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VlR..S LAG - Wapen

van de ge~eente

Na de revolu.
van 1789 werd al hetgene (lat kon herinneren aan<·ètefeoè.ali tei t en het outÎ. regime afgeschaft. Een dekreet van à.e Nationale
Conventie van 25 september 1792 verboon het dragen va~1 wanens en
schafte de heraldische en goa.sè\.ienstige emblemen af. (1) ~
Aldus verdv/een ook het zegel van 0.e "vierschaere \I om plaats te maken
voor een gemeentezegel met het kenteken van de Republiek.
,. Tijdens de periode van het Franse Keizerrijk (1804-181 4 ) werden de
kentekens van de Republiel{ vervangen eloor deze van de keizer, t.t.z.
ëte gekroonde keizerlijke a0.elaar. (2)
Koning ?!illem I der Nederlanden vaardigde in 1814 een beslui t uit
welke beval dat de oude wapens van gemeentebesturen en corporaties
moesten bevestigd worden. Tegelijkertijd nodigde dit decreet ne instellingen die geen blazoen bezaten uit, aan de Raad voor Wapenkunèle
wapens aan te vragen in een gemotiveerd rekwest.
Op 3 ja.nuari 1818 bepaalde een nieuw beslui t de vorm van het zegel
der geme8uten die nog geen eigen wl3.pens hadêlen: geen enkel embleeërt
moest er in voorkomen, alleen het opschrift: "Plaatselijk bestuur
van ••• f i . (3)

r

Na de oprichting van het Koni~~rijk België in 1830, bleven de bestaande ger:leentezegels in voeg~ tot 1837.
Éen K.IL van 6.2.1837 verving.-ditvan 3.1.1818 en de meeste gemeenten
vervaardigden nieuwe zegels met de wapens van het koninkrijk of met
de· beeltenis van de Belgische Leeuw met kenspreuk in het nederlands
of het frans. Andere gemeenten vroegen de herkenning aan van hun. oude
wapens of gebruikten ze zonder voorafgaande toelating.
Tenslotte werd aan deze onregelmatige toestand een einde gesteld à.oor
een nielTIv K.B. van 14.2.1913, die het K.B. van 1837 bevestigde en
aa:t;.l de gemeenten, die zich nog niet in orde ge3teld hadden, ne gelege!1..heid gaf dit te doen. Andere konden oo~ nieuwe wapens aanvragen.
Melle was zijn oude wapens en zegel vergeten maar had, gevolg gevend
aan het K.D. van 1837 een zegel laten maken met de beeltenis van de
Eelg~sche Leeuwen de kenspreuk' "Ee:qdracht maakt macht".
(~p vra,ag van de gemeenteraacl werd in 1950
aan onderpastoor E.H. Ascoop gevraagd een
,ontwerp van nieuw gemeentewapen te maken.
Bij K.B. van 19.2.1951 werd aan rle gemî=ente I\Jelle het schild van Rode toegewezen (van goud met een leeuw van sabels
geklauwd en getongd. van keel, met ui tgeschulpte zoom van sabel, dat geplaatst
wordt vÓÓr een heilige Hartinus te paard
(lie zi jn mantel met een bedelaar deelt,
het geheel op een grond alles van goud.
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In het "W2.1Jenboelc van de Provinciën en GeI!l.eenten van België" waarschuwt i.~ax -:)ervais tegen het kiezen van een wapen op goeà. geluk~ Hij
schrijft o.a. 1!wanneer bijvoorbeeld, verschillende 8emeenten die van
ee!lzelfde heer hadden afgehangen, de wéI,pens van deze heer aanvroege:l,
verviel nen in de betreurensvraardige gewoonte in iet'1.er der verschillende toege~~en0.c blazoenen 9 hetzij in het veld van het schild, hetzij
als he
el:en de begil:letter van (l.e locali tei t aan te brengen als
onderscheic'
teken!!. (4)
Dit is juist
tgeen gebeurd is in verschillende gemeenten
land van Ilode.
De ze toestêl.nd bestond. echter reeds in het Oude

Vét!l

het

gime.

Het ouc1 v/apen van Rode was c1e zwarte leeuw op gouden veld 9 met rood.getande schuinbalk, sc 1.1rijft E. Verbist in zijn "Geschiedenis van
Melle ll • TIet lo.atste wapen droeg dezelfde zwarte leeuw op gouden veld
omringcl met zwartgetanc1.e band. Elk van 0e 19 dorpen van Hode dr08g
hetzelfde ',ispen van de baronie met boven in de rechterhoek of in de
beide hoej::8ü de beginletters-,ran de dorpsnaam. 1.1elle droeg: M; en
Gontrode: G; Gentbrugge: G. rechts en B. links. (5)
Melle hal'. eC1Tter v60r éleze periode andere wapens gehad.
Bij de Gllellick Vaernewijck "Sceaux et armoiries des Villes,
Gonununes, Dchevinages, Chätellenies 9 Métiers et Seigneuries de la
Flandre Ancienne et Moderne"; lezen we op blz. 245:

paroisse faisant partie du r,'iarquisat de Rodes dans le comté
d 7 tüost et formant une II v ierschaere" avec Ge:i.1tbrugghe.
Arr!1oiries:

1557: (Le seign.eur de ..• ): cl. , or à quatre chevrons f lé
premier coupé tout de gueulle et orye: Courtraeysyen,
Courtraeysyen l' 8.-"1cien baron.
Warlop E'. in het "Wapenboek van Vlaanderen!1 p. 33 vermeldt 'het
volgenél.e: Le seigneur de Melle porte telles armes (d f or à quatre
chevirons de geufle): le ~remier cheviron coppé en chief.
Bij dezelfcie auteur vinden we op p. 150 volgende beschrijving:

204

VO

/4

W8.D'311 van, (le heren van Kortrij 1c; de eerste keper afgesneden -l,.iYlPS boven.
\..
,jp. 21: ·iél8m~ vrapenlcreet: Courtaeysyen,
C'ourtTa8yGien ~ 1 t anchien baron !
Zeger van Drongen, alias van Kortrijk, een afstammeling van
ie
van Kortrijk (1231-l248), was in 1339 heer Ya.'1 Helle,

op zlJn zegel vindt men à.rie kepers en een ui tgeschuJpte
ZOOJll. Daniël van Drongen, alias van Kortrijk 7 voerde in zijn
zegel vier kepers 9 de bovenste afgesne~en aan Ae top. In het
ral1clschrift wordt hij COVRTHli3IEN genoemd (1339) (DE RAADT, IV I
y. 58, onder Tronchiennes). Uit deze zegels en uit oe hij
Gailliard vermelrie wapenkreet 9 blijkt élat men ook hier te
doen heeft met de Courtroisinso
Zie OOl~ EortrijJc en Courtroisin.
Zeger 11 1 de Kortrijkzaan 9 werd door zijn huwelijk met Oda van Melle,
" -,T
II
(7)
•h eer val1
be.~_e,
Ri j was een der beroemdste heren van 1,lel1e. Als he er van TIode was
; . 11i j tevens Grootbrooàmeester (pannetier ) va.n Vlaanderen en lid van
. de grafeli jxe raacl, Omv'lille van het feit dat hi j niet akkoorél ging
met de politiek van de graaf werd hij, in 1337 gevangen genomen en
op 21 maart 1337 te Rupelmonde onthoofd.
I'

Zi jn n&2J.l_12J...e.~J _l.a~g b~t.i!_~__~_~"-9..ht.iQg_~9..9..~tleve1'}._'!8-At_iA.J1.e_t..l.a..nd-:.
en.J::.e_\"le~s~tp.oel(._<?-_o_.

1 750 , . .JY.o...rd:t heJ.

ste.e_(~ __I~CQ.:r.1r.Q.~):_!le_~~..gen.o_~l!<i.!.
Di-tJ.~?:.~_:t..e.e).

k~~_ieel.

van de.-l1.§ren

~~n MelJ:..~___nog

(8)

lag aan de Gondebeek,

op~grensscheidingtus.~_~:t:!-

de

geme_e}):G.§___Gor!:t:r_Q.<ie__ ~n i'J..?1.1e.
(

Wijzen wij er tenslotte nog op 'dat in de raadszaal van de Provincieraar va~l Oost-Vlaanderen het wapep; van Nelle afgebeeld staat in oe
gekleurde glasramen. Het is he~ wapen- van de_Kortrijkzaans zoals
besc:lreven bij de Ghellinck Vaernewijck g Gailliard en E. Harlop.
Ui t hetgeen voorafgaat meent de lIeemkundige Vereniging van Melle
yolgende ko~:lusies aan het College van Burgemeester en Schepenen
te lru:n:rlen overmaken:
- het wapen van Roëte 1 van goud met een leeuw van sabel, ge~:lauwèl. en getongd van keel ~ met uitgeschulpte ZOO'21 van sabel g
y/ar.:; destijds eenvormig voor ele 19 dorpen van het lancl_ van Rane
en niet specifiek voor onze gemeente.
- ele familie Rodriguez d:Evorà" heeft, behoudens het feit dat ze
de hceTli jkhejd Melle be zat 1 geen enkele becluidende rol gespee10 in de geschieëlenis. Ya.n onze gemeente. Het zegel, met
de wapens van Roele, wàsvoor alle gemeenten van de baronie en
latef markiezaat gelijk behoudens de vermelding van de beginle-ct-e,y in de linl\:er bovenhoek.
- :1et

z6u

meer verantwoord zijn de wapens te kiezen van (~e meest
heerlijkheid die tevens

beken~e en beroemde bezitter van de
De~ zeke~heid de oufst gekenéle zijn.

Dit~is

ongetwijfe1(: het geval met Zeger de Kortrijkzaan.

(it wapen zou i:n overeenstemming zijn met hetgene o_at thans
~
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(100:;:- '1.et Provincie·best"x'.lr va~l
van :'1el18 beschouwd wordt,

Oost-Vla;?"nc.~~eren

als het wapen

_ de beeltenis van Sint ~aarten als schildhovaer kan naar ons
oorcleel, l~.l~h?l.:u:: e:1 kJl~ jve'tl aange zie~n hi j van oUc1sher de
patroonhelllge van ce gemeente was.
j

Voor wat betreft è.e vlaG stelt ele

;Ieemku~1.dige

Vereniginrs voor

III~es}. op goucte~1 vel("~ 7 horizontaal!!. Kleuren die we terugvÜlè'~en in het voo::-c;estelde wapen van Zeger ele Kortri jkzaarL

in pra'dische uitvoerinG geeft o.i t onderst,:::'"an0 mor:el,
W A PEN

Gouden velo.
Keel

~

fT amens de :'Ieenü:unoige Vereniging "De Gonde I!

g

De Voorzitter~ Paul Den Haese;
De :;ecretaris ~ ~;Jal ter G-yselinck ~
De ?enningmeester: Oscar De Bacl-::er;
De Conservatar= AU~lst De Daets:
Lia: Georges De Poorter.

de G~lGllinc~ Vaernewijck: !1'3ceaux et Armoiries (1e;3 Villes ,
CO:l'nmes .. ,11 p. 10.
De~reet van 6 pluviose an XIII (26.1.1805)
=:a:;;.)e1'v2i8 II:Japenboek van de Provinciën en Geneenten. van België ll
p~

:j~,;~

i b irl.(~r·l r\ () .'35
H. 'le:dJist IIGeschiec enis V2Xl :.~elle!l p. 63. H.T:. c1e auteur ver·'
gist'~e ZiC;:1 hier; cie beginletter stonël in n.8 1 inker 1)oven~10ek
0
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Zie

oo~ Gailliar~

:r-i~ ,TeI'bist

i b ici.E-tI'.
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p. 21.
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MELL F"

door A. De Baets.
Twee interessante historischE'; publikatics lwl. "De Vlaamse Adel voor
1300" van Dr. Rist. E. War Ion (1) en "De Ridders van Roel,en en Jakob
De Coster van liaerlant ll van j. Notername (2), hebben een totaal nielxvr
" beeld ge::;even over ele vroegste geschieclenis van MeIIe. Door dez'e publ
. katies ku:nnen heel wat ontbrelcende gegeve21s aangevuld en ook sOlilmige
onjuisthe~en weggewerkt worden.
Beide voornoemde auteurs hebben een massa dokumenten en oorkonden aan
;' een nauwkeurig onderzoek onè1.erworpen en vooral J. lfoterdaeme heeft
bijzondere aandacht geschonken aan de Hidders van Rode, wo. Geraard
van Rode. Het is vooral gesteund op zijn. werk dat we de geschiedenis
van onze gemeente kunnen aanvullen met heel nauwkeurige bijzonderheèl.en
die een 21eel ander licht werpen op de aktiviteiten van de eerste heren
van file11e. Deze hebben een veel voornamer aanéleel gehad in de geschiedenis van onze gewesten dan oorspronkelijk werd gedacht. Razo de L'ielna~
de oudst t;;ekende heer, wordt vernoemd in akten van 1035/67, 1073~ 1087
en lOgO. 1.3)
Graaf Raou.l de Liedekerke in. zijn werk "Les Rasse" veronèlerstel t dait
Raas van 11elle, evenals Asceric, va:.11 Hunte tot een jongere tak behoorden van het huis van Gavere. (4) .Ze ;werc1en in verschillencle oorkonden
a1.tijd in dezelfd.e volgorêl.e· genoeJ;lld n:nl. Raas van Gavere,' Raas van
Melle en Asceric van Uunte ~ In' 3..122 was Raas van r.1elle waarschijnlijk
, overledef1 en opgevolgd door .Radulf zoalS" bli jKt uit de oorkonde waar
de rangorde gewijzigd werd runl.:.Raas van Gavere, Asceric van nunte
en Radulf van ;\lelle. naast Radulf' vinè~en we in verschillende oorkonden
gaande van 1128 tot 1150, nog andere afstaEL,llelingen vàn het huis van
Ï'Ielle terug. Zo wo:rden een Boudewijn, Eggabert, Ra.as 11 en Walewein
van r:elle vermeld. Alleen van Eggabert Ican met zekerheid gezegd worden
dat hij een brocè.er van Radulf was (5). Van Radulf is verder niet zo
veel gekend, zijn laatste akte onc1ertekende hij in 1150. (6)
In cle tweede helft van de 12e eeuw vindt men
betreffende de heerlijkheid. van·l'Iel~le.

en enkele oorkonde meer

In het begin van de 1-3e eeuw,:op 14 mei 1214~ ondertekent een zekere
Hildegard€:, vrouw van Melle, als,g.etuige (7) een akte waarin een
schil omtren.t de meier van Gfjzenzele en de abdij van Sint Baafs wordt
bijgelegd. Deze Hildegarde is hoog3twaarschijnlijk een èI.ocl... ter van
Radulf. In'ie~er geval moet~n we vaststellen dat de heerlijkheid is
overgegaan op, de vrouwelijke ~ijn en door het huwelijk van Hildegarde
met Geraard I~vém 3chelderode in het bezit is gekomen van het huis
van rode. Geraard I? zoon van Ielerus en Gertrudis IIde Scalda", nam
deel auu de kruistocht in llSl. (3)
-I

In zijn !1Gesc:üedenis van
lr. laat H.
Verbist , Hildegarde èloorgaan
als ele ec~1tgenote van Radu1f (9) 9 die 11i j heer van Rode noemt. Hi j
vervrart hier ]1aclulf van lIelJ.e .9, waarschijnlijke va0.er van !Iildegarde,

I

raet TIadulf 9 heer van Schelè1erode en 1-"-011e s de ouds
huwelijk val"!
zelfde Uildegarf!e met Gerard J,

zoon uit het

Het zal wel juist zijn zoals H. Verbist beweerde, dat Hildegarde ~e
baronie va:l Tl
bestuurde vel'mi ts haar eC:ltgenoot Ceraard I, in
dienst van l:onin8'
chard I van Engeland en later V8..Yl diens broerter
Jan i veel op re
was,
De heren van

1

in Engeland

In 11S7 sloot de graaf van Vlaanderen Boudewijn IX in l-Tormandië een
verbond met de koning van Engeland. (10) In d.e eerste plaats wenste
hij de gelvesten te heroveren die Vlaanderen aan Frankrijk had moeten
prijsgeven, maar vooral wilde hij ervoor zorgen geen meer te verliezen,
en tenslotte... de wol :die voor Vlaancleren van levensbelang was moest
van Engeland komen.
\

Geraard va...n nod.e bevond zich onder de ridèl.ers die ~ in Vlaand.eren, het
verbond met hun eed bekrachtigêlen. De vlaan:se ridders werDen door
Richard 1 rijkelijk beloond. Geraard van Roden werd in 1193 met een
leen begiftigd in het graafschap Lincoln. (11)
In 1204· verloor koning Jan van Engeland de oorlog in Normandië
en de !leeste vlaar.:J.se ridélers verlieten de partij van Engeland om de
koning vlE).n Frankrijk te volgen. Een uitzondering hierop maakte Geraard
van Rof..en c1ie koning Jan naar Engeland volgde. Van dan af 'VIerd
j als
het ware een a''lbassac1.eur van de engelse zaalc en reisde hij meermaals
naar
t vasteland om de engelse en uiteraard ook de vlaamse belangen
te verdedigen.
Op
maart 120D vertrok hi j, s,"\nen met Goel fried van Leuven, weer
eens naar Vlaanderen (12) OB met
steden te onderhandelen en hen
erop te wijzen dat hun belangen in Engeland lagen en niet in Frankrijk.
In septenber van hetzelfr1e
kon de koning vaIl Engeland een verbond
sluiten net Gent, Brugge, Ieper~ Rijsel en Sint Omaars.
De vlaanse adel bleef nog
jdig en de situatie zou slechts pas
veranderen in januari 1212 met het huwelijk van Ferdinand van
Port1.lge.l met J oharma van Constantinopel die alzo graaf van Vlaan0_eren
werd. Ferdinand kon zich weldra rekenschap geven van de heerszuchtige
bedoelingen van zijn
9 want hij werd gedwongen de kasseIrijen
Aire en Sint 0~c18,ars aan
jk af te staan. ( )
Voor Perdinand bleef
andere uitweg meer over dan opnieuw een
verbond met Engeland aan te
en dit gebeurde
in 1~12. De
Vlaamse a~el volgde fte
en werd weer engel
Geraard VéHl Rorl en, d
ds trouw ',"las ge'üeven aa:1 ne koning van
Engelm-ld ~ genoot hoe
;1oe fieer zi jn vertrouwen. Op 2C januari
1213' onè'~eTnEB hij een nieuwe reis naar het vasteland om -0. 30n mark
te overhano ige:!.1 aan Keizer Otto van 1\runswi jk 9 neef van koning ,Jan.
Na de claz ven Bouvines 9 waar de Engelse, Duitse en Vlaamse verbonclene~Î. een verplet
nsderla.ag onc'ergingGn te
het Franse leger
tleaf Geraard van floflen in Engeland. In opdracht van de koning zou
ilij nog versc~illende reizen naar bet vasteland maken.
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Op 30 Cl.yril cm in l10vemlJer 1215 verble~'f Ger2é,rd te Snelleghem bi j
Bruc;ge, op het Oosthof. Hij vaardigde op rl(;ze data t-I/lee oorkonf,en uit
"in dO~lO meo apuc1 Snelc1en~n:hem" - in mijn 111.:is te Snelleghem.
De Ridder:> van Roden Wi~ren behoudens 7~erc:n '1221 i'lelle en ,scheloerocie
ook lieren V2n gnelleg~em. Geraard I ontving er rirl60Ys uit :let 12nd
van not1 en aJs getuiGe~l '10 or het ondertekenen van voor:.!.oemo e oorl~onden.
(14 )
Hij keerde terug naar Engelan~ waar hij, op 24 februari 1216, in het
bezit werd gesteld van 1wt domein clat c1 e xoning vroe:~er l1éHI gescho~ken
aan Gijsrübrecl1t van Gent. Op 17 r.12art dJ.aropvolr;enr1 vVeroerl hem ook de
roereno_e goec:eren van i1 i t o.o"lein geGCilOnken.
Terug in

:~el2.e

Eeri mBand later zou Geraard van Roden uiteidelijk naar ZlJl1 ~ehoorte
stree:'~ terugleeren en zi jn laatste le-ve~ls jaren d oorbren(:;en op zi jn
kasteel te ~~elle aan de Go:n~ebe8k. In april 1215 en het jaar daarop
geeft hij nog twee oorkon~eh uit. De laatste oorkonde dateert van
26 januari 1213 waarl-üj hij een stichting deed aan de élbcUj V2,n
Afflighen. Geraard van Rode en IIildegarde haclden drie zonen en twee
dochters: Rad~lf9 Gerard 9 Gerbod, Beatrix en Alix. (15)
Radulf en Ger2.ard hadden met hun vader in Engeland verbleven en hun
"srevitu~fI - krijgsdienst - aldaar gedaan. Dit blijkt uit een akte
van de koning van Engeland, gedateerd van 10 juli 1213, waarbij de
zoon Geraard een jaarrente ontvauBt van 20 mark en een andere akte
van 26 oogst 1214 waarbij hij een volle~ige wapenuitrusting ~rijgt
en de betaling van 10 mark. ("16)
-, >Op 17 maart 1218 stelde de 1l::o.nihg Van Engeland Radulphus van Roren
in het -be zi t van al oe lenen diè aan zi jn vadèr Geraard waren geschonken. (17)
Geraard de oudere is dus overleden tussen 26 januari 1218 en 17 maart
121D. ;lij wero oPr':"çevolg(l- door, Radulf 2"ls Heer van ?iJelle en ScheIderode,
Hadulf 11uw~e een zekere Eerta die bij J. Noterdaeme betiteld wordt
als De-:cta van >e11e. Dr. llist. E. Warlop houdt het enkel bij de voornaam en geeft geen verdere hi j ZOllC1 erheo en. Uit rit huweli jk zouden
twee l:il1r"ere::1 ge-boren zijn :mnl. Geraard en l'Iargareta van Hoélen (18)
Geraarc1 de jongere verkreeG :'Je. he-erlijkheid Snelleghem en vestigde
zich E,lcl2.2.r op i.1et _OosthoÎ.· Hi j huwde er met ~lar;3:areta van (1 e 1Joestine,
De oeroe zOon Gerbód werd II cl e.r-j,cv-s" - geesteb. jke - zoals blijld uit
de oorkonde in verband met -de siichting aan o.e abdij van Afflighefl.
(vervolgt)
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Het geneentebestuur ~~G zic:l i~ ~8ze periode voor talrijke probleme~
geplaatsto -i:~e:n vall de grote zorgcm va~l ;18t best'J.l1r was het feit (12.1-.
het dor)splein te I(lein was. 'russen cle muur van het kerkhof en (ll'êpastorij en ~e huidige huizenrij, vanaf as Rijkswacht tot ~an ~e
brug, stoa~ nog een rij huizen. De toen~alige burgemeester Reyntiens
en zi j~'l sC~le penen Van ']'urnl1out en Dierickx zullen zeker clikwi jls aan
dever6roting vnn het Dorpsplein gedacht ~ebben maar zagen op tegen
de hoge ontei2"en~ngskosten. 'faImeer pomien De l':oor besloot zijn eigendom~ lliJl. een herber3 en winkel op het Dorpsplein 9 openbaar te verkopen meende het gemeentebestuur dat het ogenblik aangebroken was o~
een begin 'val1 uitvoering te :::;even a~m oe vergrotingsplal1J."1en.
Op 24 maart 1077 kwam de gemeenteraad in buitengewone zitting bijeen
om een verzoek aan de Bestendige Deputatie te richten om de aankoop
van hogerver~elde eigendom goed te keuren. Deze aankoop was on~er
tussen reeds gebeurd op 20 janusri lR77. (2)
luid~e

Jet verzoekschrift
n

als volgt: (3)

Leden des Gemeenteraacl.s van iJlel~_e 'behoorlijk bijeen
geroepen onder bevoegdengetalIe verg~aerd, vertoonen aan ~e
IIeeTen. 1eo en der' permanenté . Deputatie des Provincialen Eaa6s
va~~, C)ostvJ.aanèeren~ Dat in het begin èler verlec1 en Ilaand
'e cemJer
1;
,
-,.
,:; aqnge~onLlgr
k ' : ; ' d van een
~
08 openoare
vçrKocplng
wer,~
hUis, staande te helle op de dorpsplaats. Sectie C NI' 47 b
groot twep aren zestig centiearen in eigendom behoorenfe
é~a:l ÜC:'li.en De 1Ioor etl., kinneren, vleeschl10 11wers te I'.~elle, gel)T1...:iLt bij ele I;iec1ever ' =ooper Leonardus De Moor en des zelfs
vrouwe hlarie De 3met ten f.340,- par jaar 9 boven de Grondla8ten~ betaalbaar per S~BesteY, vervallende en eischbaar
t! ell::en C lVIaart en U Septeli11Jer V8.l'l 811: jaar, met recht van
pacht tot (; Septemoe::- -H3f;S.
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Dat de;:;e openbare. vej_Iinf{ werd [:;ec1aall door de heeren Jan
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betalen in handen van de gevolmachtigde Verkoopers
Ie De rechten V8....11. zegel, registratie el1 overschrijving waartoe zijnen koop zal aanlei8ing geven:
2e
der koopsom ten titel van veilingskosten
3e De kosten der akte van ~épat en raalisat
~et ae ervan
afteleveren afschriften en
4e De gelaag en hooggelden die zou~en konnen op de geboden
gesteld worden.
Dat het Schepen kolle
de Geneenteraa~ bij dringendbe
eft bijeengeroepen en beslist is geworé1en bij Rlgemeeriheic1
van stemmen voorl;eschreven Eigeno om voor rekening rel' Gemeente
aante1'::oopen ond.er naè ere goeé1.keuring van de bevoego.e Overheièl.,
in het voorui tzicht de Dorpplaats $ thans zeer klein en o~ège
schikt, later te vergrooten en te verfraaien.
Dat op 20 December laatstleden bedoeJ..èlen EigenèoT!1 s 000r èlen
heer Burgemeester Dierickx voor rekening der Gemeente is aangekoc~lt geworden mits de som. van I'Tegen duizend franken boven
de bedingen.
~
.
Dat op (len 15e Maart 1878 het Schepen Collegie is overgegaan
tot het enkwest van Commodo en IncoI:1modo en ti.at er geene
oppositie tegen gemeldén aankoop isgedaa21 geworden, zoo het
blijkt uit nevensgaande proces verbal.
Dat voornoemde koopschat en kosten zullen gekweten worden bij
middel eener leening aantegaan door het Ge~e8ntebestuur met
eene:1 bijzonderen éler Gemeente die zich heeft verbqnden f!e
fonëlsen te voorschieten aan een Intrest van 4 1/2 5~ 's jaars,
tot dat c~.e Gemeente bij miclclel van de batige slotten èer
rekening van 1876 en volgende jaren i~ staat zal zijn met gedeelten daarvan de teruggave te doen.
Vervolgens verzoekt oe Gemeenteraad van Melle aan èl.e bevoegéie
Over~1eièl de bemachtiging 00 van gemelden koop behoorlijke akte
op te stellen en
ze door nadere Goedkeuring te bekrachtigen.
Jiernevens gevoegd:
Ie Proces VerbaIvan Commode en Incommodo s
28 Plan in vier c1.ubbel aanwi j zende (loor roode teekeuing clen
eigenél.om in lrwestie ~
3e Extrakt uit den ka~astralen Legeer; En
4e Proces Verbal van Schatting~
Stuk3,:ei1 aan de tegenwoor<'l.ige beraadslaging geviseerd en
geannexeerël.
Gedaan in zitting date als ten hoofde gamela
get. B. Bekaert

C, Reyntens .- H. Van Turnhout
I..T. }J ouql1.é .

J .IIalart

Hier!!1ede was
ven de dorps
j

eerste stap gezet ou tot de vergroting
over te gaan.

zou echter nog tot

duren vooraleer deze verwe

ijking tot stancl kwam,

Ac!1tereenvolgens zou men nog de erven van Karel Vi ts
en tenslotte D6s

é De Moor onteigenen zodat, nadat

huizen afgebr

waren 9 het l:.uià

centrUI'l

Va.21

dorpsplaats vrij kwam. (4)
t een deel af te nelllen van cle grond. van het kerkhof (5)
en van de pastorij 1
Il

p de

oper~tie

...

ver {;roting van het rlorpsplein ll ten einde.
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H. Verbist - "Geschiedènis van
e
blz. 242.
.7.1H84)
f Melle - Gemeenterea~ (16.7.1870 (2) Gemeeritear
ièem".(3)
(4) Gemeen~earchief Melle - Verslag Schepencollege (3.3. 79-21.5, le.81)
(5) Gemeentearchief ~elle - Gemeenteraadsbeslissing 2.4. ~3 - zie (2) I
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De bevr~din

9 van

Me lLe

In

1918-_ _

In het nllI1I!1cr van het dagblaci , "Het VolkIl gedateerd op donderdag 21
november lSlR, tien (lagen na c~e wapenstilstand 9 vonren yre een relaas
over de bevrijding van onze gemeente. (1)
We konden ~e identite
van de opsteller van het artikel niet vaststellen maar uit de tekst kan afgeleid worden dat het Mellenaar betrof
en vermoe0.eli jk boven de 50 jaar clie het verhaal ondertelcende !!let lID. If
Hier volgt oe integrale inhoud van het artilrel in 0e oorspronkelijke vorm en spelling.

,

'

Uit Lelle.
Einèlelij1c }{urmen wij weer vrijelijk de pen opnemen, zoncl.er nog te
moeten vreezen. De week welke den wapenstilstand vooraf ging, is voor
ons een cler pijnlijkste geweest. Bestendig bommenwerpen en kanongebulder was 0.e inleiding tot het aanhouclen der mannelijke bevolking.
Personen 'lan 50, 60 tot 70 jaar werden uit hunne woning gehaald en
als misdadigers :.èaar de Dorpsplaats geleid.. Wie vluchten kon was de
pijp uiten ik was bij c1.at get • Weinig onderscheid werd er gemaakt
zelfs onderwijzers moesten mede in de cementwerken. 's Anderdaags
ging er niemand me~r terug en de barbaren zochten andere slachtoffers.
j

I

De vernielingswerken aan ëte statie hebben ongelooflijk veel sci1aële
veroorze.a2~t. Vele woningen zijn totaal onbewoonbaar.

I,

r

:','Van tijd tot tijd werden 'er,'Ookgranaten van 't front overgezonden
I·
en ieder verschool zich in o,èkeloèrs. Den zondagmorgen werd r.~elJ e
letterlijk gebombardeerd. Meer,dan honderd obussen kwamen terecht
op en rond het gesticht der Paters Jozefieten. :Iet weinige dat er
nog gespaa.:t:'d gebleven was 9 werd nu totaal vernield. Van de prachtige
museu:'1S VtLYl natuurwetenschappen blijft bijna niets meer over; oe zaal
scheil~'-nde ond.erging hetzelfd e lot. De stoffeli jke scha0.e is onberel{enbaar groot. In het huis van î,tl. Smeesters hielden de huisge zinnen van
IJogaert én l1enue zich in de kelder schuil. Plots kwam cene bom alè.aar
terecht en Hemue werd geël.ood. Angst en schrik vermeernerde nog telken
stonèe; vrouwen en kinc1eren yielen in bezwijraing; alleen Livinus
Bogaert behield zijne tegenw60r&~gheid van geest. Net de armen door de
kelderopening riep hij om hulp, o.och niemand kon er iets van bemerken!
want het 11tÜ8 bleef verscholen àchter d.e wagons der tramlijn. ~Iidden
het' gevaar is G~lsi;..'laf j',:eirssci1ae:tt· :ter plaats gesnelè1., terwi jl Fieter
Fieremans (1,6n geneesheer
'hal'8n.
Het bombc:trcleme:!.1t heeft drie slachtoffers gemaakt. Z ondagavonè tusschen
5 en G utir hoerden wi j een ongelooflijk geweldig roffel vv.ur s en onmiddellijk "ètlë.rna een gehuil en geschreeuw dat alle gedac~ü te boven
ging. ! t 'Jas ('le vlucht
r Duitschcrs langs Lembergen.
Binst den nacht hoorden wij voetvolk en ruiterij den weg nemen naar
Den,o erll1o:nèle of Brussel. 's Maanrlags I s middags vertrok de achterw'::cht.
Over de 3chelde bleven er
stel(~ want van tijd tot tijd hoorden
wij nog geknal. Als bij toverslag verschenen de vlaggen 9 oen juichtte 9

123

men zong? men jubelde. 's Was eene algemecne verlic~1ting9 men a(lemde
weer vrij. 3pijtig ! v s namidèags was het kermisklok ! DoodskIol: !
De begrafenis van Remue had plaats. Heel de gemeente heeft er aan
houden eell bewijs V2.n è1eelneI!1ing te geven. Stilaan hernam c1 e jubelende
beweging en men begaf zich naar Gent om onze sol(1aten te zien, onder
het ge jlJ.iC~l van: Leve het vrije België ! Leve ons Vorsten~uis :

D.

I

(1) 'Te danken de ~TllffrouvlCn Remue die ons het n1L"J.mer van dagblad
"1t Volk" ter inzage gaven.

~jl.l
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eniging werkz~B~
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Gent

bruari 1977 is do archeologis
08
van onZ8 verGent. De te~ltoonstell
"Graven naar Gents verle(~ellli
id
s Heeml::.1.J.l1dige Vereniging
Ie re
taten van
en Heuzclen aan het public-:k voor
heer Johan VandenllOute, conservator van de
Uistorü3che i'lonumenten van
S
eft

Dienst "'~r
nog een ander

,

Gonde/l In

verschillende heen},;:undige
en
haf!, als gevolg de oprichting van een
3tad sarcheo,logie waarin ook "De
e 11

l~Let
1

ij

In een tijdperk waar

snel evolueert, grote openbare werken
worden uitgevoerd? verb01..J.wingen van huizen 1 afbreken van hele panden 9
enzo g zöwel in de stad
op het platteland? staan de archeoloRen
soms :Jacl1teloos tegenover het verloren gaan van zoveel getuigenissen
van ons ver1leden. Door samenwerking tussen ele beroepsarcheol
en
de a:1ateürs en heemkundige krine;en zou hieraan ongetwijfela. ve
kunnen verholpen worclen
0

Waarom voelde onze
bij dit Gentse initiatie

zich betrokken

r

"/

zouden kurmen wijzen op, t
i t èlat Gent heel wat invloed hee
uitgeoefend op ('e geschiedenis' van. onze gemeente. Door de fusies van
de gemeen. ten werè,en we gepromoveerd tot randgemeente van de stac1 en
men zal in de toekomst daarva'1'1' meer en meer ele invloed ondergaan. Van
meer belanG voor onze ve
de ::o.ogelijkheid ~ voor wat dan (l.e
archeologische bedrijvighe
, om kontakten t's oI'2cIerhouden met
de beroepsarcheologen en ver.s
ü 1 ene diensten. Deze samenwerlü116
T:loet ongetwijfelc'l. de prestaties van onze werkgroep ten goene komen.
Door een toeval kon onze vereniging
opgra"\rin;çen over te gaan el1'3:r j(1 s op
in het Dobbel slot te Gent.

beko;;len om tot
;(lagmarkt en anderzi.io.s

t~

_

~

Op de VrijClar;raarkt betrof het, 9-8n huis
stij(ls gekend als "De Bonte
nu het l1l.:L-smer 45 9 ' genaamr. , l i l t
izershof'l. Vam'le{;e de heer
Baert, eigenaar ván (Ie viOnlng.1rJ~regen we
e d
tij~ 02, wat een
pkelder kan geweest zijn, uit te
wat interessant
riaal vanaf de 16e tot circa ~e
werd hier ~ovengeha~ld.
~s~ukken zijn reRds te bezichti
van. I,~elle.
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Slot en' de Lange Schipgracht è.achten we eventuele sporen te l;:U:1.nen
vinclel1 vem het verblijf van ete Tempelridèlers elie in het begin van ue
13e eer:.'Ç'l a=.. cl aar gevestigd waren. De hoge stand van het grondv-rater
belet
echter de o9zoekingen zodat deze voorlopig eestaakt werden.
Een sleuf achter de huizenrij van het Dobbel Slot, hràcht meer geluk.
Een ouc'e teerput en waterput wero.en blootgeleg(l, en bevatten heel wat
schsTven:materiaal , Uit het onè.erzoek va~l de sr;;lerven bleel: (lat er
talrijlee ll misbaksels" aa..rl'wezig waren en stu':·:ken tegels met onregel~·
Dat
3Z1-èurbedeklüng en randresten van potten. Het me:-::ste materiaal
kan pedateerd worden van de tweede helft van de I
tot de eerste
helft va,: de 18e eeuw, Eet materiaal laat geer: twijfel bestaan dat
hiel' destijds een pottenbakkerij heeft gestaa:l. Dit is dan de eerste
vondst op aat stuk in Gent waar men wel het bestaan van een pottenbakkel'sim1 ustrie vermoedde 1 doch nog geea spoor êtaarvan had. teruggE'"vO:!'J.0en.
A. De Baets
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De bijdrage als Lidgeld voor de
Heemkundige Vereniging !lDe Gonde fl
is 100 F. te storten in de maand
jàl1Uari van i,eder jaal~, en cat aan:
De heer Osaar De

Tuinstraat 32

aker
9230

1

kan dit gestort worden op de
Bankx'el-::ening
448/3586321- 3[-3
van Kredietbanl: -

~e~aktie

l

IIeor

en hrie

sse1

tGr Gcyselinck; Lindes

22 - 9230 kelle,

ofwel

lNHOUD~

I
Verslag - Wapen van de gemeente.
Hietn1f~

kijk

OIJ

de vroe

l

te "Geschiedenis van },lelle

IOC jaar geleden.
De bevrijding van Melle
Opgravingen

{

r
.. ,- .. :;"

,

f
I

I

IIDe

Gonde n in Gent

il

~~

115
119

.

'

123
125

Reeds verschenen.

127

Inl10ucl •

128

