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Heemkundige Vereniging nam onder de auspiciën van
de Culturele Raad, het initiatief om bij het IOO-jarig
bestas.n van het Oud Gemeentehuis, waarin het Museum is
ondergebracht, een herdenkingsbrochure uit te geven.

Deze herdenking ligt zeker in de lijn van het werk van
een heemkundig genootschap, temeer daar hiermee verweven,
de geschiedenis van de gemeenteschool nauw verbonden is.
De heer DE BAETS August, Conservator van het museum, heeft,
zoals altijd, zijn geschiedkundig talent, dat steeds gepaard gaa.t met een onvermoeibare speurderszin, op deze
uitdaging bot gevierd. Ook de tentoonstelling die tijdens
de kermisperiode '86 zal doorgaan in het Oud Gemeentehuis
is een initiatief van hem geweest.
Wij danken Mevrouw Christine BRUYNEEL, Mevrouw Carine VAN
GELE en de heer Jan OLSEN voor hun bijdrage en inzet. Ze
waren onmisbaar om deze tentoonstelling tot een goed einde
te kunnen brengen.
Voor de lay-out van deze speciale uitgave vinden we de onverbeterbare Georges DE POORTER steeds ter beschikking.
Onze dank gaat uit naar iedereen die op de een of andere
wij ze meegewerkt hebben a.an dit initiatief. Ook in het
bijzonder vermelden we hier nog de Fotoclub "IRIS".
Wat gedurende een eeuw kan veranderen in een gemeente,
blijkt uit volgende uitgave. Het is een brok geschiedenis
waaraan iedere echte Mellenaar zich zeker zal interesseren.
Ook voor de schoolgaanden kan deze publikatie en tentoonstelling een interessante wandeling in het verleden betekenen. De belangrijkheid van dergelijk opzet is geenzins
te onderschatten, want ••• in 't verleden ligt het Heden •••
de Voorzitter,
Den Haese P.

INLEIDING

De

bezetting van ons land door de Franse revolutionaire
legers in 1794 betekende het einde VBn het Oud-Regime.
De voorrechten van adel, feodale heren en geestelijkheid
v,erden afgeschaft. Dit betekende eveneens dat de Schepenbanken en Vierscharen van de Heerlijkheden en Abdijen
werden opgedoekt. In de pla.ats VEJn de vroegere parochies,
bestuurd door een Schepenbank, richtte men de gemeenten in
waa.rvan de grenzen werden vastgelegd. Ze werden voortaan
bestuurd door een gemeenteraad. Deze laatste ha,d alleen
nog bevoegdheid over de administratieve en bestuurlijke
zeken en viel onder het toezicht ven de Provinciale overheid. De rechtspraak over criminele en burgerlijke zaken
werd toevertrouwd aan de rechtbanken.

De gemeenteraad werd er verkozen uit en door de meest begoede inwoners, deze die de omslagbelastingen betaalden.
In Melle, in die periode nog hoofdzakelijk een landbouwgemeente, met slechts enkele ambachtelijke bedrijven,
werden de raadsleden meestal verkozen onder de welstellende
boeren en middenstanders.
Bovenvermelde wij zigingen ha,dden nochtans niet veel invloed op het ge\vone leven in onze gemeente. De meeste
dorpelingen stonden buiten het grote wereldgebeuren en
ha.dden genoeg aan hun dagelijkse bekommeringen.
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De nieuwe verkozen gemeentebestuurders vergaderden op
dezelfde plaats van hun voorga.anders, daar waar ook de
vroegere Schepenbank haar zittingen hield, het oude wethuis in de herberg "De Barreere" bij Jan Amandus Vervaet.
Hoelang "De Barreere" toen nog dienst heeft gedaan als
gemeentehuis is niet met zekerheid te zeggen (1).
Jan .4.mandus Verve,et, burgemeester VHn 1804 tot 1829 is
overleden op [. oktober 1829.

In het verslag van de gemeenteraadszitting van 29.9.1831
vinden we voor het eerst in de begroting een uitgave van
25 :tilr. voorzien voor de "huur ven het gemeentehuis". We
kunnen veronderstellen dat van dan af de readzittingen
werden gehouden in de herberg "De Marquis van Rodes" bij
Viktor Bekaert, herbergier en smid. Deze herberg stond
op de hoek van de huidige Wezenstraat en het dorpsplein,
ongeveer waar nu de Rijkswachtkazerne gevestigd is.
In 1887, toen het gemeentehuis verhuisde naar de Brusselse
steenweg, werd de herberg herdoopt in "Oud gemeentehuis".
(2 )

I,:elle was in de 1g e eeuw niet vlat men een rijke gemeente
kon noemen. Het beza.t in 1804 slechts een 1450 inwoners
en het nieuwe gemeentebestuur had alle moeite om de
begroting in evenwicht te houden.
Het gemeentepersoneel bestond uit een gemeentesecretaris,
dito ontvanger en een veldwachter. Er was geen grote
nijverheid en er was veel armoe.

Vanaf het midden van de 1g e eeuw komen er dan twee nieuwe
problemen de aandacht van de gemeentebestuurders opeisen:
eerst het gemeentelijk onderwijs en ietwat later de bouw
van een nieuw gemeentehuis.

1. Het gemeentelijk onderwijs

Het is slechts onder Koning Willem I der Nederlanden,
bij wet van 1816, dat de gemeenten zich begonnen in te
laten met het lager onderwijs. Voordien werd alles overgelaten aan het privé initiatief, d.w.z. voor de kinderen
wier ouders het konden betalen.
In 1818 voorzag de gemeenteraad een som van 300 gulden,
later teruggebracht op 150 gulden, om een onderwijzer
aan te werven. Deze zou tevens een vergoeding ontvangen
voor huisvesting en het inrichten ven een klaslokaal in
zijn huis.
De school was betalend en de onderwijzer mocht niet méér
dan 25 cent vragen per leerling en per maand (3).
De behoeftige kinderen kregen recht op kosteloos onderwijs,
voor zover de ouders dit aanvroegen. Het aantal aanvragers
was zeer klein ten overstaan van de rechthebbenden. Vele
kinderen werden reeds van hun 7 à 8 jaar tewerkgesteld.
De eerste onderwijzer die we uit de verslagen van de gemeenteraad kennen noemde Johan Van Gavere.
In 1831 kreeg de onderwijzer een vast bedrag van 20 Fr.
éÜS j aaxvJedde voor het ondeT\l'fij zen van arme kinderen.
Een jaar later werd dit bedrag op 42 Fr. gebracht.
In 1843 kwam er, ingevolge de wet van 23 september 1842,
"houdende inrigting van het laeger onderwijs" en na een
omzendbrief van de gouverneur der Provincie, een wijziging
in de toestand.

I

De gemeenteraad va.n 4 maart 1843 besliste als volgt:
1. dat het getal kinders welke regt hebben

tot het kosteloos onderwijs en waer van
het onderwijs door d'ouders verzocht
werd mits deeze voor het jaer 1843 word
vastgesteld op vijftien.
2. dat de schoolgelden per leerling en per
maand daer voor te betaelen zeI beloopen
tot vijf en zeventig centimen te betaelen
drij vierde deelen door de gemeente en
een vierde door het armbestuur.
3. d2t gemelde kinderen zullen ontvangen
en onden/ezen worden tot nader beschikking
in de alhier bestaende bijzondere schooIen.

Hieruit blijkt dat slechts 15 8rme kinderen van het
kosteloos ondervdj s konden
eten, terwijl, volgens
een cijfer va.n het jaar 184:, er in de gemeente 311
behoeftige kinderen waren die recht hadden op dit onderwijs.
De ze bij zondere scholen "",'ren dié ven meester Pringier en
van pastoor Dubuisson die in 1842 een kantschool voor de
meisjes opende met de lrulp van de juffrouwen Beeker.
Alhoewel in ditzeLfde jaar de gemeentebegroting een som
voorzag van 4.519 Fr. voor de aankoop van een schoollokaal
en een huis voor de onderwijzer kwam hiervan niets in huis.
Bij het overlijden van Petrus Joseph Pringier op 2.02.1845
vverd Leo Venneman als onderwijzer benoemd. Drie jaar later
werd deze la.atste vervangen door Jan Francies Abbeloos,
winkelier en gemeenteontvanger. De lessen werden toen nog
al tij d ten huize van de onderv,rij zer gegeven. In 1856 \"erd
de meisj essehooI in de \v'ezenstr~~at opgericht onder leiding
van de Congregatie V211 de Zusters St-Vincentius à Paulo.
We geven hier verder een tabel met de cijfers van de
schoolbevolking vanaf 1843.

TABEL I

Aantal schoolgaande kinderen
Periode; 1843 - 1870

Schóoljaar

Aantal
behoeft.
kinderen

-

1843
1844
1845-1846
1846-1847
1847-1848

-

321

184B-1849

1[;49-1850
1850-1851
1851-1852
1852-1853
1853-1854
1854-1855
1855-1856
1856-1857
1857-1858
1858-1859
1859-1860
1860-1861
1861-1862
1862-1863
1863-1864
1864-1865
1865-1866
1866-1867
1867-1868
1868-1869
1869-1870

110
108
126
130
138
141
140

Effectief
schoolgaande

Jongens

(Jongens + Meisjes)

Meisjes

Aantal
betalende
leerlingen

15
40
39
39
47
74
80
58
60
66
80
82
85
103
103
102
116
111
107
80

43

24
98
95
101
101

64

30
34
40
25
34
34

I

I

TABEL 11

Aantal schoolgaande kinderen
Periode: 1871 - 1914
AAntal Effectief
Schoo1jaer behoeft.
schoolgaanden
kinderen
1870-1871
1871-1872
1872-1873
1873-1874
1874-1875
1875-1876
1876-1877
1877-1878
1878-1879
1879-1880
1880-1881
1881-18f,2
1882-1883
1883-1884
1884-1885
1885-1886
1886-1887
1887-1888
1888-1889
1889-18S0
1890-1891
1891-1892
1892-1893
1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914

148
170
165

-

190
209
261
261
313
300
323
374
321
339
113

-

280
318
329
387
392
423

-

432
403
409
516
510
314
356
385
414
393
397
405
445
431
429
463
527
698
844
868
842

-

135

-160
160
178
-15
15
20

--

31
269
211
318

227
250
-

--

157
163
167
160
169
160
164
163
184
183
193
206
228
198
227
224
195

(uitsluitend jongens)

Aante.1
Jongens betalende

135
----9
14

-

156

31
121

167
196
214
173

163
167
160
169
160
164
163
184
183
193
206
228
198
227
224
195

-

-44
44
50
-5
--

--

-----

----

Aanmerkingen

geen andere
gegevens

Tijdens de
schooloorlog
1879-84
kwamen er
6 meisjes
na,ar de gemeenteschoo1

vanaf dit
j ae,r worden
alleen nog de
cijfers van
de jongens
gegeven.

-

--

I

Opmerkingen
1. de gegevens vermeld in de verslagen van de

2.

J.

4.

5.

gemeenteraad zijn niet altijd op dezelfde
wijze genoteerd.
de cijfers van de effectief schoolgaande
kinderen hebben alleen betrekking op de
behoeftigen. De betalende leerlingen werden
slechts sporadisch medegedeeld.
aanvankelijk werd geen onderscheid gemaakt
tussen jongens en meisjes. Dit begon slechts
in het schooljaar 1880-81 en eindigde in het
schooljaar 1890-91.
de meisjes kregen les bij Juffrouw Becker
tot in 1845 en daarna door l.Jlelp..nie Schepens
tot in 1856.
door de schooloorlog, ontstaan ingevolge de
wet op het Lager Onderwijs van 1 juli 1879,
liep de gemeenteschool leeg. De bewaarschool,
opgericht in 1880, werd in 1884 bij gebrek
aan leerlingen afgeschaft. In 1884 kon de
gemeenteschool een nieuwe start nemen met
J ondervdj zers •

Het aantal kinderen die recht hadden op kosteloos onderwijs en die er gebruik van maekten zou in de loop der
volgende jaren stij&en.
Zoals uit de tebel I blijkt begon de schoolbevolking
vanaf 1855 regelmatig te stijgen. Het lesgeven ten huize
van de OndeIVYij zer werd een problee!l. Iiien diende dringend
een nieuw en eangepast lokaal te voorzien. Het zou toch
nog enkele jaren duren vooraleer het zover was.

Eerst en vooral was er de vraag wee.r men de school zou
oprichten en tenslotte bleek men nog niet over de nodige
geldmiddelen te beschikken.
Begin 1859 werd uiteindelijk de knoop doorgehakt. Josephus
De Cock, vleeshouwer van beroep, ging akkoord om een partij
land, groot 12 a 20 ca, ge:egen langs de Brusselse steenweg
nabij de Appelhoek, aan de gemeente te verkopen.
(Sectie C nr. 87
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.Burgemeester Pieter Jan Vp..;n der Cruyssen, Charles
Verstraeten en Joseph D'hondt, schepenen; Emanuel
Bekaert, Seraphin Cornelis en Pieter Dierickx,
raadsleden, namen op 26 februa,ri 1859 de gewichtige
beslissing om een schoollokaal te bouwen. De kosten
voor de grondaankoop werden geraamd op 1800 Fr. en
voor de bouw van het schoollokaal 8.772,09 Fr.,
hetzij een totale ui tga,ve van 10.572,09 Fr.
Het nieuw gebouw voorzag in een ruim klaslokaal en
een woning voor de onde~vijzer.
Jan Francies Abbeloos, de toenmalige onderwi.,jzer,
heeft waarschijnlijk zijn nieuwe woonst niet betrokken. Hij overleed op 13 december 1860. Zijn
zoon Victor Abbeloos volgde hem tijdelijk op voor
het schooljaar 1861-62. Leopold De Vogelaere werd
dan op 23 november 1862 benoemd als vast gemeenteonderwijzer.
Het aa.ntal schoolgaande kinderen steeg voortdurend
en weldra. bleek de ruimte voor het schoollokaal
alweer te klein.
De leden van de Permanente Deputa,tie van de Provinciale Raad richtten op 23 januari 1864 een
brief aan het gemeentebestuur waarin ze wezen op
"de noodzakelijkheid vereijscht eenige vergrootings"verken te verrigten aan het opbouwen van het schoollokaal en aankleven dezer gemeente".
De bouwkundige llarcelin Smet werd belast met het
opmaken van een bestel:. De kosten van de werken
zouden 1.147,14 Fr. bedragen.
Onze vroede gemeentebestuurders, die steeds alle moeite
hadden om de gemeentelijke begroting in evenwicht te
houden, vonden dit bedrag te hoog en opteerden voor een
tijdelijke goedkopere oplossing. Meester De Vogelaere
werd gevraagd een deel van zijn woning in het gebouw af
te staan en kreeg daarvoor een jaarlijkse vergoeding.

~------------------------~~~----------------------~

Het leerlingenaantal bleef ondertussen stijgen en in
1872 stemde de gemeenteraad een budget ven 2.COO Fr.
"voor gedeeltelijke betaling in de bekostiging voor te
spruiten uit het bouwen van een woonhuis voor den gemeenteondervüj ze:::'''.
In zitting van 20 febru8.ri 1873 besliste de gemeenteraad de aankoop ven een stuk grond naast de bestaande
school, eigendom van Adelaïde De Poorter, weduwe van
August Bouqué. De oppervlakte erven bedroeg 6 8. 46 ca.
I'.::odeste De Noyette, bouwkundige te Ledeberg , had reeds
een plan opgemaakt en de kosten werden in totaal geschat op 19.333,34 Fr. waaronder 610 rr. voor nieuv.Je
schoolmeubelen. Aldus kon de school nu beschikken
over de vroegere woonruimte van de onderwijzer. (d.v. 88 g)
Toen in 1879 de liberale regering de wet van 1 juli
van dit jaar op het lager onderwijs invoerde brak de
eerste schooloorlog uit. De katholieken reageerden
heftig en onder druk van de kerkelijke overheid liepen
de gemeentescholen leeg.
ster De Vogelaere diende
zijn ontslag in en werd op 16 september 1879 opgevolgd
door Sylvain Vende Vijver. De nieuwe hoofdonderwijzer
telde in zijn school slechts een tiental leerlingen
meer en de hulponderwijzer Petrus Vercraye werd ontslr:l.gen. Volgens de nieuwe wet konden de meisj es ook
naar de gemeenteschool komen. Slechts een vijftal
maakten daarvRn gebruik.
In 1884 behoorde de schooloorlog tot het verleden en
de leerlingen kwamen terug. rJlet 131 kv:am het leerlingenbestand terug op peil en werden twee hulponderwijzers aangesteld: Leopold De Vogelaere, zoon
van de voorgaande en Frans Reyntens.
De school kreeg echter met andere moeilijkheden te kampen.
Het gedrag van hoofdonderwijzer Sylvain Van de Vijver en
van meester Leopold De Vogelaere liet veel te wensen over.
Beiden bleken aan de drank verslaafd en dit gaf aanleiding
tot veelvuldige klachten vanwege de ouders.

I

Bij een brief van 28 maart 1883 wees de kantona.le inspecteur
op het feit dat het schoolhoofd meermaals in bedronken
toestand voor de klas stond en bovendien in het publiek
zijn vrouw afranselde. De inspecteur drong aan op een
disciplinaire maatregel.
In zitting van 19 oktober 1885 gaf de gemeenteraad een
berisping aan meester De Vogelaere die als straf voortaan
in de tweede afdeling zou les geven in plaats van in de
eerste. 1~eester De Vogelaere nam waarschijnlijk deze berisping ter harte want we vonden althans geen klachten
meer over hem. Dit bleek niet het geval met het schoolhoofd Sylvain Van de Vijver. Verschillende berispingen
konden hem niet tot een beter inzicht brengen en de raad
besloot tot zijn afzetting in dezelfde zitting van
19 oktober. Men gaf hem de raad om, nog voor de maatregel van kracht werd, zelf zijn ontslag in te dienen,
hetgeen hij dan ook deed op 20 janurri 1886. Op 11 maart
daaropvolgend werd Amand Cornelis benoemd tot de nieuwe
hoofdonderwijzer. Hiermede eindigde een ongelukkige
periode uit de geschiedenis van het gemeentelijk onderwijs.
Tussen al deze moeilijkheden door besliste het gemeentebestuur om boven het schoollokaal een nieu'Y, gemeentehuis
te bouwen.
De
op
de
de

raad vergaderde toen nog altijd in "De Marquis van Rodes"
de dorpsplaats. In 1886 namen de werken een aanvang en
klassen verhuisden tijdelijk naar het oud weeshuis van
Kloosterstraat.

tIet de stijging van het aantal inwoners groeide dan ook
de schoolbevolking voortdurend aan. Voor het schooljaar
1890-91 werden 214 kinderen ingeschreven. De klaslokalen
werden door de schoolinspectie te klein bevonden en het
gemeentebestuur stelde de feestzaal van het gemeentehuis
ter beschikking van de school. In het huis van de hoofdonderwijzer Amand Cornelis werd, zoals vroeger, eveneens
een klas ingericht. De speelplaats was te klein geworden
en hiervoor kocht het gemeentebestuur in 1893 een stuk

~----------------------------.--~~r---------------------------------~

grond BfID ven 9 a 69 ca van de heer Piers de Raveschoot •
Twee j aer loter bouwde r;amlemer Pieter Schamp een muur
langs de Kerkstraat en Victor Bekaert maa.kte een ijzere
e.fsluiting om de speelkoer af te sluiten. (deel van 90 a)
Na de wereldoorlog 1914-18 stelde zich voor de zoveelste

maal opnieuw het probleem ven het tekort aan klassen,
dit vooral met het inrichten van een vierde graad.
Bouwkundige De Bosscher van Heusden kreeg opdracht een
ontwerp te maken voor de bouw van drie bijkomende kIeslokalen. Het zou echter duren tot in 1923 vooraleer het
ontwerp de fini tief \verd goedgekeurd. Het bevatte toen de
bouw vtm vier klassen, waarvan twee gelijkvloers en twee
op de bovenverdieping. Men voorzag ook een kf.Jbinet voor
de geneesheer.
In 1970 werd overgegaan tot de aanbouw van een refter
voor de schooleetmalen. Hij deed tevens dienst als turnzas.l.
In de bestuursperiode 1971-77 kYfarIl de uitbreiding van de
gemeenteschool weer ter sprake. Voor de eerste maal
sedert de schooloorlog van 1879 kwamen er weer meisjes
naar de school die nu Gemeentelijke Lagere Basisschool
noemt. Er werd besloten een polyvalente sportzaal en vier
bijkomende klassen op te richten. In 1980 kocht het gemeentebestuur hiervoor een woning en bijhorend stuk grond
van de heer Roger De Moor in de Pontstraat. Onder het
huidig gemeentebestuur namen de werken een aanvang in
1985 en kunnen voor het nieuwe schooljaar 1986-87 in
gebruik worden genomen.
Het is nu ongeveer 125 jaar geleden dat het eerste
schoolgebouw in gebruik werd genomen. De Heerucundige
Vereniging "De Gonde n vondt dit een gepaste gelegenheid
om, samen met het 100-jarig bestaan van het gemeentehuis
langs de Brusselse steenweg, deze historische schets te
publiceren.
16

Lijst van de Gemeentelijke Onderwijzers
1818 - 1986

NAAM
Abbeloos Je~ ?r~ncies
Abbeloos Victor
Afschrift Victor
Beké Ju1es
Bocqué Leonl1rd
Carnewo1 Julien
Chari te J ohrm
Coppens Louis
Corne1is Amand
Corne1is Karel
De Buck Adelin
De C1ercq Julien
De Cock J.
De Corte Petrus
De Deken Hippoliet
De Pauw Michel
De Voge1aere Leopo1d
De voge1aere Leopo1d
De Vreese Jeannine
De Vrieze Hemi
Dieriek Florent
Ervynck-Vergey1en
François Eduard
Gyse1inck Welter
Heyndrickx André
Huge1ier Karel
Jacobs Marcel
I~ertens Alfons
Otte-Verhoeven ~evrouw
Peters Alfone
Poelman Emie1
Poelmf>.ll Willy
Pringiers Petrus
Reyntens Prans
Schietoe Prosper
3neyders Leonce
U1enaers Frp~s
Urb.ein-De TenunerlllOll L,oria
Van Ce.eneghem-1:artens 11.
Van den Steen Freddy
Van de Sompel Ju1es
Ven de Vijver Sy1vflin
Van Gavere Johan
Van Hoecke Hendrik
Van Loo Hoger
Vennem:-_"l Leo
Vercre.ye Petrus
Vergauwen Ado1f
Vergey1en-Meerschaert Cl.
Versmissen Arthur

Periode
W4S-1G60
W61-W62
1894-1927
1916-1930
1G921903-1932
19121928-1962
1886-1902
1889-1890
1938-1974
1946-1949
- -1930
1812-187.3
1886-1925
1920-1950
1662-1G79
W84-W91
19721925-1944
1885-1086
19071673-1f'·7G
1945-1959
1960-1981
197919591944-1944
1930-1947
18901944-1980
1961-19&9
HJ44-1C45
1884-1('85
1902-1;103
1959-1%0
1905-1;138
19751970196319)8-1975
1679-1885
1818-1844
1891-1923
19601845-1848
1876-1879
192.3-1944
1882-18134
1927-1957

Schoolhoofd

Aanmerkingen

nog in functie
schoolhoofd
schoolhoofd
tijdel. onderwijzer
schoolhoofd
schoolhoofd

zoon v. voorgAande
nog in functie

schoolhoofd

schoolhoofd

nog in functie
nog in functie
Flfe;ezet bij de
bevrijding

schoolhoofd

nog in functie
nog in functie
nog in .functie
schoolhoofd
schoolhoofd

eerst aangenomen
door gemeente.
nog in functie

11. Het Gemeentehuis

In

de inleiding gaven we 1')1 te kennen dat tijdens

de Franse bezetting in 1794, de gemeenteraden werden
ingesteld.
De raden kregen heel wat andere taken toegewezen dan
de vroegere schepenbanken. Door het inrichten van de
Burgerlijke Stand gebeurden de inschrijvingen van de
geboorten, huwelijken en overlijdens door de gemeentelijke overheid. De pastoors bleven evenwel hun eigen
parochieregisters bijhouden.
Onder het bewind van Koni.ng Willem 1 der Nederlanden
en later onder de Natione,le Hegering werden heel wat
wetten en besluiten uitgevaardigd waardoor de andere
administratieve taken van het gemeentebestuur voortdurend eangroeiden. De gemeenter8,den dienden zich in
te laten met de openbElre werken~ bouwaanvrqgen, het
onderw:t.js, militie en landbouw. Zij moesten eveneens
de belkstingskohieren opmaken.
Als personeel hadden we in Melle een gemeentesecrete.ris,
gemeenteontvanger en een veldwachter. Deze mensen
kregen stapels papieren te verwerlcen en in de herberg
"Den Marquis van Rodes" beschikten ze waarschijnlijk
slechts over een beperkte plaatsruimte, gewoonlijk de
grootte van een woonkamer. Tussen al die paperassen
moest men dan nog plaats vinden voor de vergaderingen
van het schepencollege of de gemeenteraad en eventueel
het Bureel van Weldadigheid.
Na verloop VP-Il jaren bleek duidelijk dat a.an deze
situatie verholpen diende te worden.
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Vie kUlll1en ons voorstellen dat in de genoemde herberg,
tussen pot en pint, heel wat discussies werden gevoerd
over de opportuni tei t van het bouwen van een ll.LeUW
gemeentehuis.
Het moet ons dus niet verwonderen dat uiteindelijk op
19 oktober 1885, het schepencollege met een voorstel
naar de gemeenteraad kwam om een ontwerp voor een nieuw
gemeentehuis te laten opmaken door de bouwkundige Joseph
De Bosscher uit Heusden. Iedereen bleek in principe er
mee akkoord. De meest ideale ligging zou natuurlijk
de dorpsplaats zijn. Dit la8tste kon echter niet gezien,
volgens de raadsleden, er geen plaats was en ook geen
beschikbere grond. rilen was in die periode nog zeer allergisch tegenover onteigeningen voor openbaar nut. Het
resultaat bestond erin dat men besloot om, boven de gemeenteschool, een verdieping op te trekken die dienst
zou doen als gemeentehuis.
Hierna volgt de volledige tekst van de historische
beslissing in de gemeenteraad van 6 april 1886:
"Tegenwoordig M.M. Botelberge, Burgernf'estervoorzitter, Van Turenhout, schepen, Halart,
Thienpont, Van de velde, Leenesonne ~ De 1leyere,
Dierickx, De Smet leden en Boxstaele, secretaris.
De gemeenteraad van l\~elle behoorlijk bijeengeroepen
en ten bevoegden getalle vergaderd.
De heer Burgemeester verklao.rt de zitting geopend
I
Dagorder
1° Nazicht en goedkeuring plans en bestek, voor het
stichten van een gemeentehuis boven de gemeenteschool alhier.
De leden der Gemeenteraeds:
Overwegende dat het Schepen Collegie alhier,
krachtens onze bera.adslaging van date 19 october
1685, met eenparigheid der negen aanwezig zijnde
leden, geme.chtigd is geweest daarvan een ontwerp
te doen opmaken;
Gezien zelve ontwerp opgemaakt door de heer Joseph
De Bosscher bouwkundige te Heusden, waarvan de
bekostiging beloopt tot irs ••••• (niet ingevuld)

Vervolgens nemen de heeren leden beurtelings het
woord om de verplaatsing van het gemeentehuis te
bespreken.
Iedereen is van gevoelen dat, ware het mogelijk,
de best geschikte plaats, het centrum of de dorpplaats zou wezen; echter is men het eens te bekennen dat zulks onmogelijk is bij gebrek aan
grond en plaats. Daarenboven zijn er leden die,
alhoewel de verplaatsing bijtreden, het ontwerp
zoals het thans opgemaakt is, niet kunnen aannemen of goedkeuren, daar het teveel pracht bevat en de kosten te groot zijn; diesvolgens
drukken deze het verlangen uit, dat er bezuinigingen aan toegebracht worden. Eindelijk verzet
de heer Halart zich tegen het ontwerp beweerende
dat de lasten der gemeente daardoor zullen vermeerderen, daarenboven dat er andere werken van
meer openba.ar nut en belang, voorafgaandelijk
zouden dienen gedaan te worden.
Het Collegie van Burgemeester en Schepenen doet
kennen, dat de onkosten uit het voorhandig projekt
vooruitespruiten, zonder nieuwe belastingen te
heffen, in drie dienstjaren zullen betaald en
vereffening zijn.
De Raa.d waarover beramende is van gevoelen het
volgende in stemming te leggen:
Het ontwerp voor het daarstellen eener tweede
verdieping op de gemeenteschool, om er het gemeentehuis op te richten, opgemaakt door den
heer Joseph De Bosscher, bouwkundige te Heusden,
wordt goedgekeurd. De plans en begrootingsstaat
zullen onmiddellijk, bepaaldelijk opgemaakt en
in de eerstkomende vergadering geteekend worden.

stemmen voor het ontwerp:
de heeren Botelberge, Burgemeester,
Van Turenhout, schepen,
De Meyere, Dierickx, Thienpont
en De Smet.
Stemmen tegen het ontwerp:
de heeren Ha.lart, Leenesonne
en Van de velde.
Vervolgens wordt het ontwerp aangenomen en
•
goedgekeurd."

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
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Op 27 april daaropvolgend keurde men, met 7 stemmen
tegen 3, de plannen goed evenals de begrotingsshl.at
en het lastencohier. De totale kosten, honorarium
van de bouwmeester Joseph De Bosscher inbegrepen,
rB.amde men op 10.290,22 Fr.
Op verzoek van de Provinciale Technische Dienst diende
een vlij ziging aan het bou\tvontvverp gebracht en flldus

besliste de gemeenteraad op 15 juni als volgt:
"Overwegende dat het ontwerp voor het bouwen
van een nieuw gemeentehuis en afhangen boven
de gemeenteschool alhier goedgekeurd en geteekend in vergadering van dezen Reed den
27 april le.ast op order van den heer provincialen bouwmeester te Gent is moeten
hermaakt worden volgens de style "rene.issance"
Gezien bovengemeld plan, devies en lastenkohier dHarvan opgemaakt door 11r Joseph De
Bosscher, bouwkundige te Heusden, waaruit
blijkt dat de kosten zullen beloopen tot
fr. 11.395,92 honorarium ven den bouv,meester
inbegrepen" •
In dezelfde zitting vroegen de raadsleden de machtiging
aan de provinciale Overheid om tot de ope1J.bare aanbesteding te mogen overgaan.
Ondertussen maakte de Hoofdopziener ven het Lager Onderwijs
zich zorgen over de feestzaal die boven de school zou ingericht worder.. en hij vroeg aan de gemeenteraad:
"of deze zaal soms niet de zetel zou worden
eener vennE1kelijke maatsch,ppij die er gedurende de schooluren feesten of herhalingen
zouden geven".
De gemeenteraad van 17 augustus 1886 stelde hem
hieromtrent gerust:

•

"de interichten feestzaal zal nooit en geenzins
dienen tot welkdanig gebruik gedurende de
schooluren" •

Eindelijk kon men op 17 augustus 1886 overgaan tot de
aanbesteding van het gemeentehuis, waa.rvan hierna de
oorspronkelijke tekst:
"Gezien het proces-verbaal van aanbesteding
voor het bouwen van een gemeentehuis, boven
het lokaal der gemeenteschool alhier, v.'88,ruit blijkt dat vier aanbiedingsbrieven
regelmatig opgesteld en bij tijds waren
ingezonden, te weten:
1. De heer Auguste Fent ondernemer te
Heusden voor F. 10.497,00
2. De heer Désiré Van Hoorde, ondernemer te
Melle voor F. 10.260,00
J. De heer Karel Van den hove, ondernemer te
Melle voor F. 10.741,00 en
4. De heer Victor Van Royen, ondernemer te
Ledeberg voor F. 11.549,00.
Dat de werken de huidige aanbesteding uitmakende, zijn toevertrouwd aan de laagste
soumissionaris de heer Désiré Van Hoorde
onder de borgtochte ven den heer Victor
Bekaert mits de som vP~ Tien duizend twee
honderd zestig franken.
De Raa.d daarover beraadsla.gende, is eenparig
vall gevoelen het voorha.ndig proces-verbaa.l
van openbare aanbesteding goed te keuren.
Gezien de hoogdringendheid der werken, besluit de Raad eenparig de werken oruniddellijk
aan te va.ngen en het schriftelijk order,
heden, tegen ontvangstbewijs, den ondernemer
der werken, de heer Van Hoorde, door den
secretaris te behandigen tt •
Men zette er dus wel bijzonder spoed achter!
Wanneer het gemeentehuis afgewerkt werd is niet zo zeer
duidelijk. Boven in de inkomhall hrmgt een herdenkingsplaat met volgende tekst:
Gebouwen in 1886 onder het bestuur van
Ce Botelberge - Burgemeester
Rd Ven Turenhout Schepenen
Jh Halart
Jh De Bosscher, bouwkundige te Heusden
De Van Hoorde, aannemer.

Waarschijnlijk is het gebouv\' nog efgev!erkt in 1886.
De spoed waarmee de werken \verden aangevangen schijnt
daarop te wijzen.
We veronderstellen dat de raadsleden niet gehaast waren
om de nieuwbouw te betrekken. 'frouwens er waren nog geen
meubels. Het was echter ook niet gemakkelijk om traditie
en oude gewoonten naast zich neer te leggen.
In het oude gemeentehuis, in het centrum van het dorp,
zet men anders wel gezellig en kon men na de vergaderingen
nog een goede pint bier of een jenevertje drinken of ook
nog een partijtje kaart spelen.
Op 5 september lE;87 hield men uiteindelijk de laatste
raadzi tting in "Den Marquis v{:m H.odes" die nadien dan
"Oud Gemeentehuis" zou noemen. Toch blijkt uit het verslag
van die vergadering dat er nog geearzeld werd.
De tekst over de verplpptsing naar het nieuw gemeentehuis
luidt pIs volgt:
"Het Schepen Collegie doet kennen dat het nieuw
gemeentehuis thsns is opgeme.akt en niets meer
belet om over de plaatsen te beschikken.
De heer Burgemeester verklafJrt aan de leden
dat het nog steeds van de Raad e.fhé~ngt, het
beho~d van het oud gemeentehuis voor het gebruik van het nieuv.,r gemeentehuis te verkiezen".
De gemeenteraad besloot echter eenpBxig:
"dat aller ten spoedigste zal worden over gebracht na er het nieuwe lokaal en alde8.r zal
geschieden en pleHts grijpen alles 'wvat van
rechtsv/ege in het gemeentehuis moet gedaan
worden".
dag ven de inhuldiging werd vastgesteld op zondag
9 oktober 1867 en ter dezer gelegenheid zou een banket
gegeven worden.

De

Hierop werden uitgenodigd: de Gouverneur van de Provincie,
de Arrondissementscommissaris van Gent-Eeklo, al de gemeentekiezers (dit wes toen nog zeer beperkt) en enkele
andere voorname genodigden.
De prijs voor het banket bedroeg vier frank per hoofd.
Inderhaast diende men nog de nodige meubelen aan te
schaffen en voor de versiering te zorgen van de verschillende plaatsen en burelen. We hebben geen enkele
foto of welke herinnering ook van dit feestelijk gebeuren gevonden.
Enkele maanden later, op 6 januari 1688, drong het
bestuur van Bruggen en Wegen aan om het gemeentehuis
van de openbare weg af te sluiten. Op 4 april daaropvolgend besloot de gemeenteraad het gemeentehuis van
de steenweg af te sluiten door middel van een ijzeren
afsluiting met twee dubbele hekkens.
Aannemer Frans Roelandt uit Lede Vlas de laagste aanbieder en zou het werk opknappen voor de som van
1.035 Fr.
In 1892 besloot de gemeenteraad op een der dwarsbalken
voor het gordijn van het toneel, volgende spreuk in
eotische letters te laten aanbrengen:
"Bemint, dient uw Vaderle.nd n.
Deze spreuk is heden nog in de vergaderzaal van de
Gemeentelijke Culturele Raad te zien.
Tijdens de eerste wereldoorlog werden, door de uitbreiding van de gemeentelijke diensten, nieuwe burelen
ingericht in de feestzaal. Een gedeelte werd afgescheiden
door houten schutsels en het toneel werd afgebroken.
Op 14 november 1921 werd de feestzaal herschilderd en
het toneel terug opgebouwd.

I

Tijdens de tweede wereldoorlog werd het toneel terug
afgebroken en na de bevrijding deed de zaal nog alleen
dienst els trouwzaal en werden er de raadszittingen in
gehouden.

1',,1.>

Rond 1960 stelde men opnieuw vast dat het gemeentehuis
onvoldoende ruimte bood voor het gemeentepersoneel, de
C.O.O. en de politiediensten. Kortom, men stond terug
voor dezelfde problemen als een eeuw geleden. Aldus besliste de gemeentera,ad om een nieuw gemeentehuis te
bouwen, ditmaal op het Stationsplein. De grond, met een
oppervlakte van 42 a 87 ca. werd a,angekocht van de Heer
de Potter d'Indoye langsheen de Stationstraat (thans het
Gemeenteplein). De akte van grondaankoop werd op 17 juli
1964 geregistreerd.
In 1970 verhuisden alle diensten naar het nieuwe gebouw
en het oud gemeentehuis deed van dan af dienst als
Cultureel Centrum en Heemkundig Museum.

NOT E N

••

(1) Vanaf de Franse Revolutie tot aan de eerste
wereldoorlog is praktisch weinig gemeentelijk
archief te vinden, behoudens de verslagen van
het Schepencollege en de Gemeenteraad.
(2) A. De Baets - Onze oude Herbergen.
flDe Gondelt jrg. 1986 Nr 22 p. 524.
(3) H. Verbist - Geschiedenis van Melle
Leuven 1962, p. 333.

Alfabetische lijst van Gemeenteraadsleden
van 1803 tot 1970

NAAM
.lCKE Leonard
.lELBRECHT Georges
.lERNAUT Charles-Joseph
ANNECOER Jan Franciscus
BEKAERT Bernard
BEKAERT &anuel
BEKAERT Victor
BERAET J.
BOGAERT Marcel
BOTELBERGE Gustaaf
BOOCQUE Jan
BOOQUE Adriaen Frans
BRACKE J oz ef
CLn4ENT Henri
COlPPENS Karel
COHNELIS Seraphin
DE BACK ER Charles-Louis
DE BACKER Jean Franç 0 is
DE BAETS August
DE BAL Petrus-Joannes
DE BUCK Pieter
DE CLERCQ Désiré
DE COSTER Fernand
DE COSTER Joseph
DE CllYFER Gilbert
DE KOKER Alfons
DE :i OK ER Octaaf
DE KOKER Victor
DE METER Francies
DE MEYERE Bernard Benedict
DE lrIEYERE Pieter Jan
DE MULJER Edmond
DE
DE
DE
DE
De
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

P AU'N Leon
POORTER Georges
POORTER Jacques
POORTER Pieter
POTTER d' INDOYE Henri
POTTER Josephus
ROE'/E Frans
SAUW
S:;!ET Adelf
sr.rE'l' Judocus
Sl>:ET Karel
S:.IET lambe!"t
S.l.:E'l' Louis
S;tET Roger
VIS Remi

vanaf

tot

16.11.1861
9.02.1931
7.11.1836
12.06.1819
14.01.1867
12.06.1819

18.12.1869
31.12.1946
11.01.1843
7.11.1836
16.01.1888
14.01.1867

17 .04.1826
28.11.1807
15.01.1953
1.02.1879
13.12.1869
17 .04.1826
14.01.1959
2.01.1912
30. 11 • 1829
22.05.1850
22.01.1846
28.11.1807
11.01.1947
12.11.1830
21.09.1804
6.01.1927
11.01.1947
27 .01.1896
15.01.1953
27.01.1896
2.01.1904
24.04.1921
2.01.1904
30.10.1866
18.12.1811
6.01.1891
2.01.1912
20.07.1921
5.04.1965
21. 0°.1804
21.09.1804
5.01.1939
17 .07.1822
11.04.1945
21.09.1804

12.11.1830
12.05.1812
31.12.1964
22.12.1903
12.08.1884
12.11.1830
31.12.1970
31.12.1932
12.11.1830
8.08.1876
5.12.1857
30.08.1838
31.12.1982
7.11.1836
5.03.1805
6.09.1933
31.12.1958
31.12.1912
31.12.1958
31.12.1899
31.12.1907
31.12.1932
31.12.1907
31.12.HI95
12.11.1830
3.11.1903
5.02.1921
28.11.1930
31.12.1982
14.08.1817
5.03.1805
31.12.1976
17 • 04. 1 ~, 26
31.12.1946
5.03.1805
31.1::.11399
17.07.1822

21.12.18·~2

23.10.1819
17.04.1826
5.03.1805
16.01.1888
28.12.1965
15.01.1953
2. 01.1977

22.01.1e46
28.11.1~07

31.12.1.395
31.12.1902
31.12.1958

DE VLOEDT Georges
DE VOS Engelbert
DE VOS Francies
DE VOS J udocus
DE VOS Jules
DE VOS Seraphin
DE WILDE Constantinus
DE WILDE Pieter-Franciscus
D'HONDT Joseph
DIERICKX Pieter

5.01.1939
23.10.1848
23.10.1848
12.05.1813
2.01.1904
7.11.1836
17.04.1826
12.05.1812
10.02.1858
22.05.1850

28.09.1944
24.01.1852
1).01.1855
24.01.1817
31.12.1907
11.01.1843
22.01.1846
17.04.1826
27.02.1864
31.12.1896

EVERAERT Jacobus
EVERAERT Karel
EVERAERT Richard
GALMART Edmond

17.04.1826
27.01.1e96
16.01.1888
2.01.1904

12.11.1830
31.12.1900
31.12.1890
31.12.1900

Bijzonderheden
schepen 1861-1866
SChepen 1933-1938

schepen 1838-1840
burgemeester 1861-1864

burgemeester 1882-1903

burgemeester 1829-1830
schepen 1864-1876
schepen 1822-1823
schepen 1971-1976
schepen 1927-1932
burgemeester 1905-1912

schepen
schepen
schepen
schepen

1879-1885
1822-1829
1896-1903
1914-1921

schepen 1804-1805
burgemeester 1939-1976
schepen 1822-1826

schepen 1826-1829

schepen 1983-nog in
functie
schepen 1848-1852

schepen 1830-1843
schepen 1859-1861
burgemeester 1864-1872

NAAM

vanaf

tot

GOVAERT Romain
GYSELINCK Livinus
HAECK Gustaaf
HALART J oseph-Hubert-Ema..'1uel

23.10.1848
21.09.1804
1.04.1969
2.09.1872

24.01.1852
28.08.1815
31.12.1970
21.10.1904

LEFEBVRE Gustaaf
LEUS Gennain
MAST Ferdinand
MATTHYS Livin
!InNOODT Pieter
MORNIE Victor
NAESS~S Julien
NEVEJ,:iNS Karel
NOPPE Charles
OTTE Theodule
PEDE Gilbert
PICHA Thomas
POFFE Antoine
POLFLIET J
PCPPE Andre
PYCKE de ten AERDE Octave
RAES Lucien

5.01.1939
16.11.1861
24.01.1852
15.05.1811
4.11.1933
9.01.1882
6.01.1927
29.09.1938
11.01.1947
3.01.1933
8.01.1900
27.01.1896
12.06.1819
2.01.1912
14.01.1959
12.11.1830
16.11. H:61
6.01.1927
14.01.1959
8.01.190C
28.11.18C7
17 .07 .1808
14.01.1959
16.11.1f61
14.01.1959

11.01.1951
14.01.1867
27.10.1860
12.05.1812
14.05.1943
31.12.1907
31.12.1933
31.12.1946
31.12.1958
31.12.1946
29.06.1914
31.12.1899
23.10.1848
24.04.1921
24.01.1974
22.05.11:350
111.12.1869
29.09.1938
31.12.1970
25.09.1905
17 .04.1826
12.05.1812
5.04.1965
14.01.1867

REYNTENS Camille

14.01.1867

ROLAND Georges
ROLLIE:t J osse
RUTSAERT AlCand
SCHOLLAERT Bernard
SOENS Henri
SPAE Frans

20.07. F121
- - 1302
6.01.1927
12.06.11319
11.01.1947
2.01.1912

31.12.1937
4.09.1822
28.12.1965
31 • 12. 1932

5.01.1939

4.09.1944

THIENPONT Seraphien
VANDEN BRANDEN Oscar
VAN !JEN HOVE Remi
VAN DER AUWERMEULEN Jules
VIJf DER CRUYSSEN Jean Pierre
VAN DER CRUySSm Pieter Francies

8.12.1884
3.01.1933
11.01.1951
29.09.1938
21.09.1804
7.11.1836

31.12.1899
31.12.1970
31.12.1952
31.12.1938
5.03.1805
16.11.1861

VAN
VAN
VAN
VAN
VAN

DER CRUYSSm Victor
DER STRICm Remi
DER VUST Kami el
DE VELDE Bernard
DE VELDE Victor Richard
Joseph
VAN DE VELDE Victor Napoleon
VA.~ DE VIJVmE Jozef
VANDOORSSELAERE J.
VAN DURME Charles-Louis
VAN HUYCK Camille
VAN LYSEBETH Ignace
VAN ONDER Jozef
VAN OOSTENDE Isidoor
VAN OOSTENDE Jozef
VAN POTTELSBERGHE de la POTTER IE

18.12.1869
2.01.1904
11.01.1947
21.09.1804

25.02.1886
4.06.1925
31.12.1952
18.09.1819

21.12.1882
14.03.1838
3.01.1933
18.12.1811
16.11.1861
14.01.1965
16.11.1861
6.01.1908
20.07.1921
2.01.1904
7.06.1906

31.12.1896
5.12.1857
29.09.1938
12.05.1812
31.12.1870
1.04.1969
31.12.1866
31.12.1952
31.12.1926
31.12.1907
23.11.1933

VAN TURENHOUT Frans Hypoli te
VAN TURENHOUT Raymond Gustaaf

15.07.1843
5.01.1870

23.10.1848
19.05.1890

VAN VLAENCJEREN Frans
VAN WYMELBEKE Dominicus
VENNE!4AN Louis
VERCAUTEREN Alois
VERHOEVEN Leon
VERKISSEN Camiel
VERKISSSN Edgard
VERMAERCKE Albert
VERPLANCKE de DIE?ENHEDE Willem
VERSTRAETEN Charles
VERSTRAETEN Jan BaptLlt
VERSTRAETEN Pieter
VERVAENE Louis
VERVAET Jan Amandus
VITS Jules

4.06.1925
12.11.1830
2.01.1912
20.07.1921
6.01.1927
3.01.1933
6.01.1927
11.01.1947
20.07.1921
11 .01.1843
17.04.1826
17 .04.1826
27.01.1896
21.09.1304
:~ • 01 • 1(11 "

31.12.1926
7.12.1837
20.10.1919
31.12.1926
31.12.1938
11.02.1933
31.12.1946
31.12.1970
31.12.1926
'5. a.I. 187.1'
12.11 .1830
3.09. H\27
20.05.1917
8.10.1829
24.04.1921

HUYGHE Leon
J OUIN August
KERVIJN-HAUWENS Amedee
KOTllIAN S
LAMON Oscar
LEENESONNE Pieter J oannes
LEENESONNE Remi

STOCKMAN Hennan

I

Bijzonderheden

schepen 1886-1899
burgemeester 1904
schepen 1939-1951

burgemeester 1830..1850

schepen 1970-nog in
functie
schepen 1867-1878
burgemeester 1879-1881

7.05.1925

21.09.1I:~04

schepen 1933-1937
schepen 1912-1921
burgemeester 1921-1932
onwettige schepen
1942-1944
schepen 1951-1970

schepen 1836-1850
burgemeester 1850-1858
schepen 1882-1886
schepen 1904-1924

schepen 1890-1896
burgemeester 1933-1938

schepen 1939-1957
burgemeester 1912-1921
schepen 1927-1931
schepen 1846-1848
schepen 1876-1879
1885-1890
schepen 1830-1837

schepen 1959-1970
schepen 1921-1926
schep en 1850-185'1
schepen 1826-1827
burgemeester 1804-1829

Alfabetische lijst van de Leden
Bureel van Weldadigheid == C.O.O. == O.C.M.W.

van 1823 tot 1970

IJ A A

I'.~

Abbe100a Joannes Francies
Aernout Benedictus
Aernout Jan Baptist
Alleert Desiderus
Annecour Angelus
Baeten Frederik
Bekeert August
Bekeert Emmanuel
Bekeert Pieter
Bocksteele Benoni
Bockstee1e Leopo1d
Bouqué Adriaen-Francies
Bouqué Theodore
Boxstaele Louis
Buysse Frans
Carchon Maurice
Cosyn Joseph
De Backer Joannes Frans
De Beir Francies
De Coene Eugeen
De Coninck Leon
De Coster Jan Baptist
De Cuyper Gilbert
De Dobbe1aere Raymond
De Guchteneire Pieter
De Lombaert Pieter Livin
De Meyer Charles Louis
De Munter Georgina
De Paepe Germain
De Poorter Jacques
De Poorter Georges
De Smet Jules
De Smet Karel
De Smet Louis
De Tremerie Jan Baptiste
De Veirman Adol:f
De Vos Livinus
De I'lilde Bernard
Dick René
Dierickx Livinus
Doease1are Camiel
Droesbeque Louis
Dubuisson Fernand Joseph
Fouqaert F10ribert
Gooasens Oscar
Huyghe Julien
Janssens Alfons
Janssens Edmond
Janssnes Richard
Leeneso~ne Bernerd

Eerste
aanstel.

Laatste
aanstel.

29.04.1840
30.07.1866

-29.04.1840
17.12.1825
19.12.1936

25.01.1849

10.01.1835
lJ.01.1831
17.12.1853

22.10.1823

16.02.1920
07.05.1907
07.01.1839
15.01.1859
14.04.1881
06.04.1959
24.02.1934
23.01.1836
10.04.1824
21.12.1831
07.08.1925
06.04.1959
22.11.1862
14 .04 .1947
02.12.1926
O~ .01.1849
13.01.1855
04.01.1849
95.04.l965
17 .05.1909
14.04.1817
06.04.1959
05.04.1965
17.12.1825
15.12.1855
26.11.1850
03.11.1930
04.01.1849

-

14 .04 .1947
21.08.1863
19.06.1937
14.04.1947
15.01.1843
02.12.1926
14.12.1922
06.04.1959
26.12.1892
16.10.1916
16.10.1916
U.01.1831
04.01.1849

-

-

-19.12.1936
--

19.12.1936
05.04.1965

-------

O=ontslag
+=overled.
0
+
+
+

0

+

0
0

+

0
0
+

0
0
0

15.01.1843
31.05.1883

29.01.1848
27.12.1858
-16.02.1920

25.01.1840
28.01.1860
04.02.1897

-

-11.05.1825
10.01.1835

21.08.1863
--

0
0
0
0
0

31.03.1977
23.01.1836
15.01.1859
17.12.1853

0
0

17.12.1853
23.01.1841

0

02.02.1869

19.12.1936

0

14.06.1937

U.04.1953

+

----05.04.1965
-

--

0
0
0

Voorzitter

26.11.1850

25.01.1849
29.05.1858
25.01.1849
31.01.1981
lJ.12.1916
14.08.1817

-

Aanmerkingen

-

~1:e~~nnih~e-

Voorzitter 1971-77

-

31.03.1977

16.10.1916
14.12.1922

07.01.1839
15.12.1855

Voorzitter 1977-83
Voorzitter

N A A

.lt'. .

Leenesonne Pieter
Maes Domin
Maes Pieter
Matthys Livien
Meirsschaert Theophi1e
Naessens Julien
Nevejans Bernardus
Pede Gilbert
Poffe Antoine
Raman Casimir
Raman Charles Louis
Raman J oseph
Remue Adolf
Reyntens Felix
Reyntiena Joannea Jacobus
Schepena Guataaf
Soetaert Pieter
Strobbe Joannes Baptiat
Van Audenhove Honoré
Van Audenhove Joseph
Van Beversluya Jan Emanuel
Van Campe Triphon
Van den Branden Oscar
Van den Hove Charles Louis
Van den Hove Remi
Vander Auwermeulen Ju1es
Van der Cruyssen Franciea
Van der Heyden Franciea
Van de Steene Pro sper
Van de Velde Richard
Van Vlaenderen Frans
Vastemana Felix
Venneman Alexander
Verk!ssen Camiel
Vermaercke Albert
Verstraeten Jan Baptist
Vervae t Jean Arnand
Vits Charles
Vits Jozef
Vita Jules
Wynendaele Benedictus
Wynendae1e Marce1in

Eerste
aanstel.

Lfla.tste O=ontslBg
aenstel. +=overled.

01.05.1875
10.02.1844
23.01.1841
08.01.1907
16.12.1893
06.12.1953
29.05.1858
06.04.1959
2·5.01.1840
28.11.1836
19.07.1881
31.05.1883
07.09.1908
27.12.1858
22.10.1823
10.02.1866
02.02.1869
26.07.1862
IJ.01.1831
22.10.1823
14.04.1947
14.04.1947
15.06.1867
14.04.1947
14.04.1947
14.02.1825
17.12.1853
IJ.12.1916
01.05.1875
28.12.1922
29.01.1848
26.07.1862
17.05.1909
03.11.1930
14.04.1947
23.01.1841
22.10.1823
28.01.18GO
22.08.1912
03.11.1930
04.06.1881
25.01.1849

~-------------------~------~--~t

0
0
0

05.04.1965
12.01.1886
12.01.1886

01.03.1875
28.11.1836

+
+

17.05.1909
13.01.1855
10.02.1844
26.03.1912
07.05.1907

0

10.02.1866

0
0

23.01.1841
23.01.1841

0
0
0
0

09.09.1926
15.06.1867
14.02.1825
02.12.1926

0
0

04.06.1881
22.11.1862

0

19.07.1881
06.12.1953

Aanmerkingen

Voorzitter

13.04.1953
+

0
26.12.1892

16.10.1916
06.04.1959

+

26.07.1862
02.07.1924

0

31.12.1926

0

30.07.1866

0

24.02.1934

+

01.05.1875

0
0
0

17.12.1930
17.05.1909
26.07.1862

Voorzitter

Voorzitter

Voorzitter
06.08.1925

Voorzitter

JO ~----------------------------~

Gemeentesecretarissen

DE WILDE André

Jfn

13 - 1810

VERVAET Pieter Psul

1822 -

GYSELINCK Bernard

1822 -

RElfARD Filip

1827 - 1830

NEVEJ AN S Rare 1

1830 - 1836

DE BAL Pieter JOrmnes

1836 - 1856

BOCKSTAELE Louis

1881 - 1897

DE COS TER Remi

1897 - 1939

VERZELE Robert

1939 - 1960

GYSELINCK-ALLAERT
Madeleine

1960 - 1986

Gemeenteontvangers

DE

'~HLDE

1f1

André

11 - 1809

DE POORTER Jacques

1817 - 1819

DE BACKER Jean-Pierre

1819 - 1822

DE BACKER Joannes l?rans

1824 - 1825

VAN DER KEEHEN Leonard

1825 - 1829

LIY1JCKE Theodoor-Francies

1829 - 1831

VMI TURENHOUT Francies

1831 - 1835

AlmECOUR Angelus

1840 -

ABBELOOS Joannes

Frp~cies

1840 - 1843

POFFE Victor

1843 -

BEKAERT Ce1estin-Amand

1843 - 1851

NEVEJJû.rs Joannes :Modest

1851 - 1881

Benj~~in

1881 - 1884

ONDER August

1884 - 1897

BEKAERT
V~i

JACOBS Achiel
VAl~ M~DERLECHT

VAN

M~DERLECHT

1897 - 1906
Emie1

1906 - 1934

Joseph

1934 - 1935

BRACKE Joseph

1936 - 1944

VERWEEN Georges

1944 - 1976

I

Politiecommissarissen

DE II'iEYER Gen til

1903 - 1920

ENGELS Pieter

1921 - 1941

PANEN Jozef

1941 - 1971

DE HACKER Oscar

1972 -

Veldwachters

VERHEYDEN Charles
BERTR~ÇD

Constantin

1819 - 1885
1855 - 1873

DE DECKER Jan Bernard

1873 - 1909

tiJ .A1iiPENS Cyrie1

1890 - 1931

VERS!.1ESSEN Joseph

1910 - 1935

DE HAINAUT Rector

1933 - 1958

DE BACKER Oscar

1959 - 1970

Lll.:.:.PENS Clement

1972 -

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
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Vanaf het einde van de 1g e eeuw
hebben een paar families wel een
belangrijke rol gespeeld in het
politieke en administratieve leven
in onze gemeente.
Twee hiervan zijn heden nog altijd
aktief vertegenwoordigd, namelijk
de families ALLAERT en DE COSTER.
Hun stamboom, met de funktie die
sommigen hebben uitgeoefend, werd
opgemaakt vanaf het einde van de
lSde eeuwen is tentoongesteld in
ons Heemkundig Museum "DE GONDE".

GEMEENTE

MELLE
Kabinet
van de Burgemeester

LAUDATIO
aan Mevrouw M. GYSELINCK-ALLAERT
bij haar afscheid als
GEMEENTESEKRETARIS van MELLE

Van -in de vli.oeg.6te tijden zag me.n de noodzaak -in de. betang,ujke
ge.beL:/1..tetU..ó6en van het maat.6c.happeUjk leven op
Reed-6 -in de W.ddeleeuwen weli.den

eIi.

ge-~c.Wót

ze ze·tte.;1.

kJ( oIt{'. ek e.n oveli. atleli.teJ:.. lv v~emen-

,ten ge..6 c.hli.even en het wali.en m:z.e.6tat mcmuken d.J..e, de ganzepeJ1 hante.li.end, z~c.h met deze taak be.w.tte.n, daali. ûj de. erUge
wali.en, - om het met een
he.:t "a.nuen
be.e/Lt~j ke

/teden, en,
Het

li.ég~el/

Ve gan.6e duuli. van

b~j

hu be6tuult van vo'UJ tendomme.n en he.e-li.Uj k-

onze. gWe6ten, ook van de kaMelrtJ.jen en de

~ ove~gen.6

dank

tijden nog zovete.
van de.

teli.m te zeggen.

.6peetden .6c/uba'.6 een 6elangl(...[jke !tot até onont-

hutpkltac.hten
~n

g~jkte.

"getCl.AÄ:eli.de,n"

z~j

d.J..e me.nflen, dat van deze tang Veli.vtoge.n

.6c.h~6.teüjk.e getui,ge.r!.-0~>~erz be6~aaH,

guch~e.de.n~

van

"p/wc.h~e.!:,".

V;~~

d{'.e de,

ba.!i~

\Joek en on6 tand. u.i...tmaken. Het wa-!l:ten

tijde va.n Napoleon da,{ aat! on.?:, land. e.e.l1 adr;:. üi,.ü::',t'W.;U.e.ve. .6.:G'lUC.. tuw't toebede.etd weAd, d.J..z nu nog glr.o.tendee.l.6 be..6taat,

z~j

nam.i.nge.n en aangepa6t aa.n de mod2.'tne. e.,u,en

node.n. Vanill di..e.

2./1

het met andefl.e. te-'
:t.~jd

aantal zake..n op oltde..Ujke.. w.i.j ze.. i.n we..lbe..paalde..
ve..n

,zoa~

ge..booJt.te..n,

ove..JtUjde..~,

Ite..g~.te..l,~

-in te..

~c.hJU..j

huwe..Ujke..n, m.i..gltatiu, ve..ItWe..Jtu.i..n.g

06 ve..JtUu van goede..Jte..n e..n e..i..ge..ndomme..n, e..nz.

vu

allu ve..Jtgde. de.. -in-

ze...t van e..e..n

~te..e..d6

gltote..Jt woltde..nde.. gltoe..p

"~ cWj ve..M ",

de..n tot e..e..n

koltp~,

nl. de.. ad.min..i.4tJta.tie.., die.. .i..n. de.. 19e.. e..n vooItal -in

de.. 20e.. e..euw

~te..e..d6

me..e..Jt ve..Jt.takki..nge..n ve..Jtklte..e..g e..n e..e..n be..langJti..jke.. Itol

die.. u.Ltgltoe..i..-

. ~pe..e..U .i..n. de.. be..Jte..dde..Jti..ng de..Jt butuuM zake..n.

Hu:

bM~ni..ve..au

van

be.~tUUlt

wo!td.t ge..voJr.md doolt de.. ge..mee..nte.., die..

ze..ke..Jt tet aan de.. 6Mi..u van 1916 doch ook,

zoa~

bi..j

Ott~, ~OIM

na de.ze..

ope.Jr..tLti..e.., e..e..n natuuJtUjke.. le..e..6gemee..Mc.hap volt11l.t. Fe..i...te..Ujk buta.an de..
geme..e..nte..n 1te..e..d6 ze..e..Jt lang : i..n de Mi..d.de..le..euwe..n vOJcmde..n zij e..e..n geduc.h:te.. rrach.t, ten tijde van he.:t
tionaU~e..eJui

e..n bi..jde..

Fll.a~e..

~tic.h.ti..ng

bew-ind we..Jtde..n zi..j

g~.tUu

van de Belg.i6che.. Staat klte..ge..n zi..j

ee..n code.. mee.., e..en J/e..elu vOOM c.hJti..6ten ove..Jt de.. mani..e..Jt waaltop zi..j moe..te..n butuUltd woltden, nl. de ge..meentewe...t, die nu nog, g:wte..ndee..l6 ongewi..j zi..gd, -in voege .L6. Veze ge.me..entewe...t VOOltzi..e...t dat de.. gemeente
bu;tLULltd WOltdt doolt een Itaad, bu.taande.. u.Lt de ve..Jtkoze.ne..n van he...t
volk, die. he...t

hoog~te..

commwzaf.e bu-ti.l.!1!L.6oltgaan

~.

UU de.ze.. ltaad

-- dan toch me..utal - ber:.oem.t de.. Koni..rtg de.. bultgemeute..Jt en de ge..me..e..nteItaad ze..l6 ki..ut i..n zi..jn

~c.hoot

de

~chepe..ne..n,

die.. me...t de.. bultge..Yneute..Jt

(Iv

le..i..d-ing ove..Jt de.. ge..me..e..nte.. he..e..6t. Ge.zi..e..n, i..n

te..ge..~te..l.u.ng

lande..n

zoa~

de..

e..66e..c.Ue..ve..dage..Ujk-~e.

het Co.e.e.e.ge.. vOJtme..n dat he...t be..lUd u);twv;.kt

me...t ande..Jte..

Nede..Jtland, e..n zIC-ke..1t -in kleinVte..ge..me..e..nte..n, me..u.tal ge..en

e..nkel Ud van he..t Colle..ge.. û .. jn amb.t daaJti..n, aa be..Jtoe..p u.Ltoe..6e.nt,
he..e..6.t de.. we...tge..ve..Jt

wi..j~\C.Ujk

vooltzi..e..n dat

~~

e..e..n pe..Moon moet aan toe..-

gevoegd woltde.n, nl. de.. gemeentue..klte...taw, die.. we..l
06 haalt 6unc..ti..e u.Ltae6ent.

be..Jtoe..p~ma.ti..g

z-tjn

Oe .taak van de gemeen-tu elvl.e.ta.w -6tltekt veJz. u"i;t boven deze van
de hogeJz. genoemde -6CJUba '-6. hoe veJz.dÁ..en6teUjk dez0'/. ook WalLen. WeU6WaaJl. -6teU hij 06 û.j de VeJz.6ea.gen 06te notulen op van de zUUngen
van de gemeen-teJz.aad, het college, van andeJz.e veJz.gadvu..ngen en oe6 en-t
a~.tJt.a.üe,

het dageUjk-6e toez.i.c.ht u"i;t op de
~ac.hten
daa~naa6t

dÁ..e de .talloze op-

van een gemeentebut~ moet ~n ~eaiUeU omzetten. Ooch

en

voo~l ~

de

gemeentuefvtet~

de dukundÁ..ge

van dezen dÁ..e met het belûd, ten dÁ..en6.te van de hun
z~jn.

meeMc.hap, beiMt

Oe

v~ouwen6peJz.6oon z~jn

gemeen-tuek~etaw

weJz.den de

~

hij 06

w~j ze

Met
de

z~j

dat ook, doc.h i..n

voo~butemd voo~

No~aai6chool

v~jdÁ..ng,

C~ombeen

Na

z~ch

eMge

gemeen-tuek.~etaw

Madelune

behaalde i..n 1940 i..n

te Gen-t het dÁ..ploma van

weJz.eldoo~log.

nl. op 15 -6eptembeJz. 1944,

meen-tebut~

gemeen-ten

doo~ Mev~ouw

z~j

en oe6ende dU veJz.dÁ..en-6teUjk beJz.oep ook u"i;t,
mate, tijden6 de -tweede

In zeeJz. veie

leek onze gemeen-tuefvtetaw noc.h.ta.n6

deze taak : i..ndeJz.daad

van het

w~e

van een

veJz.vuld ai6 te Melle,

gevo~d,

Alhoewel degeUjk

ge-

zou du6 moeten én de

a~tM.tie vo~en.

h~eJz.boven om6c.h~even o~ac.hten

op zo een peJz.6ec.te

toev~ouwde

van de belUd6men-6en, i..n het b~jzondeJz. van

de bMgemeuteJz., én de -6pil van de
vanonze gemeenten

~adgeveJz.

z~j

het i..n

ondeJz.W~j zeJz.u

bep~te

Reed6 enkele dagen na de be-

~ad

z.i.j ~i1 dÁ..en-6t van het ge-

van Melle ai6 kleJz.k, meeJz. bepaald i..n de

~ek.endÁ..en-6t.

ja~en

te hebben

i..n de

9~~een-teUjke ad~t~e

~nge

weJl..k.t, vatte z-ij opn-ieuw de -6,tudÁ..e aan, dUrnaal van de weten6chap dÁ..e
het butMen van een gemeen6chap tot
Mev~. G~j-6eUnck-AllaeJz.t

-6c.happen, u"i;tgeJz.e-<.kt

doo~

con
het

b~o

voo~eJz.p

hee6t. In 1955 behaalde

het UilddÁ..ploma i..n de butuM-6weten-

p~ov-in~ebut~

van OO-6t-Vea.andeJz.en.
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Hu

toendeAt.ijd nog hoogst ongeblU.Li..k.ef.,tjk dat ee..n vltouw een

WM

le..-i..dende 6unwe in de maauc.happij innam. Vit

Á../.:,

oVeJt.-Lgenó he..den ten

dage nog ge..dee..Ue..Ujk zo : hu vol-6taat weWcht in dil ve..Jtband e..Jtaan te he..Jthtne..Jten dat 006t-Vlaande..Jten in de legÁ../.:,latuuJt 1911-1982
-twee vltouwe..Ujke buJtge..meute..M telde en in de htU.d-ige legÁ../.:,iatuuJt
zel66 maalt één. Vu te mee..Jt baaltde hu opzien toen MeVlt.Cy6eiinck-

Al..iae..Jtt in 1960 bevOJtde..Jtd we..Jtd tot ge..meentue..klte..taJtÁ..J.:, van Meiie! Ge. û.en Onó Hee..Jt haalt daaltenb oven, bij hu CLUde..ien van

6 c.hoonhe..-i..d,

niu wa6 vooltb-Lj gelopen, tltok z-Lj dan ook ve..ie..Jt bWken tot z-Lc.h,
toen z-Lj. in haalt beiang/t-Ljke 6unctie, veie ve..Jtgade..Jthtgen b-Ljwoonde
in en builen de ge..meente - ve..Jtgade..Jthtgen die ho06dzake..Ujk zoniu
~luilend

doolt mannen bevolkt walten.

Ge..duJtende 1 6 j alten

WM

z-Lj de ee..Mte

mede..we..Jt~te..Jt

van m-Lj .11

vooltgange..Jt dhlt. HenJt-L de Potte..Jt d'Indoye en z-Lj ve..JtkiaaJtt zel6 dat
de ve..JtWezenUjk-Lng uU die pe..Jt-Lode die haalt hu nauw6t aan hu haJtt

Ugt, deze

Á../.:,

van de bow» van hu - inde..Jtdaad zee..Jt moo-Le - ge..meente-

huÁ..J.:, van Meiie, dat op 11 j anua/t-L 1910 we..Jtd ingehuldigd.

Vana6 2 januaJt-L 1911

WeL!>

hu mij gegeven mu Mevlt . . Gy6eUnck-

Al..iae..Jtt nauw 6amen te we..Jtken. In de nagenoeg dageUjk6e bupJtekingen,
in de gezamenUjke behandeling van veie, vac.k moeiUjke en/06 deUcate
pJtoble..men, -Ln de taiJtijke

z~ngen

van College en ge..meente..Jtaad, heb

-Lh. haalt gltote gaven kunnen ~aaltde..Jten.

Ik aaltzei niet te ve..Jtklalten dat Mevlt. Gy 6eUnck ... Al..iae..Jtt het
toonbeeld van de onklteukbalte, objeweve ambtenaalt
menóen waaltop zondelt dat men hu

~6ilien

Á../.:"

bue6t, onze

één van die
~telUngen

6teunen en bUjven 6unwone..Jten. Haalt loyaLde..U ten mijnen opz-Lc.hte

kan i..k. niu ge.noe.g ondeJl.l,,[j ne.n, haalt inzu VOOIt de.
on ze. 9 e.me.e.n.te. Me.Ue.,

ItU

pubUca. in

CMU.

totaal e.n onvooltWaaltdilij k. Me.ut van al e.c.h-

Wa6

te.lt, mou i..k. haalt be.kwaamhe.i.d e.n inz..i.c.ht in de. pltoble.ma.Ue.k waa./tme.e.
e. e.n 9 e.me.e.n.te.b utu.u.lt 9 e.c on 6lto n.t e.e.ltd wOltdt, in hu Ucht -6 telle.n. Ha.a./t

b-ijdltage. tot m-ijn buluavo/trrl.Ûtg e.n tot de.ze. van de. ande.lte. ge.me.e.n.te.Ujke. bwinMUede.n

Wa6

-6te.e.d-6 waa.!tde.vol, p0-6i.;t.i.e.6,

WaM

van aUe in-

vugu maalt toch ook - e.n gelu.kk.ig maalt - guteund op Itea.WUá zin
e.n ee.n aange.bolte.n zin VOOIt hu haalbalte..
VOOIt Me.vlt. GY-6eUnck-Allae.Jtt ge.ldt wat de F/ta.Me.n van hu.n zee.lt
goede. topambte.na.lte.n ze.gge.n ,nl.. dat z-ij "du bOM -6e.1tvUe.u.M de l' Uat"
z-ij n : z-ij he.e.6t de. Mellu e. zaak op u.U-6te.ke.nde w-ij ze ge.d-i.e.nd gedu./te.nde
me.e.It dan 41 jalte.n. Haalt komt de. ve.ltd-te.nde. l06 e.n de Oplte.chte. dank toe.
vanwe.ge. de gaMe. Mellue. ge.me.e.Mchap, d-te i..k. h-te.lt op dil ple.chtig mome.n.t van haalt a6-6c.he.i.d, ve.Jtte.ge.nwooltd-tg.
Ik kan ook niu nalate.n de. pe.MoonUjke moed e.n de. exce.püonele
wm k/ta.c.ht van Me.vlt. Gy-6 e.l.inck -Allae.Jtt te. love.n, d-te voo/ta.l tot u...U..ing
ge.komen z-ijn b-ij e.n na hu p-ijnUjk ve.ltke.e.Monge.val waaltvan

z~j

op

KeJt6tavond 1918 hu -6lacht066e.1t wa-6 e.n dat aan haalt echtge.noot hu
le.ve.n k 0-6 Ue..
Ve guc.he.nke.n d-te. w-ij, binne.n wein-i.ge. oge.nbWke.n, zulle.n ove.lt-

hand-tge.n, moge.n de. uddlttLkking z-ij n van de. gltote. e.ltke.nte.Ujkhe.i.d d-te.
de. ge.meente. Me.lle. e.n haalt ge.me.en.te.Jta.ad Me.vlt. Gyóe.l.inck-Allae.Jtt toe.d!ta.ge.n. Hu moge. haalt ge.ge.ve.n

z~jn

nog ve.le. jalte.n in goede. ge.zondhe.i.d

van e.e.n we.lve.ltd-te.nde. Jtu..6t te. ge.niue.n e.n i..k. moge. haalt ve.ltze.ke.lte.n dat
uj ook in de toe.kOm6t -6te.e.d-6 ha.Jtte.Ujk welkom zal z-ijn in dil ge.me.e.n.te.hCJ..i6 z-ij he;t niu me.e.It om

e.It

te. we.ltke.n, dan toch om

e.It,

al.-6 e.lte-ge.me.e.n.te.-

-6e.kltua./tM, nog nu. e.n dan e.e.M de -66e.e.It van te. onde.ltgaan.

Vit. Ilt. A. MATON
Bu./tge.me.ute.lt van Melle.

Me.lle., 13 maant 1986
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Mijnheer
Mijnheer de Burgemeester,
Heren van het Schepencollege,
Mevrouwen Heren Gemeenteraadsleden,
Geachte genodigden,

Woorden zijn luttele pogen, om gestalte te geven
aan de gevoelens die mij bezielen.
De diepe emotie die mij overmant, bij het afscheid
nemen van een veertigjarige loopbaan bij het Gemeentebestuur
van Melle, gaat gepaard met een gevoel van grote dankbaarheid.
Dankbaarheid in de eerste plaats aan de voorzienigheid,
voor de goede gezondheid en het sterk gestel, waarmede ik die
jaren ben begunstigd geweest.
Dankbaarheid aa.'1 v'iij len mijn vader.
Toen ik op 15 september 1944 in dienst kwam, telde hij juist
die d ,25 jaren dienst bij het Gemeentebestuur van Melle hij was gestart op 15 september 1919.
In 1960 werd mij bruusk het ambt van gemeentesecretaris
toevertrouwd.

veil

Met zijn wijze raad en zijn ervaring, heeft hij mij
geloodst door een moeilijke periode.

stichtend
-

Tijdens zijn lange loopbaan, was hij voor allen een
voorbeeld van
trouw aan het Gemeentebestuur
grenzenloze liefde voor zijn taak
dienstbaarheid aan de bevolking van Melle
die immer bij hem te rade kon •
•

Geachte leden van de Gemeenters.ad,
Oprechte dank voor de waardevolle geschenken, die mij
door U allen en door het Gemeentebestuur werden ae,ngeboden.
Zij zullen een tastbare herinnering blijven aan
mijn gouden jaren in het gemeentehuis.
Dank aan de gewezen burgemeester, schepenen en
gemeenteraadsleden, waarmede ik als ambtenaar in de beste
verstandhouding, lange jaren heb samengewerkt.
Ik ben zeer gevoelig aan uw vereerde aanwezigheid.
En last but not least
Mijnheer de Burgemeester,
Van meetaf aan heb ik U mijn medewerking en trouw
toegezegd. In alle omstandigheden, hebt U daarop kunnen rekenen.
Op mijn bevoorrechte pla.ats in het gemeentehuis heb ik
dag aan dag met bewondering en eerbied kunnen ervaren, het tempo
en de recordtijd, waarmede U de gemeentelijke administratie en
het gemeentebeleid onder de knie kreeg.
De samenwerking met U is een leerrijke apotheose geweest
ven mijn geliefde administratieve loopbaan.
Mijnheer de Burgemeester,
Ik ben diep getroffen door de woorden van lof, die U
zoeven tot mij hebt gericht en die me altijd zullen geheugen.
Ik heb enkel mijn plicht en mijn best gede,en.

MeIIe, 13 maart 1986.
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De Heemkundige Vereniging "De Gonde"
is gestart met de opgravingen van de
oude kerk van Mere1beke die dateert
uit de 16 de eeuw.
Leden en belangstellenden die wensen
deel te nemen aan deze opgravingen
nemen best kontakt op met
DE BAETS August, Klinkerlaan 23 Me11e
Tel. 52 19 20
DESMET Ginette, Van Crombruggestr. 30
Gent - Tel. 23 97 87.
De opgravingen gebeuren gewoonlijk de
zaterdagnamiddag tussen 14 en 17u30.
De site is gelegen op het einde van
de Kerkstraat (Gaverse steenweg) over
de beek.
I
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BESTUUR HEEMKUNDIGE
VERENIGING "DE GONDE
Voorzitter

:

De Heer P. DEN HAESE
Geraardsbergsesteenweg 7
9230
MELLE

Ondervoorzitter

Secretari

Il

Mej. G. DE SMET
Van Crombruggestraat 32
9000
GENT

De Heer D. LEMMENS
Schauwegemstraat 9
9 30
MELLE
ter

De H~er O. DE BACKER
Tuinstraat 71
9230
l\1ELLE

Conservator-arch varis

Rui ladres:

De H~er A. DE BAETS
Klir:kerlaan 23
9230
MELLE

Gemeentelijk Museum
Brusselsesteenweg 395
9 30
MELLE

Grafische vormgeving
De Heer Geo DE POORTER, Kruisstraat 33, 9230 MELLE
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