconografische	afbeeldingen.	
Veel	mensen	herinneren	zich	waarschijnlijk	nog	de	regel	uit	het	lied	Onze	Lieve	Vrouw	van	Vlaanderen:	
‘Liefde	gaf	u	duizend	namen’.	De	Maria-titulatuur	is	inderdaad	quasi	eindeloos,	in	dit	kort	bestek	kan	er	dus	
alleen	maar	een	heel	beperkte,	persoonlijke	keuze	worden	gemaakt.	

1. H.	Hart	van	Maria	
	

In	1796	werd	door	Aloys	Senefelder	de	techniek	
van	de	lithogravure	-	de	steendruk	-	ontwikkeld.	
Deze	techniek	vond	spoedig	ingang	in	heel	Europa	
en	een	aangroeiende,	massale	prentjesindustrie	
kwam	weldra	op	gang.	In	de	loop	van	de	19de	
eeuw	werd	Parijs	dé	prentenleverancier	van	
Europa.	In	de	Saint-Sulpicewijk	waren	de	meeste	
ateliers	gevestigd.	De	productie	van	al	die	ateliers	
stond	op	hetzelfde	niveau	en	was	erg	gelijkend	
zodat	het	erg	moeilijk	is	hun	producten	van	elkaar	
te	onderscheiden	indien	er	geen	ateliernaam	is	
vermeld.	Bij	dit	prentje	staat	het	atelier	vermeld.	
Het	is	van	de	firma	(maison)	Basset	uit	de	Rue	de	
Seine	33	te	Parijs.	Het	is	een	afbeelding	van	het	H.	
Hart	van	Maria,	de	rand	is	omgeven	door	een	fijn,	
papieren	kantwerkmotief.	Dergelijke	prentjes	
werden	druk	verzameld	en	niet	alleen	om	ze	in	
een	missaal	te	stoppen.	Ze	vonden	dikwijls	ook	
een	plekje	in	religieuze	albums	waar	ze	op	een	
blauwe	achtergrond	werden	gekleefd.	De	
voorstelling	van	het	H.	Hart	van	Maria	is	
verbonden	met	de	devotie	voor	het	H.	Hart	van	

Christus.	Dit	was	een	wijdverbreide	dubbele	devotie	in	de	19de	eeuw.	Het	hart	doorstoken	met	een	
zwaard	verwijst	naar	een	passage	uit	het	Lucas-evangelie.	Hierin	voorspelde	de	vrome	Simeon	
tijdens	Jezus’	opdracht	in	de	tempel	aan	Maria	het	volgende	:	Hij	zal	een	omstreden	teken	zijn	en	
ook	door	uw	ziel	zal	een	zwaard	gaan.	Maria	wordt	in	een	litanie	de	Rosa	Mystica	genoemd.	De	
roos	symboliseert	bij	haar	de	overwinning	van	de	bovenzinnelijke	liefde	op	de	zondige	liefde.	Geen	
rozen	zonder	doornen.	De	rozen	rond	haar	hart	verwijzen	ook	naar	de	doornenkroon	rond	het	H.	
Hart	van	Christus	en	staan	daardoor	ook	symbool	voor	de	smart	die	haar	te	beurt	viel.	
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2. Onze	Lieve	Vrouw	van	Lede:	een	voorstelling	van	Onze	Lieve	Vrouw	Zoete	Nood	Gods	/	Onze	Lieve	
Vrouw	van	Zeven	Weeën	
	

Ook	in	ons	land	waren	heel	veel	lithografische	
ateliers	werkzaam.	Vooral	Gent	was	een	bekend	
centrum	met	verscheidene	ateliers	waaronder	
dit	van	de	familie	Hemelsoet.	Een	veelkleurig	
lithoprentje,	verfraaid	met	wat	gouddruk	en	
afgezoomd	met	een	smal	papieren	kantje	werd	
gedrukt	in	1914	ter	gelegenheid	van	de	
jubileumviering	van	het	beeld	dat	sedert	1414	
in	Lede	aankwam,	een	geschenk	van	een	
uitgeweken	Ledenaar,	ene	Mathieu	van	Neste,	
die	te	Keulen	woonde.	Het	beeld	in	de	St.	
Martinuskerk	te	Lede	is	een	piëta,	een	
voorstelling	van	een	treurende,	zittende	Maria	
met	het	dode	lichaam	van	Jezus	op	haar	schoot.	
In	het	jubeljaar	1914	werd	het	Mariabeeld	
gekroond	en	voorzien	van	een	kanten	
hoofdsluier	die	tot	op	de	grond	reikt.	Deze	
details	zijn	afgebeeld	op	het	prentje	maar	het	
merkwaardigste	is	de	afbeelding	van	de	ex-
voto’s*	onder	het	beeld.	Er	zijn	krukken	
zichtbaar,	een	paternoster,	voeten,	armen,	een	
handje	en	diverse	hartjes.	De	(voorlopig)	laatste	
viering	van	een	jubeljaar	gebeurde	in	2014	

	
3. La	Divine	Bergère.	

	
Heel	veel	voorkomend	waren	de	religieuze	prentjes	met	de	voorstelling	
van	de	‘Goede	Herder/Le	Bon	Pasteur’	of	Jezus	met	de	herdersstaf,	een	
lam	of	schaapjes.	Merkwaardig	genoeg	bestaan	er	ook	(veel	
zeldzamere)	prentjes	met	Maria	als	herderin.	In	de	collectie	is	er	
daarvan	ook	een	exemplaar	te	vinden.	Het	onderschrift:	La	Divine	
Bergère	kan	letterlijk	worden	vertaald	door	de	Goddelijke	Herderin	wat	
theologisch	gezien	een	anomalie	is,	daar	Maria	geen	‘Goddelijke’	
persoon	is.	Een	specifiekere	benaming	is	Moeder	van	de	Goede		Herder	
en	soms	wordt	ook	de	term	‘de	Hemelse	Herderin’	gebruikt.	De	
verheerlijking	van	Maria	als	herderin	stamt	vermoedelijk	uit	het	begin	
van	de	18de	eeuw	en	is	ontstaan	in	Zuid-	Spanje	waarna	die	devotie	zich	
verder	heeft	verspreid	in	Zuid-	Europa	en	vooral	ook	in	Latijns-Amerika.	
Het	wijst	er	wel	op	dat	Maria	heel	hoog	aangeschreven	stond	en	veel	
aanbeden	werd.	Dit	veelkleurige	prentje	dateert	waarschijnlijk	rond	het	
begin	van	de	twintigste	eeuw.	
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4. Onze	Lieve	Vrouw	van	het	rijpende	missieveld.	
	
Een	heel	mooi	prentje	in	een	geel-oranje	en	gouden	
kleurpatroon	is	een	ontwerp	van	Jozef	(roepnaam	Jos)	
Speybrouck	(1891-1956),	een	Vlaamse	illustrator	en	grafisch	
kunstenaar.	Zijn	werk	heeft	een	eigen	typisch	accent	en	is	
uitgevoerd	in	een	gestileerde,	verfijnde	Art	Decovormgeving.	In	
de	rechterbovenhoek	is	nauwelijks	zichtbaar	zijn	monogram	
afgebeeld.	
Het	is	het	professieprentje	van	Julia	Meirhaeghe	die	als	dame	
Marie	Arthura	op	14	mei	1954		te	Heverlee	als	Kanunnikes-
Missionaris	van	de	H.	Augustinus	werd	geprofest.	
Kanunnikessen	hadden,	naast	het	gemeenschappelijk	leven	en	
het	in	ere	houden	van	de	kloostergeloften,	als	bijkomend	
speciaal	doel	en	verplichting	de	dagelijkse	koordienst.	Deze	
Orde	werd	gesticht	door	Marie-Louise	de	Meester	(°1857	-+	
1928).	Het	Moederhuis	bevond	zich	te	Heverlee	en	de	Missies	in	
Kongo,	de	Antillen,	Indië,	China,	de	Filippijnen	en	de	V.S.	
	

5. Onze	Lieve	Vrouw	van	Genade	
	

Merkwaardig	en	tegelijk	heel	kitscherig	is	een	prentje,	
gekleefd	op	een	celluloid	houdertje	dat	langs	de	
randen	versierd	is	met	opgekleefde	glittertjes.	
Celluloid	is	een	kunststof,	die	zowat	als	het	eerste	
plastic	wordt	beschouwd.	Bij	verwarming	wordt	het	
zacht,	het	is	makkelijk	ontvlambaar,	het	was	het	
materiaal	waarmee	films	werden	gedraaid.	Indertijd	
werden	er	ook	poppen	van	dit	materiaal	gemaakt	maar	
ook	tafeltennisballetjes,	biljartballen	en	zelfs	
kunstgebitten	want	het	werd	ook	als	ivoorvervanger	
gebruikt.	Tegenwoordig	wordt	deze	kunststof	nog	
weinig	gemaakt.	
Het	prentje	heeft	een	viertalige	onderdruk.	De	titel	van	
Onze	Lieve	Vrouw	van	Genade	(of	barmhartigheid)	
staat	onder	de	afbeelding	vermeld	in	het	Spaans,	
Italiaans,	Frans	en	het	Duits.	Het	afgebeelde	
Mariabeeld	is	in	Spaanse	stijl	aangekleed.	Kenmerkend	
is	de	brede,	piramidale	vorm	van	haar	kleed.	Het	
gebruik	van	Duits	in	de	context	van	Romaanse	talen	
lijkt	vreemd	maar	valt	misschien	te	verklaren	door	het	
feit	dat	Zuid-Tirol,	in	1919	toegewezen	aan	Italië,	zeker	
in	die	periode	en	ook	nu	nog,	overwegend	Duitstalig	

was.	Ook	in	de	Elzas	was	toen	(na	W.	O.	I)	nog	een	klein	percentage	van	de	bevolking	Duitstalig.	
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6. Onze	Lieve	Vrouw	van	Lourdes	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

In	1854	verklaarde	de	14-jarige	Bernadette	Soubirous	dat	
Onze	Lieve	Vrouw	18	keren	aan	haar	was	verschenen	in	de	
grot	van	Massabielle	te	Lourdes.	Zij	beschreef	haar	als	een	
mooie	dame,	met	een	lang	wit	kleed	en	met	een	blauwe	
gordel	rond	het	middel,	een	rozenkrans	in	de	hand	en	een	
lange	sluier	op	het	hoofd.	In	1864	werd	een	beeld	van	Maria	
naar	haar	beschrijving	opgericht	en	zou	Lourdes	uitgroeien	tot	
de	grootste	en	meest	bezochte	bedevaartplaats	van	de	
katholieke	wereld.	Ook	elders	werden	bedevaartsoorden	naar	

dit	model	opgericht,	hier	in	Vlaanderen	is	het	bedevaartsoord	te	Oostakker-Lourdes	zowat	het	
bekendste	en	in	veel	Vlaamse	parken	en	tuinen	rezen	Lourdes-grotjes	zowat	als	paddenstoelen	uit	
de	grond.	
De	massale	toevloed	van	pelgrims	zorgde	voor	een	opbloei	van	Lourdes	met	een	infrastructuur	
gericht	op	de	opvang	van	de	pelgrims	die	van	heinde	en	ver	kwamen	toegestroomd.	Er	ontstond	
ook	een	toeristische	souvenirs-industrie	met	winkels	die	allerhande	religieuze	souvenirs	en	
objecten	verkochten.	Als	tegemoetkoming	aan	de	klanten	werden	anderstaligen	in	de	eigen	
moedertaal	aangesproken	(zie	de	publiciteit	van	Maison	Souchière).	Op	de	achterzijde	van	een	
religieus	prentje	dat	de	verschijning	van	Maria	aan	Bernadette	voorstelt	lees	je	dan	ook:	“Hier	
spreekt	men	Vlaams	en	Hollands”.	
	

7. Als	afsluitertje	een	eerder	ongewoon	Maria-prentje.	
	
Hoewel	je	merkt	dat	dit	een	religieus	prentje	is,	(je	kunt	niet	
naast	de	hoofding	en	het	stralende	A(ve)	M(aria)monogram	
kijken)	ligt	de	nadruk	toch	ook	op	het	ruikertje	meiklokjes.	
Tijdens	de	Belle	Epoque	was	bloemensymboliek	of	bloementaal	
zoals	het	ook	heette,	erg	in	trek.	Het	meiklokje	of	lelietje	van	
dalen	was	een	symbool	van	eenvoud	en	maagdelijkheid	en	
daardoor	werd	het	ook	een	zinnebeeld	van	Maria;	het	is	tevens	
de	bloem	van	de	maand	mei,	de	Mariamaand.	
Ook	dit	is	een	Parijs	prentje	uit	de	Saint-Sulpice	wijk	van	Maison	
Bouasse-Lebel.	Deze	uitgeverij	opgericht	in	1845	stopte	haar	
productie	in	de	loop	van	de	jaren	‘60	van	de	20steeeuw.	
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en	Kultuur	Gent	1999.	
• Wikipedia.	
	
Voetnoot:	een	ex	voto	(Latijn:	krachtens	een	gelofte),	is	een	voorwerp	dat	in	een	heiligdom	wordt	
geplaatst	om	een	gunst	af	te	smeken,	of	als	dank	voor	de	verkregen	gunst.	Het	gaat	meestal	om	
eenvoudige,	wassen	gipsen	of	soms	zilveren	voorwerpjes,	meestal	de	afbeelding	van	een	
lichaamsdeel	waarvoor	men	genezing	vraagt	of	heeft	verkregen.	Ook	ceramieken	tegeltjes	met	een	
opschrift	werden	dikwijls	geplaatst.	
	
	
	

Een koopakte van 1639: Bertholomeus Vander Eecken 
koopt land van de familie Stalpaert 

door Roger De Moerloose & Luc De Ruyver  
	
In	een	privaat	archief	vonden	we	de	koopakte1	van	een	zekere	Bertholomeus	Vander	Eecken	die	een	
bunder	land	kocht	van	een	familie	Stalpaert	te	Melle	nabij	de	Gentbrugse	Hoek.		Sinds	1635	was	Frankrijk	
in	oorlog	tegen	Spanje,	het	betrof	dus	een	woelige	periode	in	de	geschiedenis.		Hoewel	de	archieven	
schaars	zijn	voor	deze	periode	in	Melle	vonden	we	toch	terug	dat	Bertholomeus	in	1637	vermeld	werd	in	
een	andere	bron	als	burgemeester	van	Melle2.		Rond	die	periode	telde	de	parochie	Melle	ongeveer	800	
inwoners	en	werd	de	kerk	bestuurd	door	pastoor	Balduinus	Van	Durme3	4.		

	“Compareerden	voor	Bailliu	Burchm(eeste)r	ende	schepen(en)	der	heerlichede	en(de)	vierschaere	van	
Melle	binnen	den	Lande	van	Rode,	Jaques	Claeys	ende	Cornelia	Stalpaert,	zyne	huysvr(auwe),	Franchois,	
Rochus,	Lieven	en(de)	Denys	Stalpaert	mitsgh(aders)	Jan	De	Bleeckere	ende	Maeyken	Stalpaert	zyne	
huysvr(auwe),	de	voors(eyde)	vrauwen	bij	heurl(ieder)	mans	respectivel(yck)	geaucthoriseert	dwelck	zij	
overdanckel(yck)	accepteerden,	de	wel(cke)	exhibeerden	tgone	hier	naer	volghen(de),	heden	desen	vijfsten	
dach	van	maerte	XVIC	dertich	(1630)	waeren	vergadert	in	ghoeden	gheselschappen	ten	huyse	van	Racen	De	
Smet	tavernier	binnen	de	prochie	van	Melle,	Jaques	Claeys	f(ili)us	Adriaens	die	ter	causen	synder	
huysvr(auwe)	Cornelie	Stalpaert	mitsgh(aders)	vervanghen(de)	Franchois,	Rochus,	Lieven	ende	Denys	
Stalpaert	f(il)ii	Pieters	en(de)	Jan	De	Bleecker	f(ili)us	Pieters	als	ghetrauwt	hebben(de)	Maeyken	Stalpaert	
vercoopt	bij	desen	aen(de)	eersaemen	Bertholomeus	Vand(er)	Eecken	twee	partykens	landts	tsamen	groot	
zyn(de)	een	bunder	onbegrepen	de	juste	mate	beyde	ghelegen	in(de)	Gendtbruchschen	hoeck	binnen	dese	
voorn(omde)	prochie,	het	eene	wesen(d)e	saeylandt	is	anghelant	sheerentrate,	noort	den	comys	Beke	
en(de)	ander	tweede	partye	zyn(de)	bosch	ofte	ettijn(ghe)	ghenaempt	de	Vanghenisse	is	anghelant	oost	
ende	noort	den	cooper,	zuyt	…..	Lieven	De	Schuyter,	desen	coop	is	ghedaen	voor	de	so(mm)e	van	
vierhondert	vijfthien	guldens,	te	betalen	als	hij	cooper	(in)	het	gebruyck	is	van(de)	voorn(oemde)	lande	met	

																																																													
1	Privaat	archief	:	koopakte	van	Bertholomeus	Vander	Eecken	van	twee	stukken	land,	1639	
2	Verbist	H.	Geschiedenis	van	Melle;	1962;	pp120	
3	Verbist	H.	Geschiedenis	van	Melle;	1962;	pp	131	
4	Cadenas	jaargang	XXVIII,	nr	2,	april	2009;	De	Moerloose	Roger	“De	pastoors	van	Melle”;	pp	12	
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bespreck	dat	den	vercooper	Jaques	Claeys	sal	hebben	ende	profficteren	de	jaerlicke	huere	en(de)	pacht	van	
Pieter	Stevens	die	het	zel(ve)	landt	nu	in	huere	haudt,	item	soo	sal	Bertholomeus	Vand(er)	Eecken	afs(taan)	
(??)	het	zevenste	deel	van	voorn(omde)	somme	van	zynen	coopschat	mitsgh(aders)	dat	het	viie	deel	
van(de)	zelve	lande	blijft	in	desen	coop	onverledt	(?)	ghelaeten	als	competeren(de)	de	twee	weesen	van	
Jan	Stalpaert,	blijven(de)	ter	haerl(ieder)	proffijcte	hier	extinct,	is	nog	bespreck	dat	hij	cooper	moet	gheven	
tot	proffijcte	van	svercoopers	huysvr(auwe)	een	dobbelen	ducaet	ende	neghen	guldens	in	tghelaeghe	maer	
bij	aldien	dat	hij	vercooper	de	voors(eyde)	partyen	van	lande	andermael	vercochte,	zoo	sal	den	cooper	
van(de)	vercooper	weder(om?)	hebben	drij	pon(den)	gr(ooten)	vlaems,	voorts	boven	desen	moet	hij	
cooper	dooghen	alle	oncosten	van	eerfven	ende	onterfven	alsoock	sheeren	(?)	coop,	zoo	dat	den	
vercooper	niet	te	dooghen	en	heeft	dan	handt	en	mondt,	boven	desen	is	besproken	dat	den	vercooper	
Jaques	Claeys	vermach	te	cappen	vier	boomen	staen(de)	up	de	voorn(omde)	twee	partykens	van	lande	.	
Aldus	ghedaen	jaer	en(de)	dach	alsvooren	ter	p(rese)ntie	van	Joos	Dhauwe	coster	deser	prochie,	Gheeraert	
De	Grave	en(de)	Racen	De	Smet	en(de)	hebben	beyde	(?)	contractanten	dit	onderteeckent,	onder	stont	bij	
mij	Jaques	Claeys	en(de)	Berth(o)l(omeu)s	Vander	Eecken,	bet	nederwaert	stont	tnaervolghen(de),	Boven	
dese	voorn(om)de	condicien	in	dit	voorn(omde)	contract	vermelt	heeft	den	cooper	Berth(o)l(omeu)s	
Vander	Eecken	an	hem	ghenomen	alle	heerl(ycke)	ende	keerckel(ycke)	renten	jndiender	eeneghe	vutghaen	
en	bovendien	noch	neempt	Vand(er)	Eecken	tsynen	laste	een	zeker	rechte	van	drij	schell(ynghen)	gr(ooten)	
ts(jae)rs	zonder	dat	hij	cooper	sal	meer	moeten	dooghen	indien	datter	noch	ander	rechten	up	quaemen,	
dan	den	pachter	die	der	noch	jeghenwoordich	up	woont	sal	hem	volghen	al	dat	hij	daerup	en(de)	inne	
heeft	zonder	meer	en(de)	de	vercoopers	moeten	het	zel(ve)	ghoet	de	rente	zuyveren	totten	daeghe	van	de	
eerfvenisse	ond(teecken)t	Jaques	Claeys	Jan	De	Bleecker	Rochus	Stalpaert	Lieven	Stalpaert	
Berth(o)l(omeu)s	Vander	Eecken,	Fran(choi)s	Stalpaert	en(de)	Denys	Stalpaert,	In	ghevolghe	van	al	wel(cke)	
zoo	hebben	heml(ieden)	de	comparanten	van	de	vercochte	partyen	wel	en(de)	wettel(yck)	ontvut	en(de)	
onteerft	ende	by	heurl(ieder)	consente	zoo	is	daerinne	geerft	den	voors(eyden)	Vand(er)	Eecken	cooper	
metten	last	van(de)	clachte	d(ae)rup	ghedaen	by	de	zelve	wed(uw)e	Pieter	Stalpaert	wanof	de	vercoopers	
hem	beloven	te	garranderen,	met	condicie	dat	den	cooper	sal	betaelen	tzyne	gheheele	coopsomme	binnen	
acht	daeghen	mits	aftrecken(de)	an	elcken	vercoop	dry	schell(ynghen)	vier	gr(ooten)	ende	by	hem	
profficteren(de)	de	pachten	tzedert	kerss(avon)t	XVIc	neghenentwintich.	Actum	den	tweeden	meye	XVIc	
dertich	ter	manyn(ghe)	van	Pieter	Coppejans	Bailliu	ter	kennisse	van	Joos	De	Wilde,	Paesschier	Vand(er)	
Rooten	ende	Baudewyn	Van(den)	Broucke	schepenen	
	
Gheregistreert	folio	Lxije	 	 	 	 	 	 	 	 Speeckaert”	
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Een	aangehecht	document	geeft	de	volgende	transcriptie	als	resultaat:	
	
	“Compareerde	voor	baill(iu)	ende	schepen(en)	van(de)	prochie	van	Melle	binnen	den	Lande	van	Rode	Jan	
De	Wilde	ende	Janneken	Stalpaert	zyne	huysvr(auwe)	ter	onderscr(even)	saecken	by	den	voors(eyden)	
haeren	man	behoorl(yck)	geauthoriseert	dwelc	zij	overdanckel(yck)	accepteerde,	mitsg(aders)	Pieter	
Stalpaert	de	wel(cke)	bekendden	wel	ende	deuchdel(yck)	van	up	den	vyfsten	meye	XVIc	XXXIXt(ich)	vercocht	
thebben	an	Bertholomeus	Vander	Eecken	een	sevenste	deel	van	een	bunder	lants	ende	gheweet	gheleghen	
binnen	de	prochie	van	Melle	onverscheeden	ende	onverdeelt	metten	voors(eyden)	Vander	Eecken	ende	
ditte	voor	de	so(mm)e	van	veerthien	ponden	gr(ooten)	met	alsulcke	lasten	ofte	rechten	als	daer	van	auden	
tijde	vut	is	ghaende	van	zuyver	ghelt	boven	desen	noch	vier	schell(inghen)	gr(ooten)	in	tghelaeghe	ende	
inghevolghe	van	dien	zoo	heeft	hem	den	vercooper	van(de)	vercochte	partije	wel	ende	wettel(yck)	ontvut	
ende	onteerft	met	sprekenden	monde	ende	wichweerpende	halm	ende	by	heurl(ieder)	consente	zoo	is	
daerinne	gheghoet	ghegift	ende	gheerft	den	voors(eyden)	Bertholomeus	Vander	Eecken	van(de)	welcken	
de	vercoopers	bekendden	de	vulle	coopschat	ontfanghen	thebben	schelden(de)	hem	d(aer)van	
deuchdel(yck)	quyte.	Actum	den	zevensten	julij	XVIc	neghenendertich	ter	manijn(ghe)	van	Abraham	Spij	
baill(iu)	ter	kennisse	van	Pieter	Cnockaert,	Huyghes	De	Schuyter	ende	Fran(coi)s	Venneman	schepen(en).	
Toorcon(den)	mij	als	greffier	van	den	voorn(omde)	lande	van	Rode	
	
Gheregistreert	filio	L	verso	 	 	 	 	 	 	 	 Speeckaert”	
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