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Ten jare negentien..honè.erd twec:enzeventig, de vijfde februari te '
vi jftien uur vergaderd en il! het Gemeentehuis v an 1I1e11e enkele
personen die zich grondig intc resseerdGn -v-oor hun geboortestreek
of woonplaats. Dit contact groeide uit tot het st ichten , onder de
bepalingen van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwint i g, van een ReerrU{unc1.ige Vereniging zond e r winstoogmerken.
AlgeIile e:'i v1e1'd de benaming JlHeemkundige VereniginG DE" GONDE" aangenomen . Zij stelt zich tot doel: Met alle mogeJ. ijl:e middelen te
ijve r en, vo~r de be oefening en de s~~die van de hee~runde, de
geschiedenis , folklore en familiekunde en alle facetten die ermee
verbái.'"ld' houden? alsmede het bewerkstelligen van de heemschut, onder
om het eyen welke vormen . De vereni g ing houdt zich louter aan haar
doelstellingen en staat bui ten alle poli ti e l~e en filosofische overtuigingcm.

De vereniging bestaat uit werkende le den, beschermleden en e r e l eden .
Als werk end lid wordt" a~-:.ngezien, al wie de jaarlijkse bi jdrage heeft
betaald, de huidige statuten bijtre edt en door de beheerraad werd
aanvaard. Wordt beschermlid van de vereniging, de persoon of de
verenigi hg die Qe jaarlijks e bijdrage, vastgesteld door de bescherml eden , betaald he eft . De behee rraa d kart de titel van e relid toekennen, aan personen of verenigingen die zich ve rdiens telijk heb ben
gemaak~ voor de vereniging~
Onze v e r e niging telt momenteel negentien l eden d i e in hun VTlJe
tij d en in alle neder i gheid ernstige mede-opbouwers '?rillen zijr:.
Y8.n de l okale ~ n regionale geschiedenis i n het kader van de
n ational e geschi e de~is.
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Tegenov"er hen d ie wetens chap tot hoogste norm verheffen

11

kan erop gewezen worde;! hoe soms een li efhebber aan de

l!

basis van een nieuwe wetenschap kan staan.
Toen Füll~rott als ge woon liefhebber in 1 856 in de Felhofer grot tussen Elberfeld en Düsseldorf de resten van een voorhistorisch m(msenras meend.e te hebben gevonden , werd hij
afwijzend bejegend door de meest ge zaghe bbende specialisten
van zijn t "ijd. treden kan niemand e r aan "t'nijfelen dat hij
13.e eerste Neandcrthalschedel aan het licht ge bra cht heeft.
Ook oen Doucher dG PerthGs die als liefhebber- geoloog in
zijn silexstee1~tjes me8r zag dan natuurpr6dukten~ had dan
aanval1b~lijk met miskenning af te r e kenen , wat ni e t weeneemt dat" hij' de eerste stoot gaf a2.n onze kennis van het
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(1) Cit2.c:..t uit het 2c1e Jaa.:cboek V"an het Heemkund i g Genootschap
van het La!là. "lJa-l"J. gOG.8 - 1971 . Zetel: Gentbrugge .
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t bij zonder
heem}.:undige aanvaardt Z1Jll
"De liefhebber e!l in
dienende taak, niet alleen tegenover de wetenschap waartoe hij
soms een nederig steentje ~ijdraagt9 maar
icht nog meer tegenover de leek of buitenstaander~ die naar levensverruiming zoekt en
zijn menszijn ViiI blijven affirmeren in een vwrelcl dio meer en meer
herleid wordt tot ecn louter functioneel t\estaan" ~

rlloge onze vereniging 9
in het kader van de kultuurgemeonschaP9
door haar heemkund.ige vrerking
bij eenieder
wat belangstelling wekken voor het

verledon~

liefde aan...1crveken voor de mens
en eerbied voor de waarheid en de verdraagzaamheid.
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Wie wil terugFsrijpen naar de Qorsprong en het ontstaan van onze
schuttersgild.en, komt terecht in (::8n ver verled ('11.
OngetTrijfeld is de boog~ in zijn vroe te vorm 88!J. v~n twijgen
ontdane tal\:1 vmD..yvan do beide ui inden door een strak gespannen
pees verbonden vraren, het oudste: val'l alh, oorlogsvm:;cns.
We vinden hom reods afgebeE.;là. op tekeningen :::.:::ngobracht in do
spelonken yrafl.r de voorhistoriDche mens leefde. 'f alri jkc vondsten
van. stenen en benen pijlspi tsel1 g ovo",-' geheel Europa verspreid?
leren 011S dat hier (Ut vrapcn algem8en gekend W:1S.
Ook de bi jbel maakt or' reoè.s melding v?n.
Egyptenaren, Assyrii.:!rG, Chal.~o'eën en Persen kenden
het wapen en richt
in hu..n legers hanë~boogschutterskorpsen op die zeer geducht ,"raren. Later vormden (le
Rooeinen de voorhoeden van hun legioenen uit schutters.
De kruisboog, door Archimedes bij
t beleg van
Syracuse samengesteld, werd ook door hen gebruikt.
Hierdoor leerden de Germanen hem waarschijnlijk ook
kennen. De Karolingers op hun beurt maakten eveneens
gebruik van dit wapen bij het samenstellen van hun
krijgseenheden, tcr"lrijl het <Terusalemkruis t VlCU:C de
schuttersgilden heden ten dage nog in hun wapen voeren
vermoedelijk ter1.1ggE'..at naar de kruisvaarten, waaraan
verschillende boogschutters afdAlingen deelnamen.
Al deze schutters echter vormden nog geen gilde. Zij stonden slechts
in dienst van hun vorst of heer \7D..ar::L8.n zij trouwen onèlerdanigheiël
verschuldied waren.
Bij de opkomst van de Vlaamse gemeenten, VlC!.l1...'1eer de handelê~arc en
ambachtslieden zich begonnen te groeperen cn lms.l macht en rijkdom
begonnèn te stijgen, en zij zich 001:: geleidelijk wisten vrij te
maken van de feodale heerschappij van de Vorctol1, dienden ze zelf
ook in te staan voor de beveiligi:lg van hUIJ. VËJ:'Y10rVOn rechten.
De gemeenten. groeiden dan uit tot machtige bolvlcrken, omringl1.en
zich net "\1alle11 1 mu.rem 0:11 versterkte poorten, Cl: de vrije gemeentenaren vorodcn schutterskorpsen OB zich te verdedigen tege:l het
egoïsme val'). de leenheren en van de Franse lco~1.inccll.
Ook in de dorpen vormden zich reeds vroeger dergelijke vervreerkorpsen, bier meor ingesteld ter bescherming van eigend00 en voe,
het beschutten van have en goeël.. Van een eigenli jke }~ri jgsdienst,
in de zin van gebondenheid aan een bepaalde vorst of heer~ was or
geen sprake. Onder de banier van h11.:."'1 stad of (torp trekken zij ten
strijde 9 niet om volksvreemde belangen te dienen 7 maar. ter verélediging van hun eigen bedrei,;-de rechten en vrijheden. Wanneer -'Ne
hen dan ooI'.: vinden op à e Groeningen-kouter bi j Kortri jl~ 9 in !:let
jaar 1302, ·Vleten. Vle dat ze daar niet stonden i:r.. diens·t van een of
andere heer waar8.an ze verboncl.en vraren? maar
vri je onafha.nkeliike lieden, uel1ce er krmmen strijmen voor h1..'11 eigen rechten, hun
eigen \'Yijhec~en en 11et behoud V3.n eigen ûélrd en zeden.

In 13~c6 1 hij de slag V::1n Crécy, 'ilerc: VOOT c10 oerste TIlcè:---:.l in de
mili tair'e geschiedenis ge'bruil:: genElédct van b-Lnonnon. Jh t l)1'::1c11t
natU1J.rlijk een gehele oI:Jmel:eer te\":'ee.::; in de; tot nu toe 1 gevoerde
l:rijgstechnielc. De overvreldióende rol -:!011:0 ('c hS.llC'- 0:1 voetboo:2'schutters tot nu toe speelcl cm in. dp; verèi.ec1i:.ir:g ITem de V"ersterktc
stedén verloor vegl aan belangrijkheiJ. Er ~re0~ dan OO~9 zij het
in de beginne uiterst lanijzci.!::l.lYl? een gronc1:L~o evolutie plo,atz in
het leven V"3.Il de schuttersgilöen. Ven:lUo.l: en ontG]JeJlllÏnE z,ou6en
Yleldr2. het hoofddoel viorden VCül de }J c}~~r,- tters"'\rer81:.i(;illgen ~ Het spel
met j:de:'!. edelen hantboghe 11 groeide cl o.n. uit tot eCr! ë1 er :lees t geliefde ontspanningen vn.l1 onze vO )rOl1f1erG,
.
f

Geen Vlaams dorp of gemeente Vél~1 enig belang bezat; of bezit :!1U
nog? zijn schuttersgilde, T:CU.1St de 2.lou:-1 e I'Camel' van de I:hetorike"
Vlas oo~: de schuttel~8gilde eeE van. (tie infJteJ.lingei.".: welL::: een. Yl:.im
aandeel hadden in het vroegere clorpE"lleVOl1 ell. erItleo ver';r08id en
verbond.en waren. In è.e kerk h9..~ ze 11,"1.,],1' oigen al t,:;J.r Ge8~. enkele
proces'sie of de gilde st3.pte er Üè op. nij :'let afsterven V211 ee~
gildebroeder droegen de schutters Qc lijkba~~ en vóor de familie
stapten in de lijkstoet: de lwrüng; eh:: deken 1 cL8 ouëLermanncl1 en de
gildebroecl.ers De voornaamste families .'lèlnzagCl1 '18t als eeri plicht
de gilde te steunen cn in 8ta11c1 te houder~. cm als eeu ~1eilig erfgoed
ging a.e ze plicht van vader op zoon over. VTie niet van rr goede naerne ti
V:Tas 1 zi jn godsdienst niet trouw onu.erhielr: 9 de naam van God ijdel
gebruil;:te, werd in dc gilde niet 0pf,cl1omen en cr werd streng dé
hand gehouden aan deze regel opdat de schutters geen l'oneerlijcke
ofte Olu'ccleli jcke iVoorden ll zouden ge bruil::en ymarc1 oor het 11 gheselschap van. c:1en edele hC:l21tboghe gheschanc1cl~Lsecrt '\"forti!.
0

0

Z.oals de meeste gilden van die tijd bez8.ten ook de schuttersgilden
een patroonheilige, De lcruisboogschutters hielden hot meestal bij
St.-Joris, terwijl de "Gezellen van oen hemdboog" voornallielijk de
Fr. Sebastiaan tot hun schutspatroon 1'.:OZ811. Deze volksheilige v:ras
destijds zeer geliefe in: Vléta::J.t'3.erc;TI en l0,3.'io vml'on dan ook de nandboogschuttersgilden welke hem als voorspreker en beschormer aanriepe:r:l. De legende van zijn BCLrteldood 7 wel.=c trou;,7c:ns gecn historische waarde bezit, maakte hen uiterst geschikt om tot patroon te
worden gekozen vqn de boogschutters.
St -Se"!JaGtic"an vJcro. :s,eborerr te Narbonne
in Gallit. Bij was officier in de garde
der praetoricmoTI omic:r DiocletiélI!uG.
Omdat hij zich -cot het kristendom had
bekoerd en aan zijn seloof wsieerde te
ver zal:en,. wC:l.~d hi j oveI'e;eleverc1 0.2,11
I,buTeta,J.l1sc ooOgSC 1'lUttC'S 9 é'de here. mct
pijlen doorschotca. =C~ geloofsgenote,
IreTIc ,gehctcn y CLiz; zi jn li jl: dan \"1ilc1 G
begr~3.vcn, ~,TOn(L J;'01':1 nog levcmd en ve1'0
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tToarmes De: }3iss chop

d.ane;esteld': als nieuwe' pastoor van

Wegen.s zijn

oplopenc~

I

'O>

'-

I

.

1
)

karakter en verbitterd door de

armoede kon hij de goede verstandhouding met zijn
gelovigen niet vinden. JlTiemand sprak tenslotte nog
met de pastoor, gans het dorp

erde hem en hij

negeerde het dorp. Zelfs de dopen en huwelijken
schreef hij niet meer
bevolen was.

de registers zoals dit

(1)

,jk aanleiè.

Deze toestand heeft wc:.arschi

gegeven om de Ornamenten van onze

I~crk

laten

overbrengen naar St. Simonis te Gentbrugge, alw&ar
ze door de pastoor in Dc';;.raring verè.en· C;,::houélen.

Deze

(1)

clde er een invente.ris val1 op clie 1-.. i j o ale

inschreef op het

l~atste

van (:·en tbrugge

s volgt •..
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Alvoren een silvere ciborie
voor het H. Oly;;\sel .
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rrwt 0::::::1 klC'yn vaetkol1

item con ciborie wesende
cuy
end8 den voet coper "'i.rergul t,

silver ve

item t"Nee silvere vaetkens voor het H, Olie ende crisma,
iter:1 acht metaelen kandelnors.
item

ie langhe dwaelen

item een lanck comunie kleedt ende een kort.
~ree

item t"aee alben met

drij amicten,

gordels

item eenen corporael.
i tem een Cc~su:TJ.e van sylverc laken met een Autaer kleedt
van het s ften.
i tem een casuyle endE' een Autacr

ed t van vii t sarti jn

passe met een roodt kru-ys.
item noo11 een roode casuyfel,
schila.ert Autaer kleedt met t ..;ree sroene.

i te;!1 een

item noch een v:it Aut20r kleedt
item een graduael bOBck
processie
pastori

item

tv:ee

po~:tabel

V.'1n

lijnwo.ct.

phonael boed;:, oenen

0

e mis,3:::wIcn den ee:n gegeven bij gif te van

heer Joannes de keyscr.
i tem een
olet ÁutZWl'
ed t bi j testament vcm
Jon}::-'JTOuW' Laurente ~r. huysvrOUYf Y:'lll rilijn
er Cop-;., c (2)
v/et.:m nie-::; of è~e ze Ornamenten 0 t nE.Vll'
34 werd B.H. Baldewijn De
gekeerd. Irt
s
en
zû gebruik
van Eelle
lw
ingebonden
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ZlJn terugs nieuw pastoor
met rood leèl.cr

ster GButbrugga ur 2.

Grondbezit van de pastol'~_-_a_n_no_16_o_0_ _ _-----.
V!elk

VlaS

het grondbezit van de leerk van 1\lell(; ?

In zi jn "Geschiedenis van Melle IJ schrijît DI' Rist.
Verbist dat 7 volgens een besluit van Karel De Groote,
ieder kerk twaalf

da~7andGn

grond moest bezitten om

de priester toe te laten deftig te leven (1).

Over de vroegere bezittingen van onze kerk was er
niets bekend tot we bij opzoekingen in het Rijks-·
archief te Gent, in het fonds van St. Pietersabdij,
het hiernavolgend dokument vonden (2).

(1)

(2)

h. Verbist - "Geschiec1.cnis van Molle ll Blz. 1170
RA. G. Fonds St. Pictcrsnbdij, reeks 11 M. 85.

~------------------------------__________~________~___
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de gronden van erfven
Dit Zlln
v
campet rende d~ pastor0e_v_ar_'!_1'1_e_Ll_e_(_a_16_00_)_ _ ,
O

- Indon. Gersten. Gon stick lnnts gToot zeven dachr:8.L·"ü
gheleghen up den hofeoutere~ noort tc]oostE.;1' van
Regulieren end.e ghedesoleerden 'biru:len Ililel1e, oost de
ldnderen van PiCt81~ Blallckaert 7 zuyt ende vrest
mijnheere vml Racsseg21em.
- itell noch een stick l'luts groot zeven dachwanden
gI'leleghen up den SteGnaCke2~e ~ noort mre Franchoys
Bousier aende Vliendcrpaelc) Zltyt ende "'ifGst
~Tanchoy3 Romeran.
- i teI'l noch een bundere meersch ghelcghen aen cle Schelde 9
zuyt ende Viest ~tcloostere 70.11. lfi.eurren bossche 9 noort
Mer Gillis Borluut.
- item noch de priesterayge groot ontrent eon alf
dacbwant 9 noort het ker.chof ~ zuyt den kercwech ende
es teencmael.ghedemoloert inde voorlede troublen
vlc;lcke plecke den overledenen pnstoor heer Adriaen
Ván'Rasselghem hem niet ael1.ghetrocken en heeft ende
noch ter tijt vaghe ende rau licht midts den grooten
last van vier capoenen ende peiU1ijnc rente dieder
jaerlicx vut gaet motte achterstelle dç;r zelve.
- i tou van graen thiendc bi!1l'len de voornoemde prochic

competeert den pastoor het rreghenste deel encle over
de Schelde competeort hem het derde.
i teu in de vlas thiende co:r:rpt heI:l den derden bant.
itc'rl. den l10vaele conpeteert hem alleollo.

pastorij Vl2.S dus in het bezit van 14 1/2 dagY/anden lan.d
en 1 bunder meers
tgeen SaT.J.en 5' he. 5 bedroeg.
Dit dokULl8nt bevestigt ons eveneens dat o.e pnstorij, na de
venr..ietigi21g vn.n. 1579 9 in het jaar 1600 nog niet hersteld
en. de gronden nog niet bewerkt waren.
August De Baets .
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2, p:;J. 103-104.

1';;:e110. - Sinds enkele weken wercleu, onèler de b8scherning
on toezicht van het Geneentebestuur van MeIIe, onderzoekingen doorgevoerd op de plao.ts van het verd'\1enen
kasteel van Gor"trosine.
Dit verstBrkt kasteel was reeds gekend in de
XIIe eew;;. Het vms Or.:lgeven door een verm.oedelijk
nogal brede ';1o.1gracht, die niet aan de voet van èle
kasteelmUl~en lag, doch een groter terrein omringde.
Enige tijd na de vernieling van het kasteel door de
Geuzen in 1579, werd op het noordelijk deel van dit
terrein; binnen de wal gracht , een grote hoeve ge()'Ouwd, oe hoeve Reijntjes.
Deze hoeve verdween in. 1904 bij de aanleg van de·
nieuwe spoorweg Brussel-Gent. Aan à.e voet van de ..
spoorwegberm, op een afstand Vrol ca 200 ffi. ten zuiden
van de plaats wa':1.r deze de spoorlijn Gent-Geraardsbergen kruist, VIerden twee sleuven getrokken.
De eerste sleuf bracht de resten van een zV/aar
nUl.lrf6ndament, bestaande uit natuurs en en bekroond
mot bakstenen aan het licht. De muur blijkt weggezakt
in de richting van de nu verdwenen vralgracht.• Het
terrein schijnt sterk verstoord door de werkzaaIJheden
die plaats vonden bij de aanleg van de spoorweg.
Het vondstenna:t"eri'::l.al ~ voornaIlelijk fragnenten van
XVII
en XIXe eeuwse kerarliek, doet veronderstellen
dat hier resten van de hoeve 'Nerc1.èn blootgelegd.
De tweede sleuf, d
benevens geli jl{s oortig nateri9-al
ook een scherfje uit de XVe of XVIe eeuw opleverde,
sneed een geè.eel te van de oude walgrû.cht 0.::'11.
0

Het onderzoek zal verder gezet vlorden .

F.
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De dagrapporten omtrent de:zc: eerste op:~ra-,rin(sscampagne werden
opgetekend door Juffrouw Ginette DG ':met.
He ei jfers op het aleremeen plan ~_;eve!1 de nuwlilerin:.g van de sleuven
weer. De eerste en de tVyeeclf: sleuf 7 'zoalG in éie tekst te lezen
is van Dhr Ti, Verhaeghc 9 aso tent CtéU1 de H.lJ.G q zijn in de '
dagrapporten aangeduid als sleuf ::; (~n ci,
Maandag 16 augustus 1971
Weersomstandigheèle21~Zeer goer.,.
Backer; P. Den Raese;
Aanwezigen: G,. De Smeti A. en G. De Baets? O.
C. De 1:'avernier ~ T}. Gyselinck ~ A. en G. Opdebeeck;

YTerkzaamhedeng Om
.30 was er een bijeenkomst op het gemeentehuis van
Melle alwaar een korte uiteenzetting werd ge-geven door de
Heer August' De Baets omtrent de bedoelingen van deze
amateursgroep. De opzoekingen zouden beginnen zonder groots
opzet maar wel met veel enthousiasme, ondanks het feit dat
het terrein VlaaI' gegraven zou worden niet al te gunstig is.
De spoorlijn Brussel-Oostende neemt het grootste deel in
van de plaats waar het kasteel vermoedelijk stond.
De opgravingen namen een aanvang aan de Z--,{, l::ant van de
spoorlijn B'russel-Oostenile. Aan de hand van een schets die
gemaald was naar het onteigeningsplan vau de diensten van
de ?T J"I. B. S. begin 1900 9 kon men met zekerheià. cIc hoek van
de nog overgebleven flL'Ylèleringen van de hoeve bepalen.
De diepte van deze erondvesten bedroeg niet meer dan 1 m.
en het metselwerk dateert van de vorige eeuw Ron<1 de
middag legde men een ge\yelf bloot waarin een opening kon
gemaakt worden. De vt:;rvrachtingen waren begrijpelijkervlijze
zeer
oot en de zenuvren 1;,el vrat gesp8.rmen. l\fa onderzoek
bleek
t om een aalput te gGan onder
vroegere stallen.
Het inetselv:erk bleek toch ouder te- zi jn.. dan het voorgaande.
Op eer: paar andere pLla tsen
cd men nog verschillencIc
peilingen maar echter zonder resultaat. In sleuf 1 (zie het
algemeen plan) vond men op een diepte vrm 1.10 meter ecn
pijpekopje naast scherven Vétn plA.tte pannen. De pijpel{op
(hielrnerk een gel{r 0 011 cL: D) 0 ate
vna,rschi jnli jk van
omstreeks 1750. In een nog bC'J'laard gebleven stuk fundering
trof lllen
een s-':uk -oevle!'kt yw,tuursteen aa,n.
Q

('11 ;':ievr. G.
orter Ge:Eecnter<.:~a0s1id.
c1e naniddag l:rc2~en Vil' nog be zoek en de hulp V2.n cic Heer
n. i'impc;r:Cl3.n en de Heol' \!ilcl.r:o}~o, bciè,en in dienst vrG'l de
ger:leentc'!. De hu2.p yo.n ('1ezc nle'" w8Tl-:}crachtc;rL iJlerel. zeer op
pri j s 1;88 teld.

Bezoekers: Dhr

Î

' -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--;;:-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1)

"

I

z'aterrl

1iVeersomstan.c1ighGd8n~

Zeer

d,

Aanwezigen: G. De Smet; A. ene:. De Bac
cr.. (,Cil toeva.lli
lt~ Opclc"bc;

0 De n·D..clc8r ~ f'" Den IIaese;
helper
t St.-Amundsberg.
0

WerkzD.D.mhedGn~ De veroru.lcrstel1ing werd vooro
zet cle..t langs de
noorder~j. jd.e vall cL; spoorlijn
G
Oostende de ingangspoort was V8Il de
tede. Dhr Tavernier, iniiToner van Melle

t tot op
kleine

:0

meters na
vertoefde

vnar de ze
j geregeld

was geweest.
lJoerderij.

De opgravingen la11.';s de Z. -·~7. kant
voorlopig stopgezet en ecm Dl/eede s
werd uitgezet loodreeht op de
spoorlijn Brusse Oostende. Breedte 1 7 50 ill. - Lengte 2 m.
Onder de gras- en onkruid zone bevond zich een laag steenbrokken van ca. 20 à 50 cm. en da,aronder een laag Rsae van
30 à 40 cm. dikte. I'J'og daaronder een laag zavel of toch van
die zavelachtige grond met nog steeds baksteenresten en
stukken van dal{pannen. Op een diepte VOll. ca. 1 meter ook
enkele fragmenten van2ardewerk.
'\
Op een diepte van nagenoeg 2. meter vond men ZV-iare blauwe
stenen is lOG verband. Tenslotte lagelJ. op een diepte var:
2 ! 5.0 :me
nog een aan.tal dergeli jke stenen dicht bi j
elkCLar.
ze laatste \1erden niet \'ieggenomen. Er Vlas geen
spoor V&"'1 voegv18rk waar te nemen. Tussen deze stenen vraren
:mocht8.l1G sporen. van vermclr.ld hout y/aar te nemen v/elke in
schuin-opwaartse richting lie
. Op deze d pte zat de
grijs-groene
i-zandlaag.
Ongeveer· 1 meter VT1.l1 de eerste sleuf aan dezelfde kant
van ae spoorlijn YlOrd een élanvang gemao.kt met een a.Yldere
put 1.fe
meer een oos trlEtartse richting volgt.
De voorgê.ané1.E
2 werd gedicht Ol!1c1at ze i;reinig of geen
en te ~~18bben.
betekenis s

In s
3 vond met me
lwerk op een d pte van ca. 1
met daarboven eeJ::.
zeer verstoorde grond f zoals in
s
2 tcnandel~c eveneCTIO het geval vras.

1~

m~
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D;insd ag 24 auglls tus

'Neers oms t'o.n:di

clen~

71

Goed,

I

Aanwezigen: A. en

i},

De Baets; Cl.

Racker en P. Den Haes2.

Werkzaamheden: ben Gtuk muur Ylerd blootgelegd, bestaande uit ZVlO.re
natnu~steenbr::Jkken die verwerkt y,-o,r811 tlct bn..kstenen. Uaast
de muur vond me:-:1 talrijlce scherven 'nln dakpannen en aardeI"lerk 1 alsook resten van metalen voorwerpen. De scheen eerd.er
eenfunclering te zijn. die sterl;: overhelt in. de richting van
de~ vTo8gere kasteelvl8,l. De stGllel'l droegen sporen van roestvorming. De sleuf' liep loodrecht op de muur en cr 'Ç/erd dan
ook besloten OL de richtinlZ van het metselwerk te volgen,
d.w.z. in de richting N.-Z:
Bij het gTaven in de zuidelijke richting bleek de bovenstrlu~tuur afgebroken te zijn., maar liepen de funderingen
iets dieper.

Zaterdag 28 augustus 1971
Weersonstandigl1eden~

Goed.

AanVle zigen~ A. en G. De Bae te 9

P. Den

-, •
S c,

o. De Backer: G ne Sme t
&

î L. Elaut en

Werkzaamheden ~ Or., 8u. 30 zette men de opgraving::r,;;.'erltGll van vorige
dinsdag verder. Heel ~at tijd moest men spenderen in het
we gwe;rke!l. -V8J."'1:. de grond en nadiell vCTgrootte men de sleuf'.
Op een diepte V,i!l 2 meter t:rof Dh:r o. De Backer een kleine
gemetste put [lC~T!: vmarovor hi~ zich: een geruime; tijd mot
zorg ontfermde. De bodom -van deze put bestond uit een paar
c;rote blold:cn wj,t-to zandsteen. Traast d.eze zandsteen vond
men :ao;::; enl:ele stukken hard.e Balegemse- en blam'l8 Doornil,::se
steen. De baJ:stcnen die wc hiel~ ::l,:::ntroffon rmren van een
groter f'JrInaa.t clan do hochmdaagsc:, S o::nmige bedekt met een
laag groenachtig .?;lazuur. Verder -vond men ook gewone
teke~ling gebrac!1t.
for:n8.teTL 'De sleuf ,\70'1'(1 op,gemeten 8,,1

IVondsten:
~

Ch8rVC!1.~

c;)

roeste nagels, ringvormig vooT\"rerp,
teen. e;Il stuk~'~8n W'.Tl dakpanncE.
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1\!laande.g 30 o.:Lt:?:ustus
G-oed,

iJeersomstandi
Aanwezigen: Dhr O.

Hacker.

Werkza2.I!l.heëlen: De bov8;'J.genaa1de grond verè.Gl' rJcggewerkt om ui tbrei.ding
mogelijk te mak211 en het werk
de komende dagen op een.
gemald{eli jker TI2.nier
l.él ten
open.

DJonderdag 2 september 19
VfeersoI!l.standigheden~
An..~wezigen:

o.

lrlerkzaamheden~

jdag

~

G-oed.

r

De Hacker en P. Den Haese.
De wanden

V8....1'l

3 schoonmaken en verder uitdiepen.

september 1971

ïleersorlstandigheden ~ ('roed,
AanVle zigen: G. De Smet ~ A en G. De Enete;
en G. üpdebeeck.
0

Ü.

en J..

Backer g L. Elaut

Werkzaamheden: De 1) ovens te lagen aan de Z.o -0. zi jde van de
werden
ver"i"rijderd en -verder onderz·ocht. ;';1011 trof neer en meer
scherven aan V3TI aarde- en
iswerk. Ook een stuk been
waarvan O.G herkomst op dit ogenblik niet te l'::lepalen is.
In
opgravingen vond men ook nog s·tukl;:en pal1nen~ evenaID een stuk i j zeI' '.:7aarVO-:!l de vorrrl 1;"18,:.:;en8 vergevorderde
or.rda.tio
Illet kon worden vc.stgesteld. Op een
pte
van ca l~
lag een lange lat in pitch-pinehout die
een. dikte
vn,Yl Lr ::: 4 en.

ZaterdaG 4

s8pte~ter

1971

wcersoHst.andighedon: Goed

Q

Aanwezigen: CL Do Snet i A <

82'1

G. He Baets.

ilerkzaamheden: . Uitdiepen er'.. verder onderz·oelcen van sleuf 3 Vlo.arbij eon
afvoerbuis in grèG kon v,ro:;:,den blootgelegd. TIierbi j heeft
men ook verschillc:nèk o.urdGi7erl::schcI'"ven ,~;cvonden.
Bij het onderzoeken van de sleuf aC'.ll üe zuiderlijke kal1t
vond men tussen. de veel voorko[lcnde ::~al'de\7erkscherven een
gans andere scherf v~:m een 1rleirlO pot met grijsachtige
kleur. Bij het verd':.r onè,erzcGk haalde men verscheidene
mosselschel-oen boven.
de Z <
,kunt van (le Gleuf naast
het ge:netstè putje r::l3.akte nen een. verdere uitdieping tot op
3 meter. Op een diopte vau 2 ~ 50 El. trof men eO~l grijs-groene
klei aan. Op 2,70 !!l .. diepte had men bTOndiiJater en nog een
paar losse blauwe stenon1a'laI1Crl boven.
Aan do oostvra.."ld op een diopte van 1 JBO IJ. trof Den tussün
andere bakstonen cen halve bakstoen wr..a.rvan dG breedte een
twoctal CD groter was dan de overige tot nogtoe gevonden
baksten.en •.
Afmetiné,"en: Breedte lLi cn; dikte 6 cn~ De lengte kon niet
bepaald v/orden tenzij TIen aannGcmt dat de leng-te L gcli jk
is aan. tweemaal de breedte B + 1 voeg of
L=2xB+l voeg.
L=2x14 Cl1 + 1 CIl.
L = 29 en.

Zaterdag 11 septembor 197J
Vioersomstal'ldigl1odCl1: Good..
Aa~11;l(;

zi;;en ~ O. De Bncker ~ F, Botte

p, Den Jfacse,

Herkzaamheo.en ~ Vorder uitdie
van slc?uf 3 en de wanden rondom ge~ff'end,
Op het eino.G van de voornidd
bij l'Jet uitdiepen V2.1l de
zuiderka:trt van de sleuf lmam een platte donkcrldeurio)
natuurstoen vrij . Dit bleek <.~en dekrJtccn te zijn van een
gCIJ.etste duiker die in de Z. -F. vrand van (Ie sleuf ui tnondt
of b
• De bovorJ:::o..nt vr:':1 de èuikc~r zat op l;eIl diepte
van oncevecr l?SO D. en de buitcnkcmt Vlm het duil<.:ortje
waS met nartol bezet.
In (le nar:liëldag vrsrd de sleuf verdor ui tgodiept.
de verlClli:;in; van do borter1 Vt:Ll1 de du:Lkdr op ;111>:::cnoo;; 2? 50 IU.
diepte liep
:10ord-oostelijkc richtin6' ccm houte~l goot,
Ze \7CU3 ve;rv>J,ardiL;d uit (;OJ'1 ~:)T!JC)t atuk hout ·,T'.:J,rin Gcm
die
uithollin~ ITns Jekapt.
VOl'ldstCll~

...

dG open.in;; Vn.~l do dui.i::cr ce~-~ frn.i:;llC
vn~-;. de lw(lon Vn.l1
een bolfles ~ hetrGkk i
()Toot.
r
duiker ecn
rooste dri:l.l<::bus De duiker ','[ctS voor 2/3 toe,'.:.oslijkt act als
bovens
1
. een bruin-",,:oelacht
brei. Voro:)Y vorrde:l'.:e
c
jk
declt~ van de Dut no~ verscheidene ~itte
scherve2; ronde kopjcc on
t02 van 2nrd
0

Veersomstand

: Goed.

Aanvrezigen gO, De B::-tclwr,
Ylcrkz·aamheden ~

Be
d

de voormic1da t _; ui tbrG
van Dhr De Baets A.
reis naar Schotland,
int; va:: dó c
rk -:-:2.n,:;etroffc:l,

VD.:: sleuf 30

teruiikVf:1ra van zi j:1
werd\;;.!l enkele fra61lwn

de namiddC'cb ' crc t;Gn VlC
t bezoek vim BeY). spcci
st
terzake 9 Dhr ]'. Verhac;ghe 9 ass te
v::m Prof, S. De Laet.
Dh!' F. V
die; reeds bij C8n hezock op 4 september
had toe ze
reGelmati~~ de werkz
811 te zullen vol[cl1
gaf thrms zeer ui tc:obreide riciltli
tot het opma2ren van
de wande
9 situatieschetsen; d
ptGmcting 9 uitzetten
van vaste punten enz De desku."'1di i;e ui tle;s v18rd zeer op
prijs gesteld.
TIerd tevens ee:i1
d
voor D:lr Oscar
De Backer, onze veldwachter, welke
vanaf 7 uur in ëte
moróen aan
vlerk Vlas.
Tîj

0

Foto's en

diaopn~en

ret;elmatig foto I 8 te !lemen va..-" de vordering
als
dokumentatie enkele kleurendia's bij oe
der 'I,7erken en
• Dit alles om l1[Lo.erhand -lOg een beter
schetsen te
van oe verricht
overzioht te kr j

Er vlerd besl

Ondertussen.

t • t

tracht Dhr Scha
t De Baets tijc1en.s zi
vrije uren
zoveel mogelijk
te verzamele:,:~ uit de archieven en
houdt hij zioh
bezig met het :li tz:oeke11 9 Clan. elka2.r
passen en lijmeE
schervenmateriEu:tl Het archief ot)
de gem.eente L'.. het
elltehuis vIerd o.,ls aansepas
plaats
beschouiif[\ voor \~e vo
pige be\7e.l'i:il~; erVaIL
Het SohooIlmakelî, sor
en J.,:lé'."::t;eren ervan Vlas een zeer
~;root en tijdrovend "re
voor Dhr De Baets. Rij de
het
met een be,:!onderingswaarè i
zor~ ~ hem eigen.
Dhr Os car De Baclcer
e o..::,ilvulle:1de dolrumentatie
putten ui t vers:::~adl'lee.;de v/erken.
j zou op
een zonc1abTI8.uiddai::;
even naar het kasteel van L.'3.[.'.rne
ri jden om nog ee~~
jk tG kri jGeYl op de 1:0118
V::t:i.l eerbeli jk lras te
0
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zaterdag 18 september 1971
\7eersomstandif.:~hedeF:

Zeer bood,

Aanwezigen: G. De Smet; \, en Go De Baets; O. De

B8.cker~

F. Den ITaese;

Werkz,aamhec1en: Vitzetten V3.l1 3 vaste punten il-L Cl e vorm van betonp<;l,al tjes
ongeveer 50 cm tn de
ond op 43 r:letGr uit het zuid-008telij1::
hoekpunt van het ondorstû.tioll do:~ :: .~l" ~.s. in de verlen;int;
van de gevel. Opno,llie V8J.1. de sleuf t.o.v. 0-e beide richtingen.
Opname -van de w::mden. Opname -V;:',~l èe lJi j zonderste vondste:"L
TIond gu.30 in de voorrliél.c1ag tIord cerJ.. aanvang ,;e!'1aakt met
sleuf 4 o~) dG aanpale~1.è.c vleide. lliorvoor lr::Oll L1ondelin,~cs toestemming belwmen worden VEln Dhr s-hürin ,-;kx ; pachter. Onze
\7elgemeGl1.de de.:nl: voor deze onbe.atzuchtice tedemoetkoming.
Zeer vlug reeds werden 8l1.l-:ele los''';o breul:stene:'1 en. bc~k8tenen
gevonden op een diepte -van 50 à 60 cm. DG bedoeling ',-ms: eea
nogal diepe sleuf te [:,Taven in c1e \!cidE::, zo h'J.aks mogelijk
op de richting van. de eventuele wal en deze sleuf later dan
uitbreiden in Z.-H. richting 112.o'r de spoorlijn BrusselOostende toe. TIet t::raafwerk was hier heel YlC'.t t:;emakkelijker
dan in sleuf 3. Rond het midèlat:;UU1~ za!; men reeds dat het
vroegere maaiveld ongeveer 60 cm dieper geleGen was dan het
huidiGe .. I,Ta de middaG word è.e sleuf ui tgooreid tot een 4-tal
meter lengte op 2 meter diepte. Eet hellend profiel -van het
vroegere maaiveld kwai11 zeer duidelijk te voorschijn.
In de late namidd
mochten we met zelmrheid vaststellen dat
we gekomen waren aan de rand Vru1 een wal. Diafoto: 4/18.9.71.
Tijdens de naw.idda[,ll.renkregen we voor het zw::re Jondverzet
de zeer bereidwillige en i;e'imardcerde 1î1edeli.rerkinG van cl,e heol'
Van Hecke Jules 1 s poorwegbedienèe. Hat later i:;l de nllI!lidè.E.t;
kwam de heer Verhae,;he F. sa.~?1en met de HeGr Va.l1 Driesscl;.e~
gemeenteraadslid f "fè vrerkG1': bezoe]r.:cn De desklmdibe richtlijnen van Dhr Verhac[~he werd81l zeGr ;..;ew8.:3.rdeerd e:::. zullen
zo goed mogelijk in de praktijk omgezet worden.
0

Opgegraven vöorYlerpen: Fragmenten VIJJl betrekkelijk (,"Toot bord i:l gebakkol1 :larde. Del(;;u van platte dalcpal1è1o:1. Enkele scherven
van ghüsYlerk en ge1Jakkc!'~ nllrc1l3Vlerk, I:lllc:r vrcl van iets
oudere datum dan deze uit sleuf 3.
BIJ-zormEmIBDElT~.

Reeèts en}::ele :oalGn \'Tcrd
ic1 se vooropg8ZGt dat luchtfotografie met infraroodfilnl misschien ~7cl cnig bneld. zou kunnen gevèn
val1. de vroeGer!:? si tuatio. Ecm tCbci:.oetkoming 'lcm het {;eLW entebe stuur ,
op voorstel van de lIeGr Bur~:;Gn()(?ster 9 Vlas (;r de
iding v.:m rlat er
.
''''''--0 ··,)i.JL
"-mVE'"t • -I"' TlR
"' 1
t 0 +'
kontakt
oPGcnomen V:lero., me t, lU~IL
,i v.~"n ::)
!:l~S
u
ne +v
nemen van cr.l.kele J:u.chtfoto tEl, I~Gt, deze firm::L vlcrd ecn afspraak gemaakt
op maa...'1.dag 20 septcr.:lbcl' Or.:l de zac:}~ naüer
besprcl:cn.
J

ILB.

~

Dezo verslaGcnzullen. in volgendE: ITUIiIDerS venkr sepubliceerd
"iJvorden.
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