


De versiering van ons tijdschrift "DB GOlillE" is een zeer gelukkig 
idee gew-eest van onz·e leden, de heren Wal ter Gyselinck en Georges 
De PooTter, die tevens voor de uitvoering ervan hebben gezorgd. 
Vle danken van harte de heer burgemeester H. dG Potter d'Indoye, 
die ons toelating gaf een opname voor cliché te maken van het 
schilderij uDe Slag van Melle in 1745" dat zijn eigendom is. 

Op dit schilderij, van een onbekende meester I z,ijn enkele merk
waardige historische gebouwe~ te zien. Re chts op de voorgrond 
herken:aen we het 'IBarrierhuYG lI

, gebouwd bij het aanleggen van de 
nieuwe >Brusselse steenweg in 1704. Het deed dienst als tolhuis 
en er werd eveneens herberg gehouden . 
Rech tover het IIBal'rierhuysli bemerkt mem de Bi!lidse , die zich bevond 
op de hoek van de latere Kapellestraat en Brusselse steenweg. Ze 
werd enkele jaren t erug afcebroken en was l aatst bewoond door 
Alfons > Gabri>~ls. 
Links' op het schilderi j ziet Ben dan de ouàe dorpskerk omringd 
door enkele hoeven. In he t miclden v:m het tafereel woedt de s lag 
tussen." Engelse en Franse troepen rond de gebouwen van het College, 
toen nog het Klooster van de Augus tijnen . . 

Ongetwi jfeld vormt dit doek een uniek dokument over het uitzicht 
van ons dorp in het midden van de lBc eeuw . 

Er kon inderdaad geen beter motief gevonden worden om het omslag van dit tij à.schrift te illustTeren. 



OVERZ ICHT 1912 lTr 2 Juli 1973 

E,en goed jaar is nu verlopen sedert de stichtingsdatum van de 
Ireemlnmdige Vereniging "DE GONDEl! en we mogen zeggen dat er een 
grote stap vooruitgezet is i~ de eoede richting. 
Er zijn tijdens het afgelopen jaar minstens evenveel aktiviteiten 
geweest als' in het voorgaande en we mogen zeggen met het gestegen 
ledenaantal: er zit groei in. 

Enkele van de bijzonderste aktiviteiten waren o.a.: 

- een noodopgraving in de hovingen va::~ het Hoger Ri jksinsti tuut 
voor Tuinbouw, op een tijdelijk ongebruikt perceel, naar de 

. eventuele resten van. het Klooster van Nieuwenbos • 

verdere opgravingen aan de spoorlijn Oostende-Brussel op de 
weide van Barones Janssen-Bo~l, in huur genomen door de 
Heer Neirinckx, in verband met de opzoekingen naar de over
blijfselen van het Kasteel va...'l'l Cortrosine. 

- grondpeilingen op dezelfde weide tot op een diepte van 3,25 m. 
en tevens enkele boringen langs de Z.W.-z.ijde van de spoor
lijn Brussel-Oostende. 

- opzoekingen in de archieven (Rijksarchief en Stadsarchief 
Gent) en aanschaffen van OUèl.8 kaarten. 

- bezoeken aan andere opgravingen: o.a. aan de St.-Pietersabdij 
te Gent en aan de ouo.e Burcht te Herzele. 

- enkele werkvergaderingen teneinde de verschillende i..'1formatien 
te coördineren. 

" publiceren van het eerste nummer van I1DE GOïmE", oplage 150 ex. 
en een paar publicaties in dagbladen. 

aanvraag tot het in bewarinG nemen van twee zeldzame graf
stenen aan de direktie van het R.H.I. van Tuinbouw ~:1elle, 
door onze Vereniging. 

- nemen en rangschikkell van notas en fotos bij de voornoemde 
opgravingswerken. 

Daarenboven werd de toelating verkregen om een gedeelte van het 
oud gemeentehuis als bescheiden museum in te richten. 

Hierdoor werd door het Schepencollege va.n Melle een handje toe
gestoken on de ons toegewezen plaats te laten opfrissen en in te 
richten, W.1uryoor onze oprechte dank aan het gemeentebestuur. 
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Het past hier ook een woord VE'1:1 c1c.nk: te zeggen aan ele leden van 
Fotoklub IIIRIS Il

? welke er veel vrije uurtjes aan opgeofferd hebben. 

Hét mag tevens vermeld worden dat een paar mensen van bui ten de 
gemeente een groot gedeelte van hun vrije tijd bestec1en aan de 
aktiviteiten van onze Vereniging, 0.3.. Juffr. G. DESl\IET uit G-ent 
en de lIeel' Jules V AIr HECKE uit Godveerdegem , welke we langs deze 
weg nog even. willen bed:::mken • 

. Mogen we hopen dat 

met de opening van ons museum 

een volgende stap zal gezet worden 

naar de verdere bloei van "DE GOnDEl! 9 

9n dat het voor de inwoners van de gemeente 1\,lel18 

een spoorslag weze 

om de geschiedenis van hun streek 

beter te leren kennen. 

P a u I Den H a e s e 

Voo r zit ter 
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On 2 e sch u tt ers 9 i l den door Walter G-YSELINCK 20 deel. 

Onze eerste bijdrage handelde vooral over oorsprong en ontstaan 
. van desöhuttersgilden. 
In dit tweede deel belichten wij meer het leven in de gilde. 

- .- .-

~elkenjare had er een koningsschieting plaats. Deze belangrijke 
en heel plechtige gebeurtenis J ook genoemd het schieten naar de 
"Faepegaen van eeren", was telkens iets wnarin het gehele dorp 
meeleefde. Van in de vroege morgen kwamen al de gildebroeders in 

de "schutterscamere" bijeen. G-ezamenlijk trok 
men dan naar het huis van de koning van het 
voorgaande jaar. 
Vervolgens trok men, zoals de statuten het 
voorschreven, stoetsgewijze 1I ••• te acht uren 
elck met zijnen spaenschen boghe met een 
dozijn bouten, wel meer, maar niet min, ter 
kercke, gaende in properen ordonnantie ten 
offeren ende alsdan gaende naer den dienst, 
daer den gaey zal gheschoten worden •.• ". 

De oude koning hing dan zijn breuk, het teken 
van zijn waardigheid, aan de voet van de wip 
op, en nadat de trommelaar met een felle roff'el 
het teken tot de wedstrijd had gegeven, stapte 
hij naar de gaaipers en loste het eerste schot. 

Het verloop van de "boogschietingen" stond in 
de statuten nauwkeurig beschreven en streng 
hield men er de hand aan dat alles ordelijk 
en re.,.gelmatig verliep. . 

IJ Inden eersten, zoo wie den naem van Godts ofteZync heylighen 
ydelyck 'blasphemeert, zync naesten misnaempt, injureert oft vloeekt 
in grammen moede, die sal verbeuren eenen stuyver .... 

Item waert dat eenioh schutter ofte guldebroer den anderen 
hîet lieghen oft oploop o.e(le in evele moede J die sal ver
beUTen thien stuyvers. 

Item zoo wie anderen merckelyk beletsel doet int schieten, 
tsy met gecken •. , sal verbeuren eenen stuyver. 

Item dat niemandt ~ynen boghe ofte wie den boghe toebehoort 
te pand sette oft J.n onwcerde ter eerde werpt.,. 

Item da"t niemandt den edelen hantboghe oft pyl en sal moghen 
noemen dan met hunnen behoorl~":;kcl1 naem ... 

Item dat niemandt onredelyck doet in den hoff, als van achter 
te craeken, zyn water te maken metten boghe ofte pyl in de 
hant, van neerlycke of tc onredelycke rlOorden te spreeken ••. 

~------------------------------------------------------------------------
15 



Item dat niemandt en Dal moghen wcè.den •.. 

Item dat niemané:. t en sal móg!len schrivcn mot cryt. ofte colen 
tcghen de mueren 9 Yensters~ schutsels ofte erghens anders ••• 

Item es is elek verboden niemandts baut of pyl wc eh tc steken 
ofte ontdraghen, boghe of pyl vayl te maken of vcrbereht te 
word.en ••• " 

Al deze en nog vele andere st-atutaiTe punten moesten er dus voor 
zorgéIidat alles nauwkeurig en in de beste verstandhouding verliep. 
Wie zondigde tegen het reglement moest de voor:üene boete betalen 
en was somS nog 1I ••• ghehouden syne hoed te hangen aen den' staeck 
ofte pinne, waernaer elek een scheute sal moghen schieten". 

Wanneer tehslotte de koningsvogel was neergeveld werd de nieuwe 
koning door de hoofdman de breuk om de hals gehangen en gingen 
11 ... ~ alle' guldebroers naer de kercke, om aldaer voor den aul taer 
syne devotie te doene 11 • 

Yervolgens trok men met slaande trom en wapperend vaandel naar het 
schutterslokaal " •.• waer de maeltyd boreet es, om aldaer met 
malcanderen goede chier te maken". 

Wie het gelU1{ had drie opeenvolgende jaren de koningsvogel àf te 
schieten werd keizer. Deze waardigheid viel niet zo dikwijls iemand 
te belIrto Wel zijn er in de loop van de sehuttersgeschio0.enis meer 
prinsen geweest. 

Buiten de koningsschietingen, vmaraan alleen loden van de gilde 
mochten deelnemen, werden in de loop der jaren verscheidene 
prijsschietingen uitgeschreven "waarop de schuttersverenigingen 
uit: geheel de omtrek v>lerden uitgenodigd. 
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Hoe MeLle 
dek e 1/1 r~n i s van 1 9 C) s- V i e I"~ d e 

In 1905 viel de gemGentekermis f.)amcn met de herdenking van de 
75t:: verjaring van de onafhD....."'11wlijkhcid van ons land. 

Het Schepencollege, toen samengeatcld uit de heren ne Coster, 
burgemeestèr; Vanderstri cht on Mast, schepc:nen Gn R. De Cos ter t 
secrotaris, waren van oordeel dat voor deze gelegenheid een 
bijzondere inspanning diende gedaan te Tlorden. 

Uit het verslag van het schepencollege' 
van 14 juni 1905 lezen we het volgende: 

K E RMl S 1 9 0 5 

De tekst van den plakbrief der kermis wordt vastgesteld. 

De volgende schikkingen worden genomen: 

Twee leden van iedere muziekmaatschappij deelnemende aan 
het festival-concert zullen ontvangen worden op het gemeente
huis alw['.ar hun een glas champagne zal aangeboden worden. 

De behoeftigen zullen fS avonds v06r de verjaringsfeesten, 
door de zorgen van het Armbestuur een korentenbrood ontvangen. 

De schoolkinderen zullen allen een herinnerL~gsteeken be
komen en zullen trc.kteerd worden met een glas bier en 
een boerken in de zen herbergen gevende op de dorpplaats, 
clJ:lartoe zullen zij zich in Gelijk getallige groepen verdeelen. 

Tot cle vor jaringsfecsten zullen. uitgenodigd worden al do 
meatnchappijen der ante. 

Strooibriefjes zullen. gedrukt vlorden om de imvoners uit te 
nodigen in het vrel1ukl:en van het feest mede te werken door 
het bevlaggen en veI'lichton hurmer huizen • 

.Lr. (lc; zi tt v~m t schcp<:.:TIcollogc van 17 juli daaropvolgend 
'.-,c,r(cn nog volgende bi jkomendo mi3.atregclen genomen: 

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



1. Bene estrade te laten maken op de èorpplaats door 
él'heerfJTI Meirsschaert en De Vloedt mits de vJ.ste som 
van honderd vijftig franke!l. 

2. De bi jzondoren (lor {';cmcc:mtc zullen schrifteli jlr 
ui tgcnooc1.igd viOrden naar het "Te Deum" voor het 
muziek- en zG.l1gfoest 9 op etc ëtorpplaats zal cene 
plaats voorbehouden worden op bet kiosk. 

3. D' he"tr Lippells zal gevraagd vlOrden om 
tG "bevlnsgch, al:1ocJk ]:wt kiosk. 

t gemeentehuis 

4. De sekretaris zal zich gelasten met het gemeentehuis 
te doen verlichten. 

5. De krentenbroden en -boerkens zullen als volgt besteld worden: 

20 krentenbroden bij diheer Maruis, Roskamstraat 
idem B€llemans Cyriel 
iclem Remue Edmond 
idem Schepens Frans 

200 krentenboerkens bij cl'heer De Mulder Denia 
150 idem Goethals Dom. 

6. De optocht zal langs de volgende straten geschieden: 

Drusselschensteenweg, Pontstraat 9 Kloosterstraat, . 
\Teezenstraat, Brusselschensteenweg, Kerkstraat p D'orpplaats. 

De verschillende openbare besturen zullen eerst de kerk 
bilmentreden. De maatschappijen en schoollcinderen zullen 
de haag vornen op het dorp. 

7. 300 vlaggen van 0,10 f. zullen besteld worden voor de 
schoolkinderen. 

Rei:; zal voor dG Mellenaars uit d.ie periode ongetwijfeld een zeer 
heuglijke gebeurtenis zijn geweest. Voor de schoolkinleren die 
een pint bier mochten è.rinken zeker een buitenkansje. Spijtig dat 
we he t niet me (,r 1:1111:'1en zien = • , 

I 

" 
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De nood opgraving 
in de boomgaard (grondgebied Heusden) van het Hoger Rijksinstituut voor 
Tuinbouw te MeIIe. 

1. Korte Historiek. I 
In 1247 verlieten de kloosterlingen van de Cisterciäncervrouwenabdij 
O.L. Vrouw ten Bos te Lokeren hun verblijf aldaar en kwamen zich 
hier aa.:Q; de boord van de Schelde vestigen. 
Deze stichting werd Nieuwenbos genoemd ter onderscheiding van hun 
stichting te Lokeren: O.L. Vrouw ten Bos of Oudenbos. 
Waarschijnlijk verlieten de kloosterlingen hun amper JO jaren oude 
stichting te Lokeren omdat de gronden er te onvruchtbaar waren en 
er een tekort aan goed drinkbaar water bestond (1). " 
Hun nieuwe vesting hier aan de Scheldebocht geschiedde met de toe
stemming van Hugo 111, kastelein van Gent, die afstand deed van 
zijn leenrechten op deze plaats tenvoordele van de zusters. Hij 
stelde hiertoe echter o.a. de voorwaarde dat de kloosterlingen het 
stoffelijk overschot van zijn vader Htlgo 11, met het grafmonument 
de 11 capella" , van Oudenbos naar Nieuwenbos zouden verplaatsen. 
T"ot in de XVIe eeuw is het klooster hier in bloei gebleven maar in 
1578 werd het zo grondig door de Gentse beeldenstormers vernield, 
dat de nàar Gent uitgeweken nonnen er nimmer terugkwamen. 
In 1882\"1erd de Schelde rechtgetrokken en een deel van de gronden 
kv/amen aldus Z. VI. zijde van de stroom te liggen. Z·e werden aldus 
g€:scheiden van de abdijhoeve en werden in 1937 ingelijfd bij ~let 
Hoger Rijksinstituut voor Tuinbouw van MeIIe. 

2. Vroegere vondsten. I 
N:"euwenbos kwam in 1948 plots terug in de aktuali tei t. Tijdens de 
gJ'aafwerken in de boomgaard van de school deed men een sensationele 
vondst: eén buitengewone gave en prachtige graftombe werd bloot
golegd, echter zonder één enkele inscriptie ter identificatie. 
Volgens 'de heer H. J:Towé? stàdsarchivaris van Gent,. die zich hier
c·:'.j op allerlei historische, heraldische en stijlcri tische 
e~_ementen steun.de, was dit de bewuste grafzerl': van Hugo 11. 
Deze unieke vondst werd daarop aan de stad CTent geschonken die ze 
in het Bijloke Museum deed plaatsen. 
OlldanltS" die belangrijke vondst werden nooit grootscheepse en 
s:rstèJ1l::.~tische opgravingen op het terrein doorgevoerd. Alles bleef 
o-Lj enkele andere toevallige vondsten die, al dan niet, in de 
b,jrgplaatsen van de school bewaard bleven. 
Lr 1:;57 vlerd een grafkelder blootgelegd met, op de bevloering, een 
g.3metst bakstenen kruis. Hierva;J. werd, dank zij de heer Siaens (als 
w:.:rkleider) gelukkig wel een goede foto gemaakt. Spijtig genoeg 
\73rd de juist-e loealisering van de vindplaats niet vastgelegd. 
, .. ;:gin februari 1972? toen leerlingen de grond van cIe schoolboom-

L~ard diep moesten omspitten, stootten ze op grote baksten_e_n_, ___ l. 
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geglazuurde tegels en skeletresten. D was tijdens voorgaande 
jaren al c1il{'\7ijls t geval gevreest ~ maar er 'v7erd nooit veel aan-
dacht aan geschonken. Gellikkig werd deze maal onze emlrundige 
Vereniging hiGrover dadelijk ingelicht door de heer O. De Hacker, 
-toen nog veldwachter; thans poli tiecomL1issaris en pel1.J.'1ingmeester 
van .. onze vereniging. 
Daar eGl1 opgraving hier misGchien nog waardevolle inlichtingen kon 
verstrekken over het verdwenen klooster, vrendde de heer A. De Baets, 
eerste schepen en actief lid. van c1e HeemkundigG Vereniging, zich 
tot de heer' Directeur van het H.R.Lv.T. met het verzoek terplaatse 
een noodopgraving te mogen verrichten. 
In overleg" met de heer Siaens ~ werkleider ~ werd ons een maand tijd 
voor het graven toegestaan, waarna het terrein moest beplant worden 
met fruitbomen. 

3. ne opgraving. 

Wegens -de beroepsaktivi tei ten van ieder van onz'e leden kon niet 
elke '-dag gegraven worden. In totaal werd dan ook slechts 5 1/2 da.gen 
gegraven. Het aa...'1t,al deelnemers schommelde tussen 5" à 10 maximunl'. 
Het weder wao meestal niet zeer gunstig om vlot te kunnen werken: 
het regonde veel, het was mec-;stal erg koud en het grondwaterpeil 
stond h0og. In totaal werd er toch een 40-tal m2 terrein doorzocht, 
soms tot op een diepte van &"'1derhalve meter onder het maaiveld. 

4. Wat werd, er nu gevonden ? I 
Een dr1.etal, gedeeltelijk vernielde grafkelders werden blootgelegd. 
Verscheidene bijzettingen werden in ieder van deze kelders aange-
t·roffen. Ben van de kelders 1 tapvorm, Vlas gemetst met bakstenen 
van een groot formaat (29 x 14 x 7 cm.) in de lengterichting ge
bru:Lkt. Eet keldervloertje zorgde voor de verrassing: het was belegd. 
met grote platte dakpannen en bovenop dit vloertje was aan het 
hoofd- en voeteinde van het graf een bakstenen kruis gemetst. 
Behalve deze l;:elders vwrden eveneens een aantal kistbegravingen 
ontdekt. Al de ze graven waren op eenzelfde manier ge orH!nteerd: 
de dOden '.verden begraven met de schec1el naar het westen en met de 
voe~:;(;n in de richting van het oosten. In totaal werden een' 20-tal 
skeJ.ette~'l door ons opgemerkt en de dagrapporten beschreven. Een 
aantal werden terplaatse laten omdat ze te dicht bij de boomplan-· 
tingen lagen of -rregens het grondvmter. EILkele waren zeer onvolledig 
het betrof of recent verstoorde bovenliggende skeletten, of onder- ' 
liggende oudere skeletten die door latere becravingen gedeeltelijk 
waron weggeschept. 
Ken van de tbcgravingen Heek op veel punten van de a."Yldcre af 1 

(vermeld in het dagrapport onder A 6,) gcestal 1Jleken de ovel~ledenen 
bego'avea in een dunne houten kist ~ waarvan het grondspoor amper 
1 en. dik vras. De kistYlanoon van A 6 lieten een grondspoor zien 
van 3 cm. (likte en sommige houtresten v/aren nog niet helemaal- ver
clvlCne!l. De kist tras 2 meter lang en aan het hoofélcinc1.8 40 cm breed. 
Ze was op een buitengewone wijze met ijzersmeedvmrk versierd of 
vGrL'ltevigd geweest. Overlangs op hot kistdeksel 'rmren 29 mogelijks 
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3· zware metalen band8n bevestigd geweest. Dit deksel was tijdens 
het verteringsproces L~gestort zodat t moeilijk was uit te maken 
of er 2. of ~) banden \Varen geweest. Met een tuDsem~uimte van telkens 
20 cm liepen metalen banden dwars over het kistdeksel naar de beide 
lange ldstvrancIen. Op (1e helft van de lengte langs de linkerkant, 

zien vanaf het hoofdeinde, bevond zich een grote metaalklomp aan 
de buitenkant van de lunge kistwand (slot ?). 

t skelet zelf, met uitzondering ~r:m de schedel J VlaS slecht be
waard gebleven. Onder de schedel was een eigenaardige paarse ver
kleuring zichtbaFir. Mogelijks de resten van een weefsel? Vorder 
lag het'skelet in een abnormale houding in de kist. Stippen we aan 
dat, alle 8.J.'1dere geraamten in een zelfde houding lagen: benen naast 
elkaar gestrekt, armen over het bekken gevouwen, hoofd gezakt naar 
links, rechts of naar achter. De schedel van A 6 lag volledig naar 
links gekeerd boven de linker schouder, de linker bovenarm lag tegen 
de linker kistwand ( gezien vanaf het hoofdeind~ aangedrukt. 
De onderarmen waren moeilijk te onderscheiden wegens de verstoring 
door het instorten van het kistdeksel dat waarschijnlijk de been
deren had verbreizeld. De onderbenen waren duidelijk te zien. Ze 
lagen dicht naast elkaar maar waren schuin naar rechts opgetrokken. 
De beenderen waren zeer tenger en fijn zodat men zou kunnen veronder
stellen dat' ze overblijfselen waren van een vrouw. Onder de kist 
was de grond onberoerd. Boven deze kist troffen we wel een p~inlaagje 
aan (o.a. veel brokken van grijze kalksteen of hardsteen). 
Go3cten vanaf het deksel lag de kist 1,10 m. onder het huidige maai
veld. Roe is di.e abnormale houding van dit skelet te verklaren en 
Vlaarom \7erd er zo een stevige en bijzondere kist gebruikt ? Waarom 
werden er· zoals bij de omlig~ende bijzettingen geen andere begra
vingen boven of onder deze klst aangetroffen ? 

Beha17e deze graven werden ook enkele resten van funderingen bloot
gE:lcgrl cl'! ingetekend. Een deelte van ecn muurfundering van 30 cm 
b:.:cedte ove;: eon lengte van 3,5)0 m. vrijgemaakt. Vermelden we 
d2arbij dat alle begravingen ten noorden van deze fundering zijn 
gelogen 1 zodat we mogelijiCS met een afbakening van de begraafplaats 
te doch b • Op 60 cm v~~ het wostuiteinde van dit 
1in:urtje stootten wc op amper 20 cm onder het maaiveld op een grote 
f~ndcring: 1 9 70 B. diep, 1,20 m. breed, 1,70 m. lang. De lengte-as 
Wé,S nborcl.-zuid gericht. Deze fundering bestond uit verschillende 
scorten oto stonen die op een uitzonderlijke stevige manier aan 
elkaar waren gemetst. Fundering van een steunbeer of pijler ? 

I 
4-, Besluit. I 

Deze boperlete opgraving toont wel aan dat een systematisch onder
zoek van het terrein nieuw,-=; elementen over de abdij van lITieuwenbos 
"co os ZO'J kunnen ven:::t-::ekken. Er immers geen plattegrond 

oo;:t2r bekend. vondsten ti ens deze korte ca.mpagne 
r da~nt doe~ ons ver llen dat er veel resten de bodem 
" ·":;W~:::Z VCrrt.8 nog dat op een reC:'2ut omc:respit stuk 

Dij onG 0 terrein zo scherven (laat-middel-
) en geItjes naar 700r het ha~den. Ieder jaar ver-
t doc'r de weer meer van het nog i~:l de 

aaIlctï:::zige materiaal. MiGS ,.-~?n zijn elaers 
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reeds dergeli 8';T8.fke1dcrs, met een stenen kruis op de bevloering 
gevonden ? Ons is echter rLtnrover cts bekend. 
We kUl'.J.1en 0.118cu mêlar hopen dat onze Vereniz-ing nog eens de selegen-
heid krij om~ in het Hoger TIijksins tu voor Tuin-bouw, verdere 
opgravingen I1:.1ar het verleden V::lJ:1 IlTTïeuwenbfJs" te doen. 

(1) G. Gelis. Gehied. en Oudheidk. Gent 2 - 260 j. blz. 66 

Di bliograÎie: E. ~T owfi ~ Le 
ZrJusden 0 118 

schiedenis~ 

gü~ant de 1; abbaye dG Hieuwen Bossche Q 

IJr. TL "llerb t~ s 

J. DecD.vele: De Gteuen gr::1Îz 
van de Bijloke. 

Dagrapporten EO 

ijds • voor Oudheiclk. en Kunstge-
1-195 I. p. 3-173. 

8. 

Vrui kastele Uuga I I in het museum 
rioDe in Oost-Vlaanderen 21e Jg, rJr3 ~ 

liD G-onc1e Ti ]);1811e (niet gep-u.blic.) 



Uit het verslagboek 
van de politie (anno 1365) 

Veel van. het gemeentelijk f van de 1913 eeuw is verloren ge
gaan, meestal bij gebrek aan plaats zod men het nodig oordeelde 
opruiming te houden en ook omdat vroegere gemeentebestuu~ders het 
nut van de bewaring niet 

Onze politie beschikt ook over geen oud archief meer. Toch is de 
heer O. De Backer. pol commissaris en anderzijds pcrmingmeester 
van onze vereniging, nog in het bezit van cen oud p"'Üi tieverslagboek 
waarvan de eerste inschrijving dateert uit het jaar 1865. 

Melle was over het algemeen een nogal rustige gemeente, wat niet 
belet dat er soms wel eens gevochten werd en dat voornamelijk in 
de herbergén. Ook aan de toenmalige nicu\"lO brug onts'tonden van tijd' 
-tot tijd mOeilijkheden, hetzi,j met de schippers of met voorbijgangers 
die tol moesten betalen. 

De brugVJ'achters hadden het soms ïml hard te verduren zoals blijkt 
uit volgend proces verbaal: 

11 l(e11 jare 1868, den 19 sept", om twaalf ure 's middags is 
voor ons Pieter Dierickx, BUrgemeester tû Melle, verscheenen 
Karel Boomputte, hoefsmid te Melle denwelken ons heeft ver
klaard dat hij gisteren voormiddag de plaats vervulc1e van 
Br1.l.gdraaier aan à.e brug van Melle, Ylaartoe hij is geautori
seerd van'Weege den heer ingenieur Brouckhans te Gent. 
Dat aldaar zijn aangekomen drij officieren van het regiment 

Lanciers met hQ~ie paarden, dat zij begonnen zijn met 
het tolgeld te ~eigoren voor de overtogt der brug, met hem 
zijn beginnen spotten en lachen 9 zelfs hem gedreigd zijn 
ple.ats af te nemen en andert::: soortgelijke belachelijke zaken 
hebben uitgegalmd. Deet zij hebben gceindigd met het tolgeld 
te betalen maar alsdan nog woedender zijn geworden en dàt 
een der drij, als'irannccr hij aemklager op de brug stond t 'bij 
hem is gekomGn met zijn paard en hem in den grond heeft 
willûil voeren. Dat dit mislukte an van zelven officier, 
drij geweldige zi;1oepslagen hceÎt in zijnen hals en 
aan het hoofd d.at hem gedurende clen dag bijna het 
hoofd hebben doen verliezen. 
Waarvan wij op het verzoek van oe 
vool'handige proces vorbal hebben 
verzonden aall (lcm he·::;r Procureur 
dage: en uure als hierboven gemold. 

o..anklagGr Boomputte het 
tcld, om te worden 

s IConings tG Gent. Tien 

De ester te Mella 

( t. P. Dieriekx) 
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Er waren drie: getuigen in daze zaak Y12.arvan de verklaring alsvolgt 
Vierd opgetekend: 

"Ten Jare 1262, den sept q om 7' ure 's avonds zijn vlij P'.D., B. te 
Melle, overgegaan tot het aarL'1ooren d8r yoormelde getuigen: 

1. Benjamin Elegecrt, herbergier te Heusden Mclhoelc digt aan 
Mellebrug verklaart gezien te hebben dat de drij officieren 
wa.arva.-rr kvlestie vlaigerden tolregt der brug te betalen, dat 
later Gen der drij, namentlijk den magersten der drij drij
maal met zijne zweep in den halo van Karel Boomputte heeft 
geslagen zonder daartoe de mins reden te hebben gehad. 
Hij verklaart verders dat deze: heeren de brugdraaier zeer 
groffelijk hebben mishandeld. 

2. I!eopo1dus De ij ogelaere, oud 30 jaren g ondervlij zer te Melle, 
verklaart dat hij in het brughuis was toen er geroepen wierd 
de brug te dra9"ien voor een schip. Onmiddellijk daarna kwamen 
er étri j officieren van de La..."1ciers die wilden over de brug 
rijden voor het draaien der brug. Aangezien het te laat Y{as 
moesten zij voor de brug blijven staan en ondertussen wierd 
cr gereclameerd over het tolregt en na het bezien van het 
reglement die in het hr~huis hing wierd het.tolre~.ten . 
vollen betanld. De getulge v-erklaarde dat hlJ B.e drlJ offl-
eieren hooren zeggen heeft aan den brugdraaier dat hij een 
bougre imbécile ct insolent VItlS, een der drij zijde lIil n'ira 
pas au paradis"~ ecn·ander voegde erbij list nous Ie prenions 
en le jetions dans l'Escaut, il aurait ce qu'il mérite". 
Alsdan reden t';rec officieren over de brug term jl een derde 
zijn paard omdraaiende eenen slag met (le cravache tocbragt 
aan de brughouder op zijn hoofd. dat het ronkte. 

'3. 3eraphinu:J ebaut, ouè, jaren werkman te Melle, verklaart 
da. t 11i j aan de brug was toen er dri j officieren v{aren a::m 
dG brug g d hij heeft zien dat een éler clrij eenen slag 
met zijne cravache he toegebragt aan Karel Boomputte , 
en de officier heeft YJ'egrijden. 

Op gemaakt te , date als ten hoofde gemeld. 

De Burgemeester 
( ~Qt ' p Dl'erl'cl~x ó""'" G) J., \) . - ... 

---============================================== 
t is zeer waarschijnlijk dat deze heren officieren n.iet vervolgd 

werden. In ieder geval is het een treffend je van de lllcnta-
li tei t van de verfrans te ri j tcg8novcr c1.0 gCYJOne man. 

3Lf __ _ 



De opqrov Inaeh naar 
v v 

Het verdwenen Kast ee L 
Vêlh Cortro sil1e 

In ons eerste n~~er publiceerden we dat de eerste dag
rapporten gemaakt werden in verband met de opgravingen 
naar de resten van het Kasteel van Cortrosine •. 

Deze rapporten zijn voor onze Vereniging van groot belang 
vooral voor de wetenschappelijke en archeologische waarde 
van" de opgravingen. We zijn echter tot de overtuiging ge
komen dat de publicatie van. deze gedetailleerde gegevens 
de leeSbaarheid van ons tijdschrift niet tengoede komt. 
De gewone zer zal waarschijnlijk uiteindelijk alleen 
maar belangstelling hebben voor de resultaten van de 
opgravingen. Om deze redenen zullen de dagrapporten niet 
verder gepubliceerd worden en houden we ons bij verdere 
eventuele resultaten. 
Voor diegenen die wensen meer bijzonderheden te weten over 
deze werkzaamheden~ houden we de dagrapporten graag ter 
beschikking. 

In de:l1.aZOmer van 1972 werden de opgravingen hervat op de weide 
VJll Barones Janssen-BoÉll, met de welwillende toestemming van de 
pachter de er Neirinckx. 

Een diepe en lange sleuf werd gegraven~ rechthoekig op de spoor
lijn Brussel-Oostende. Het onderzoek bracht wel enkele van dio 
verrassingen voor de graver3. D0 kasteelwal bleek veel dieper in 
U.-O. richting uit te wijken d~n oorspronkelijk werd gedacht. 
B,)vendien kwamen we op een diepte van ± 2 ~ 50 m. en rechtop een 
turflaag (met resten van dikke rietstengels) die vanaf de vral tot 
aan de voet van de mote kv7amen. Dit zou erop wijzen dat er tussen 
dH wal en het kasteel een braakliggend terrein lag dat regelmatig 
ouder' water Icwam en met riet was bedekt. Aan voet van de mote 
werd een puinlaag 2Jmgetroffcn van allerhande bou'W'Illateriàlen, o.a. 
brokstukken V2-n geGlazuurde bakstenen 9 Vii ttc natuursteen, een ge-
moluurde baksteen en talrijke stukken van geglazuurde dak-
pannen •. TuSsen het puin werden z potscherven boven 
gehaald, daterend vanaf de 128 tot de 14e eeuw, 
Dt3 meest merk\7aardige vondst lIas wel een sierraadspeld in sterk 
verguld lroper 9 die in een brok turf gekneld. 
Vermelden Yle nog tenslotte d vers grondboringen over 
het terrein VIerden ui t::;-evoerc;. tot op een d pte van 3 9 25 ffi. waar
door we tot de Vo.stst311ing kwame21 d de turflaag ongeveer op 
gelijke diepte over heel het terre ,ook bui ter~ o.e omwalling 
aanv;e z ig VI?S. 
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20. Burgemeester de Potter d 1 Indoyeo 

2l , . Eerw, Pater Lab;yno 

22, TI enl . Pater De IJlippel Ludovic. 

23. Heer Freddy Vanc1erschueren. 

2!1-. Heer Richar<l Den Haeseo 
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Bij hüt o:c.slag. 

schuttersgilden (28 deel) 

Hoe 1,fe11e do kermis van 1905 vierde. 
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nieuwe Leden 

Inhouèt • 

Nr 1 verscheen in d~c 1972 met een oplage van 150 ex. 

2 dagtelcont juli 1973 en bereikt een oplage vnn 2.00 ex. 


