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Geachte vergadering1
"De lià.-stE~tel1 van de Raad van Europa hebben het jaar 175 uitgeroepen
tot Europees JaaT voor het 1) oUv/kundig Erfgoed. De definitieve start
van het EOl1umentenjaar 175 in Vlaanderen 1 vmrd op 18 september 1974
gegeven door Mevr. De Backer, I\;Iinister van lTederlandse Cultuur
en Vlaamse Aangelegenheèl.en.
De bedoeling van èie Raad van Europa is een intensieve voorlichtingsen sensibilisatiecampagne te voeren onder de leuze: "Een toekomst
voor ons verleden lt ,

In dit perspectief heeft Mevrouw Peeters, Schepen van Cultuur en
Gezin, me gevraagd als plaatselijk verantwoordelijke, afu~gesteld
op 2 april 1974 door het Gemeentebestuur, in het kader van deze
vergadering van de Culturele Raad en waarop practisch alle afgevaardigden van: onze diverse gemeentelijke verenigingen aanwezig
zijn, enïge informatie te verstrekken over de betekenis, het doel
en. het project van
ze ca.:cJ.pagne ar:l te komen tot een werkgroep
IIMon'U.r1entenzorg ll •
Het
voor de hand dat deze werkgroep uiteraard kan gezien
worden als een ondero.eel van d..:~ werking van de gemeentelijke
Culturele Raad.
Ik wil hier echter,
achte vergadering 1 onmidèce ijk onderstrepen
dat deze actie maar net op tijd komt" In Vlaanderen., zowel als in
het buitenland, is in 28 jaar vrede meer vernield geworden en teloor
gegaall dan in 5 jaar oorlog. Bovendien is een àctieÎ deel van de
publieke opinie zich bewust gev/orden van wat op 11et spel staat ~ n.l.
het be:louëI. van een evenwichtig leefmilic:u.
U volo_oen0 e bel:enël. d at ons land een achterstr,nd
eft goea
te naken in verband met d.e ZOTf:. voor historische monwnenten,
historische stadskernen en dorpsgezichten.
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renovatie als voorbeeld vrorden gesteld Ook in Frankrijk haalt men 1
na het stemmen van de wet I~ial:;rause 1 met rasse schreden d.e achterstand in. Gok
ons land
jn er gelulckig pioniers, zO\7el onder
partilnüieren als onder gemeentebesturen. U kent het structuurplan
Va.l1 Brugge en U Vleet ook dat nu
Antvlerpen een plan tot renovat
van de oude stad bestaat uaaraan hard wordt gewerkt en waarbij de
monumentenzorg centraal stant, In andere historische ste
als
Leuven en i.\;lc;chelen ontrmctlct men uit de
ovi1'1g van de r..a-oorl00se
steenpsychose • Enke18 lJlaanclen geleden hebben de telangrijl:ste historiSche steden van ons land. zich verenigd in een Federatie van
hist~rische steden.
0

MOllumentcnz
is e811 voortdurende strijd voor een beter leef~ilieuc
Zo moet Let ons toch uel tot nadenken stemnen cla t de luchtbezoedelir'.g
er oorzaal[ van is dat de Dom van Keulen met ineenstorting vlordt bedreigd; d
de chemische inwerking van de luchtvervuiling de ouo.G
buitenstenen tot gips heeft vervormd; dat
metsers tot in het
jaar 2061 d
in dae uit zullen moeten bezig zijn om deze steenmassa opnieu:w op te bourlon, Dat zal per jaar 2 9 5 milj. 1,lar1: };:osten.
Het Europees Jaar voor het Bou'.7kundig Erfgoed vlil doorheen geheel
Europa een lIshoek'" teweeg brengen. Het Monumentenjaar '75 is con
massaal project van volksontv/iklmling ten bate van het bOUYllmnclig
leefmilieu en van de wooncultuur. Het gaat immers niet Çllleen en
niet zozeer om het behoud van individuele monumenten 9 maàr van de
herwaarclering en de reanimatie van gehele stadswijken en dorpskernen,
hoe bescheiden ze ook mogen vlezen~ en op hun nieuvl8 functie in de
levende act,i vi tei t en voor de moderne mens"
Historische steèlen en vroom1ijken moe
ook volvlaardig be"ïTOOnbaar
zijn voor cl0 mens van vandaag,. Dcu"I.rvoor is het niet nodig de
oude
architectuur af te breken. TrOU"ïlens er zijn reeds bev/ijzen voor'handen. - Zo heeft 'men
t integrale project van het grote begijnhof te Leuven - -,7aarin 011(1err1 jken en oude stac1sstructureIl zo kunnen
vlorden heringericht en voorzicm va.Tl moder:n8 uitrusting dat zij een
nieuv,," levenskac1er scheppen VC.IT, hoge l:';/ali tei t 9 volledig afgestemd op
de behoeften van alle bevolldngslagen.
De bèScherY:ling van het arc:hi t,ecturaal en landschappelijl: patrimonium
moet, hoe de.:n ook 9 een zaal;: zijn var!. de ganse gemeenschap.
Daarom 'ïensen
j, aldC)_s Ivïinister De Dacker,
campagne in Vla.anderen
te zien ui tgToeien tot een groot e-ernecnschapsprojoct van bevmstwor1ing en act
de
v[m de ge~e
bevolking. Alle bevolkingsgroepen moeten zich m~)t dat erfGoed lcu.l'lrJ~n id.entificeren,
Onze ldnc1eren? de j ongc1:' I'..:n Y;3.11 vanêl.a?~~;, die
volvlaSSenel1 van
I:lOrgen zullc:n zijn"" zullen het omrl1ooit vergeV811
ion i7lJ nu~
nu het nog tijà. is,
en i:.lg1'i,jpel1de maatre(~elen durven nemen,
\Ti j zi jn er niets mee on.ze historische monumenten te res té._uroren
VlO geen aandacl1t hcbh811 voor de vormgeving van de 11ie11
en1:ele metors vcrclz:.;:l. Hoeft
t
cmkE:le bosGen en 1&'10.3
~)Gn
te 1Jesc:18rrnen, als Vlij
'lanc18ch
SCh00l1 laten vc:rrc:i:'üccn door
lintbelJoUYling en dan nOG in (ye mees inch viclualistische s jlopv2.tting VV.l1 (;1.;11 toevallige eigenaarbourler ? Daarom rrenscn -,-.rij er
Yl0GffiEi.als dG nu.drl1k op te leggen à.a t
ze actie i 75 zich \;rEÜ in
hoofd
l"onc~
t historische bOu. . .JTrCrk afs (;1 t 5 maar in
i te
!
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een veel ruiDere bevleging op gang vil brengen. Om die redon stellen
wij al onze hoop op jeugdbewegingen, jeugdraden en ol1denlijsinstellingen.
Ik stel er dan ook prijs op, allen te danken die hun mcà.ewerking
v.fillen verlenen aan de ze campac;ne.
j lJoeton Gen 1011:ale actie op
gang brengen. Het ITation;:ilc bonumentenjaar 175 zal naar 'dorren wat
het op het plaatselijk vlak worftt.

De Minister vcm Federlandse Cl-:.l tuur zal alles Ül het w'"erk stellen
on ook op nctgevend? financieel en organisatorisch vlak maatregelen
te nemen.
- Zo 'V/acht ecn nieu\""/ decreot OP de I'ilOl1UTIlCmtenzorg op de
be:lancl eling in d.e Cul tuurraa~ .
- Zo 'wordt de Koninldi jke Comr:J.iss iE: voor Monumenten en
Landschappen aangepast.
- Zo is een Ilijksdienst voor Monumenten
sinè. s enkele maanden actief.

811.

1:1ndschappenzorg

- Zo \70rdt het ritme van de te beschermen gebouvlen opgedreven.
gat er echter nog ontbreekt is een volledige inventaris van alle te
beschermen gebou'\1en~ stads\7ijken en dorpsgezichten. Da.t is een
reusachtig werk dat voorlopig alleen in het arrondissemeat Leuven
tot een goed einde is gebracht.
Het 2de' arrondissenent Halle-Vilvoorde is bijna wetenschappelijk op
kaart gebracht.
net \lerk moet bespoedigd Vlorden en daarom doe ik hier vandaag een
beroép op de nec1eii/erking van alle plaatselijke verenigingen. Ik ben
er ook zeker van dat ';7ij den niet alleen een mooier Vlam!deren
zullen hel)ben 11aar (lat er ook gelukkiger mensen zullen k1L"1nen wonen.
Ik geloof echt dat de wil in de bevolking leeft 00 het mooie en
typische c1a"'G ons van gisteren nog rest te vrij'waren. Het gaat ge"won, on een belangrijk stuk van onze cultuur. Cultuur 'i!aarvan vre
elke ëtag kunnen genieten".
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Tijflens è.e opgyavingscampagne !JCortrosinel! werd.en op 11.8, '73
in sleuf 7 twee verschillende majolicascherven gevonden (1) in een
funderingslaag cUe rechtstreeJu:l in verband staat met de oprichting
van hoevesebouwen (2) 9 op è.e resten van een vroegere bebouwing (3).
Ui t i1et begeleidende n18.teriaal kwamen nogal wat voetjes van late
steengoeéLtruiken met gegolfc1 e standringen.
De steengoedscherven en de twee majolicafragmenten mogen we
als samengeraapt materiaal bes chouwen (lat eerder toevallig tussen
het puin verzeild geraakte, puin dat 1Jestond uit baksteenbrokken
z,onder meetbare afmetingen. îJergens werden twee aaneenpassende van
dezè scherven gevonden, het waren stuk voor stuk fragmenten (de
stevigste gedeelten, voeten en standringen) van verschillende
voorwerpen. In deze korte bijdrage zullen we een van deze twee
majolicascherven bespreken, het tweede laten we voorlopig buiten
beschouwing.
I. Beschrijving en ontstaan van de majolica
Maj oliea is .aarè. evrerk (ook tegels) dat is bedekt met een laag
wit, ondoorschijnend tinglazuur. ~aarop meestal veelkleurige decoraties yrerden aa.ngebracht. Ter 'Verhoging van de glans werd daarover
nog een doorzichtig looèlglazuur aangebracht.
De voorwerpen werden tweemaal gebakken: een eerste maal na het
vormen van de klei tot een voor-v-lerp, een tweede maal na het aanbrengen van de decoraties en de ~lazuren.
Algemeen word. t a~".ngenomen dat maJolica een verbastering is van
"Majorca" (4) het eiland speelne gedurende de,XIVe en XVe eeUVI een
grote rol als stapelplaats en overlaadhaven van aarderrerk van en
naar' Italië ~ Andere veel gebruikte termen voor él.ergelijk aarde1ilerk
zijn: fayence 9 gleisvlerk en plataal. Fayence herinnert aan Fa~nza
de Italiaanse stad uaar tot op ~eden dergelijk aardewerk wordt
vervaardigd. Over gleisvJerk zijn'cle meningen nogal verdeeld omdat
somnligen denken dat het yroorèl is afgeleid. van !I galei 11 g het; scheepstype \7.J.armee de ma.jolica uit Zuid-Europa 'Vlerd aangevoerd. Anc1eren
denken dat het woord is ve:çva-u irr hGt ~:ferkvroord llgleisen" vlat dan
blinken of 8c11i tteren is, (Fr. glaise) '\i/at dus op het glazuur zou
duiden. 'plateel tenslotte is overgenomen uit het Ouèi-Franse IfplatelO
en veruijst ~us naar de oorspronkelijke meest voorkomende vorm (5)
dat het materiaal gegeven werd, uml. platte schotels of borden.
Ui t de et~r:rnologiscl1e verklaring van deze ',-roorden is ondertussen VleI
duidelijk g~iilo;:d~n dat in onze geyresten de introduktie van dit type
aarde,lerk lilt LJuld-Europa kuam. Door de r~ohamedanen Vlas deze techniek in i3panje ingevoerd en in de Xlle en XTlle eeuw rraren er aldaar
bloeiende aardewerkindustrie~n. Weldra ontstonden ook in Itali~
~----~----------
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dergelijke v!erkplaatsen. In de j.--:Ve eeuw wss Antvlerpen re s een
belanGrijke invoerhaven voor deze artikelen. en in ele 'AVIe eeuw
waren daar reeds ingeweken Italiaanse ambachtslui bedrijv'"ig.
11. Be_schrijving van de scherf (zie blz ,!:iJ)
Het be-creft hier een driehoekig fragmentje (i. 8 x 9 x 6 cm)
Aan de onderkant is een deel van de atandring behouden. De binnenkant is bedekt met een tamelijk gekrakeleerd tinglazuur versierd
met veelkleurige dekoraties; we anders
idon groen, geel, oranje
en drie tinten blauw.
t middengedeelte bestond uit een rozet wat
een tamelijk veelvuldig voorkomende versiering was. (6)
Omheen het rozet zijn vier blauwe en een gele concentrische cirkels
aangebracht, een kleine beschadiging door proenen is erop zichtbaar(7)
De verdére dekoraties bestaan uit groene op een kant liggende kleine
"hartjesl! en vloeiende lijnfiguurtjes Vlaarmee we nog moeilijk een
tekening kunnen samenstellen. De buitenkant (onderkant) is bedekt
met eon onzuiver lichtgroen glazuur. Op de standring (8,5 rum.breed)
is de glazuurlaag tamelijk sterk afgesleten wat wel op een lange
gebruiksperiade kan wijeen.
de standring is eveneens een zgn.
"ophanggat"· zichtbaar. De functie van dergelijk ophanggat is nogal
betwistbaar: waarschijnlijk werden deze gaten oorspronkelijk gebruikt om bij het glazuren de schotel met een metalen haale vast te
houden. Tijdens het nakijkeh van het voortreffelijk werkje van
dhr Dingeman Korf "nederlandse majolica" vonden Yle een schotel afgebeeld waarvan de dekoratie heel sterk gelijkt op deze van ons
scherfje. Er y/as alleen een verschil in details. Omrekening van de
standringlJreedte op de tekening leverd.e eveneens 8,5 :mm op.
De vindplaats van à.e schotel uit "lfeèl.erlandse majolica l1 is Haarlem
v;aarvah bekend is dat het een pottenbaldcerscentrum was. Verder beschouwd D. Korf deze versieringswij ze als be'horende tot het l.foordnederlandse type en dateert hij deze schotel begin XVIIe eeuw.
111. Besluit
De èlatering van D. Korf lijkt ook voor onze scherf wel te
kloppen, het begeleidende steengoedmateriaal stamt uit dezelfde
periode~ n-at er ondanks éte grote gelijkenis in de versieringswijze
merkbare aetaibrerschillen aanuezig zijn hoeft niet te verwonderen.
de ze periode Ylerden immers nog geen 11 servie zenit van bi jeenhorende
schotels gemaakt. ITel mogen ue v2ronderstellen dat de Haarlemse
schotel en onze restant door c1.ezelfde pottenbal~ke:r (of minstens in
dezelfde werkplaats) uerden vervaardigd.
Ginette De Smet.
(1) Zie dagrapporten IIefHllrnndige Vereniging "De Gonde!l blz. 13 - 19
(2) Bi j ëte aanleg van ëte spoorrreg Bruss€,l-Oostende afgebroken hoeve
Reyntjes
1904.
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(3) nesten van het Kasteel van Cortrosine.
(I~) Dingemans Korf IIHederlandse 112ojolica".
(5) Dr. J. De Vries - Etymologisch;~loordenboek.
(6) D. I:orf "He(lerlandse Majolica!! blz <)3.
(7) Van het Italiaans tl pironi" 1 driehoekig stukje aardev'Tcrk dat
tussen de produkten ')7as geplaatst om aaneenbakken te verhinderen.
Bibliografie: Dingemal1 Korf "Ec(lerlandse 11ajolica 11 en I1Recente
Majolicavonc~,9tel1 in Haarlem" CJesterhccill jg. XXII nr ))
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est ~an
. Enkele jaren terup
t bij Z011Qer
11el1e is
van r'e !~azeputmolen in ()e llellehoek -,
kon men no:"',
TS Jozefieten over de Schel~e (1).
achte:ï.~ tiet - C
was er de
van De Coene en op ~e Gon
In de lJinël.es
re vrindmolen .
heirwee ziet men nog de ïllolen'berg van een vr
de afzink van
Benedens
stond een
Aan Kv/atrecht ~
"bookme'-.üen" en aan de Gonde de gekende watermolen.
archiefs
is er nochtans Gprake van de
versc~ill
ll
en
Pater
-1.
V
i
s t (2) ei teert hem als gestaan
"Bara10lmeulen
straat
omtrent
de plaats waar ~e stenen molen
hebbende in de
ge"o01xwd.
van De Coene we
deze
Aan de hand van de bestaande dolmmenten kUlU1en we bewi j zen eI
t juist is.
verondersteIl
In de landboek van Melle
1654 (3) st
volgende vermelding te lezen:
!IDheer Pieter Vanden Plassche houdt achter Parrebolmeulen
eene planterije op den galgenbosch~ oost
noort dhoirs
'7allebeke g suyt Ceuninck,
ot een bundere".
In de lanclb

a' 1687 op

9 leest men: (4)

Jan Van Gansoergen kerst.
G-iJlis Geers tot Ghent, kerst. 1720
den selven
t sich belasten met sijn hofs de ghestaen
ter plaetsen daer voortijts Barabol ghestaen heeft, groot
in erven 1 dachwant 51 roeden prijs tsaemen 4 sch. gr.
l=:en los stuk

clezelfde landb

I

I

vermeldt het volgende:

"Laet neten van weghen den onderschreven admodiateur van de
gOederen van wi jlent J oncvrauwe de barol1..c'1e van Bois de
Lessines aen Burchmeestere
schepenen der prochie van
e dat hij
ts desen ver
ande prochic up te
draeJhen tot wederroyeren ende alsoo ten minsten voor den
tijdt van drij eerstcommende jaeren ingal':lCk nemende I{erstavont 1732 toecorJ,menc.1e, seker p2rti je lants wesenéle gheroden
bosch gheleghen b
de voorschreven prochie van
ont~ept den afghebroken wintmeuleu 9 groot SS6 roeden ehenaemt
éten r~algenberch bosch achter beirbolmeulen lest ghebruy cl~t
bij
crt Buyse
e voorhior bij ~Tan lle ,3chuytere.
, 22.120173~
( t.) J. de Brou

I
I

11(5)
In à_e lIB.e ster van d,e hee
j chec1e ende
ell..~OVe vanc1en
vinden we op fG 25 een vermeldi118 vraJ.rbi j
ps de Cock
ters
IIbekeuc1e' ghecocht I t
een stuck lanc1
alsnu sijnde bosch
ghele
binnen deser voornoe~de prochie van
erelbeke ghenaempt
den~rije~tsbij den
ghenaempt
croot ontrent een
half buncler 9 oost den herreyreg-h naer
zuyd tmi jnllCer
tt Seminarie van G~lencl t
ende mi
er Smet pres
r,-noort ende
Akt. 30.1.
Uit het vo
e blij
elijk dat de
olmeulen, naast de
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Galgenbbsch aan de grens van Melle met Ivierelbeke stond en c1at de
Gontrodeheirweg zich ten oosten van de genoemde plaats bevond. De
Galgenbösch of Galgenberchbosch bevond zich achter het Meulehuis aan
de Gontrodeheirweg. (6)
Er kan dus geen twijfel meer zijn dat de Parrebolmeulen op de plaats
gestaan heeft waar de latere molen zou komen van de familie Vande
Velde. Uit deze teksten zou men kunnen concluderen dat hij verdwenen
is tussen 1654 en 1607 vermits in de landboek van 1607 nadrukkelijk
staat: 11daer voortijts Barabol ghestaen heeft".
E.P. VeTbist schreef in zijn "Geschiedenis van MeIIe!! het volgende:
lIDeze Barabol lag reeds in puin vóór de Franse omwenteling,
vro.arschtjnli..ik omo.:J.t
t dorp
~:lein VlaS voor 5 molens I1 (7)
De verc.lvli jning van deze molen had echter niets te zien !!let de
economische evolutie van onze gemeente. Uit tyree rekeningen aO 1706
en a" 17~: (D) 'bli jkt duirleli jk d,e oorzaak en het ti jdstip van het
verdwijnen -,fan IIDarebol". We citeren uit de rekening van 1722:
"i tem bringht men hier noch in misien eene sormne va.'1 soo
vaele ten settinckboecke belast staet den coorenwintmeulen
ghenaemt barrebol alsnu nog ghebrocken ende geruineert ende
alsnu geenen meester hebbende ele selve somme niet en can
vJorden verhaalt dus alhier de somme van een pont veerthien
schellinghen dri j grooten en dri j a.eniers dus alhier de
selve - 1 L. 14 sch. 3 g. 3 d."
1faast deze vermelding ste..a teen randnota met volgende tekst:
IItransport int regaert 'landen rendant ende is desen meulen vernietight
int belegh van Gendt."
Tussen 165A en 1687 is er slechts áán periode uaarin t bij een beleg
van de stad van Gent, deze molen kon vernietigd viordr-m. Dit zou dan
moeten gebeurd zijn bij o.e intocht van de voorhoede van het Franse
leéer op 27 september 1677 in hun strijd tegen de Hollanders en è.e
Spanjaarden (S).
Volgens I.? Verbist zou op dezelfde plaats een andere molen gestaan
hebben in 1766. (10)
j geeft geen vermelding uit v/elke bron zijn
bewering kan gestaafd Vlorden. De Ferrariskaart (1771-1770) duidt
geen molen aan in èleLinclenhoek.
Op de k':iart van de buurtuegen van Melle aO 1841 staat de molen van
de familie Vande Velde wel a~angetekend samen met de vermelding als
"moulin!l. Die is 7rel degeli jk de opvolger van Barrabol of Harrebol.
Hoe (~e
molen aan zi jrr naam is gekomen blijft ons een raa(1sel.
Hierover is geen enkele aanduiding te vinclen.
F!a t er ook moge van we zen, \1e Vleten thans nauwkeurig \7aar 'larrabol
heeft gesto.an en hoc en i7anneer hij verdi'!enen is.
A. De Baets.

(1) H. Verbist - "Geschiedenis van Melle ll Blz. 201. (2) idem.
(3) R.A.C. Melie nr 10 f O 340 '10 (4) idem nr 11 f O 159 r O
(5) idem nr 115 fO 25 rO (6) H. Verbist IIGeschiedenis van MeIIe"
Blz 208 - (7) idem Blz 202 - (8) R.A~C. L. v. Aalst nr 2543
Rekeningen-aO 1706 en 1722 - (9) H. Vernist lIGeschiedenis van MeIIe"
Blz. 98 - (10) idem Blz. 201.
6~
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toponiem "Stui venberg" was ons reeds bekend uit éte landboek van Melle(l) en de plaats was gelegen
de oude Bruss
heirweg ongeveer ter hoogte van het vroesere voetbalterrein van
Gercle Melle, rechtover de
traat.
Het wordt ons besc:1reven aros een leen in twee oorkol1(Î.en cl
in het arc:1ief berusten van de AbClij van AffligeI:l(2), en waarvan
Dom Gyprianus Coppens O.S.B.
t volgende zegt:
IIJacob Frans Meijnaert, baljmv van Lopez Roè1.rigues d 'Evora
y Vega, erfachtig baron vande lande ende baronnie van Rodes,
van ter
ede, Broeekstrae , ter Saelen etc.~ souverain
pannet
van Vlaenderen, ende datte van sijne huyse en
heerelijcke leenhove van Melle, Gentbrugghe, ~ontrode en
Landscautere, ontving op 4 oktober 1674 het denombrement
van een leen lI ge l eghen binnen de prochie van IVielle, groot
een half bunder, genaempt. Stuyvenbergh, abouterende noort
oost den herrewegh, ende suyt Viest het goed van de ViI"everije ll

•

lIet was Jacques Frans vano.er ivIeere, heer vanden Abeele, die
het leen bekwam
IIbij decrete van weesen Jacques van de 'diele van data 17 maerte
1670 11 met
relief van ,10 ponden parisis en "XX sc. parisis
voor camerlinck geld ter .dooêlt" en bij verkoop nog den
"tllienëLen penninck van het gelt ll zoals hijzelf verklaarde
in een stuk van 4 september l674.
Raljuvl J. - Fr. Meijnaert ontving een soortgelijk c1enombrement van
het leen liS tuyvenberghe 11 , op 26 december 1695, onder IIJean Joseph
Rodrigues cl 'Evorra y V'ega~ erfachtig markies vande lande van Rodes
Cmarkiezaat geuorden sedert 14 ju.."Ylli 16 ), baron van B'erleghem
c.
souverain pannetier van Vlaenderen. Toen ·iJaS het Jan Alois Delvae1 9
heere van ter Burght? val1den Abeele etc. ~
die -het leen bekwam "bij gif te metter warmder hart van wijlent Jr.
Jacques Frans vallder Meere in sijne leven heere vanden Abe
etc. ll
en. "h~~be, dit, mijn denombrement };ecacheteert met mijne wapene en
met ml.Jn nantneecke,n" ,11 op 20 aecember lf'l5l!,
baljuw, die zelf
lI en'de inteecken
ende rappor-t hebbe
jne recîplsse Bet mi
ecken onderthee

Op de
11and

t stUk: opstelde

II

mij toorconde l1 voeg"t erbij;

waerheyt dat ick
selfde denow.brement
hebbe ick bailliu voornoempt dese
segel besegelt
met gewoonlick
11

,van cie eerste oorkonde schreef baljuvT Meijnaert eigenhij G8::J Z
e som als "camerlinck
" hac.

in lCi75. Uit het tweede stuk bli jkt dat de lIWeveri je 11 een
" wollenweverije l! was.
De twee oorkondeng beide van perkament, waren voorzien van
Ivleijnaert' s zegel. Dit Va..l1 het eerste stuk~ vastgehecht met een
dubbele strook~ is bijna gehe
Verd1ilenen; het tweede 1 kleiner van
vorm en met een enkele strook, is geschon~en.
De bemerlüng van Dom Cyprianus Coppens dat de ""ireverije" een
" wollenueverije" betreft berust op een verkeerde interpretatie,
Het rijke ambacht van de tJ"ollenwevers
~ent bezat in Melle heel
vrat eigenél.omC3;) s zoals blijkt uit verschillende toponiemen als
Wevereede, Ueverkouter en ITeverbos. In
en enkele bron is er
sprake ais zou in de beschou1ilde periode in ~Jelle een II Yleverij 11
bestaan hebben buiten de ge VlO ne getouiilen die men bij de thuis'wevers
vondt.
FIèt leen "Stu;y-venbergh If ~ eigendom Vel.ll de heren van Rode, gelegen
langsheen de oude heir,7eg en nabij de 11 oude aert" in de Spijker
heeft- uaarschijnlijk in de vroegste geschiedenis een belangrijke
rol gespeeld en het zou zeker de moeite lonen kon men dit probleem
eens verder uitdiepen.
A. De Baets.

(1)

• G. IvIelle nr. 12 Lantbouck ah 1751.

(2)ileemk. Vereniging Land van Aalst jg. 1948-50 nr. 1-2 blz. 155.
(3) zie A. De Baets "Geschiedenis van Melle".
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Opgravingen Abdy van Nieuwenbos -Heusden
In het nUIn..rner 2 van ons ti jdschrift van juli 1973 hadden we, ter gelegenheid van een noodopgraving, de gelegenheid een korte historiek
te publiceren in verband met de ze CistercHlncervrouwenabdij.
De pachter van de Bossevaerhoeve, die vroeger tot het kloostergoed
behoorde, zegde einde 1973 de pacht op zodat in het volgend jaar de
hoevegebouwen verlaten waren en de terreinen
braak bleven liggen. Dit was een unieke en uitdoor
stekende gelegenheid voor onze Heemkundige
August De Daets
Vereniging om verdere opzoekingen naar het
I
verdwenen kloostergoed te doen. Alhoewel op
"
Reusden gelegen, oefende deze stichting een
grOt3·' invloed uit op de geschiedenis van ons dorp.
wi jk, gekend
. als Zwáanhoeklos, gelegen aan d.e overzet of het veer naar het klooster I'
heeft er ongetwijfeld zijn ontstaan aan te danken.

I

Dank zij de welwillendheid van de huidige eigenaar, de heer Roger De
Witte uit Uetteten en zijn grote belangstelling voor de plarmen van
onze vereniging, konden we met zijn toestemming in mei 197~ met de
opgravingen beginnen. Ret opgravingsterrein situeert zich, in de
vorm van een langbenige driehoek 7 tussen de wal van de Bosseveerhoeve
en de Schelde en is ten N. W. begrensd door de Kruisstraat (vroegere
Kloosterdreef) .
De veronderstelling van de leden van de Heemkundige Vereniging dat,
naast de grafkelders en begraafplaats gevonden op de terreinen in het
Roger Rijksinstituut voor Tuinbouw, aan de overkant van de Schelde
nog sporen van de vroegere abdij konden gevonël.en Vlorden Vler(l weldra
bevestigd. IJ abi j het ingangshekken van de, nu nog bestaande,. hoeve
werden sporen gevon,den van een vroegèr.e v,Tegverharding en grondvesten
va.:n lichte bOuVlconstructies. Einde augustus stootte men op zwaardere
funderingen· en weldra kon.den dd resten van. een bou1'iroerk blootgelegd
worden waarvan de lengte ongeveer 30 meter en de breedte 12 meter
bedraagt. Het metsel'werk bestaat uit grote rode bakstenen (kloostermoppen.) vciJ.l 29 ~ lengte, 14,5 cm breedte en 7 cm hoogte, en de
drempelS zijn in blauw-grijze natuursteen. (1)
In hét huidige stadium van de opzoekingen is het nog niet mogelijk

om:de bestemming van het gebouw te verklaren. Volgens de heer nans
Verhaeghe, assistent van Prof. De Laet, aan de R.. U. Gil' betreft het
een. belangrijke archeologische vondst. De Heemkundige Vereniging heeft
beroep gedaan op zijn medewerking en richtlijnen terzake zodat de
opgravingen op meer wetenschappeliJke ~rijze kunnen verricht worden.
Tussen het gevonden schervenmateriaal bevinden zich specimen van
onbekend aardev18rk &n het is niet uitgesloten da. t deze voortkomen
van een vroegere pettenbakkerij'uit de omgeving.
Met de vfin terperiode \vorden
';7erken tha.'1.s stopgezet, maar de
Heemkundig~ Vereniging hoopt in het vólgend seizoen nog meer belangrijk~ on~dekkingen te doen.
et terrein is niet toegankelijk voor
partlkullerel'l.. Belangstellenden kunnen zich '.7enden tot de heer Den
Eaese P. (Tel. ~2.16.31 - Gemeentebestuur Melle) of de heer August
De Baets (r:::el. )2.19.20)
Medewerkèrs aan de opgravingen v7aren: A. De Baets; P. Den Haese;
O. De Baèker~ Mej. G. De Smetj J. Van Recke; 'J. Rasschaert; E. Mertens
• Van Bogaert; G. De Baets. ,I) Dagrapporten G. De Smet.
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FOTO 1 : zicht op de

FOTO 3

Z.W. buitenmuur

binnenmuur N. W.

FOTO 2

hoek van Z.W.buitenmuur met N.W.muwr

FOTO.ZI

steunbeer van Z.W.buitenmuur

Di t wordt de start van een nieuwe rubriek in ons tijd.schrift
De voOr11.ar-;:'IDste gebeurtenissen uit ons gemeenteli jk leven,
uit ele vooroi je eeuw gaan we hier terug in herinnering eens
brengen. Een ldeine kroniek dus van de feiten die voor onze
voorouders
t belangrijkste plaatselijk nieuws vormden.
Uit het "Regis
van besluiten en Berichten door het
Kollegie van Burgemeester en Schepenen der gemeente MeIIe"
brengen we het volgende:

I

J3~ ..
Het publiek word.t bericht dat eene besmettelijke ziekte
genaamd "Muilplaag!! heerscht onder het Vee binnen de gemeente
Wetteren. De landbouwers die diergelijke ziekten in hun stallen
zouden gewaar worden zijn verplicht er dadelijk kennis van te
gèven aan het Gemeentebestuur van alhier.
Gedaan te Melle den 3 october 1874

hrd&ninj wen dé~f 1/tWl 'U~1l
!

'

Het publiek wordt bericht dat de School voor Volwassenen van
het mannelijk geslacht zal geopend worden met 19 October 1874.
Allen persoon zijn 14de jaar bereikt hebbende zal tot dezelve
toegang hebben.
De lessen zullen, zooals het 'verleden Jaar kosteloos gegeven
worden. Er zull,.en twee klassen bestaan, de eene voor ele
Vlanmsche en de ander voor ,de .Fransche taal.
Er zullen vier lessen in de week worden gegeven, welke zullen
beginnen om 6 ure en eindigen om 8 ure stavonds; de dagen
zullen bepaald worden ten dage der opening. De leerlingen dip
verUmgQn de lessen bij te wonen, alsmede degonne die het
vërleden jaar de lessen gevolgd hebben kunnen zich doen inschrijven bij den Gememlteonderwijzer den heer Leopoldus De
Voge1aere; vm} alhier, te beginnen van Donderdag aanstaande,
15 october l874 t om 6ure stavoncls1 dag en uur cp welke de
lessen zul
nemen. Gedaan te Melle den 10 oet. 1874.
De Burgemeester 9 D. Reyntjens.

73

á?" #, r:~ PiJ. i!
J--ûaUL,Retif{ ; ~. ~--------------~--De Burgemeester der Gemeente Melle brengt ter kennis zijner
Bestuurders, dat van heeden af de politieklok om 9 ure t s avonds
het sluiten der herbergen aankondigen zal; dat te beginnen van
gemelde uur g voornoemden Burgemeester zijne gewoone ronde in de
herbergen zal doen en dat er proces verbaal zal opgemaakt vrorden
tot laste" der herbergiers en der persoonen die in contraventie
zullen bevonden worden.
Geda~~ te Melle den 1 November 1874.

De Gemeenteraad van Melle~ behoorlijk bijeengeroepen en ten bevoegden getalle vergaderd Gezien de dagvaardiging aan de Gemeente
beteekend bij exploit van Deur'Ç",-aarder Bijgodt te Gent in date van
23 October 1875, ten aanzoeke der Reeren Dooreman, genees- en heelmeester te Oordegem en Domien Haeten g waagenmaaker alhier, strekkende
deeze dagvaardiging tot betaaIing aan eerstgenoemden eener som van
zeevenhonderd vijftig francs en aan tvreeden genaamdern eener som van
duizend drie en neegentig francs, over heel- en geneeskundige .
diensten, onderhoud, woonst, slaaping en zorgen verleend aan K~rel
Eloot, dienstknecht te VlierzeeIe;
0

Overweègende dat gezegde diensten, onderhoud, woonst, slaaping en
zorgen, op aanzoek der Gemeente, door bovengenoemde heeren verleend
zijn ge'weest aan genoemden Karel Eloot, vleIken op 2 Maart 1874, op
het gron.dgebied onzer gemeente, door zijnen wagen de bil gebrooken
is,beneevens het been grootelijks vermin.kt;
Overv/eegende verders~ dat voormelde Karel Eloot zijne onderstandsvroonSt heeft in de Gemeente Vlierz:eele J hetgeen door deeze erkend
is geweest;
Overwe"egende nochtans 1 dat deeze laatste gemeente, onda.nks alle
bestuurlijke pogingen aangewend,. en ondanks de stellige schikking
der net van 18 Februari 1845, rreigert. tusschen te koomen in de
betaaIing der kosten, veroorzaalrt door de verpleeging van
gezegden Karel Eloot;
Door al deeze reedens besluit de Raad:
De noodige bemachtiging te vragen 1° om volgens art. 148 der Gemeen.tev/et dó Gemeente. op het· vervolg bi j bovengemeld exploit
ingespannen, door alle rechtsmiddelen en voor alle juridictien te
doen verdeedigen 2° om, ingevolge art. 13 der wet van 18 Februari
1845 de Gemeente Vlierzeele in gezegd vervolg tusschen te roepen
tot verhaal teegen haar der kosten, op aanvraag onzer Gemeente,
tot verpleeeing van Karel Eloot, gemaakt.
Gedaan in zitting, date als ten hoofde gemeld.

eget.)

JarI! Bouquet, A.
ynt jes, D. De IvIeyere, B. Bekaert, en
R. Van T·urenhout.
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.Nieuwe

Leden 191Lf-7-5------

35.

De Cos ter Paul

Ruitersdreef 1, Melle

36.

Verschooris Georges

Achterdries 29, Oosterzele

37.

Vyncke Hubert

Eeklostraat 160, Mariakerke

33.

Uyttendaele Pierre

IJzerenvreglaan 7'3, Ledeberg

39.

Van Bogaert Herman

Schau\'1egenstraat 28, Melle

40.

Kellens Ronain

Guido Gezellestraat 39, Melle

41.

Rasschaert Willen

HertIr.regel 20, Heusden

42.

Claes Iillarc

Kast·eeldreef 1, ivielle

43.

Palla Ladri

~eiderede

44.

Triu,coni Willy

Nekkersberglaan 704, Gent

45. Baeten Gaston

1, Heusden

Ruitersdreef 5, Melle

In ons volgend nummer bij het einde van het seizoen 1975·
zullen wij trachten de volledige ledenlijst af te drukken.
De bijdrage als Lidgeld voor de Heemkundige Vereniging
"De Gonde" b~draagt 100 F.
Gelieve dit telkens in de maand januari van ieder jaar
te storten aan:
De Heer Oscar De Hacker" Tuinstraat 32 - 9230 'Melle ofwel
op Bankrekening hTr 448/3586321/38' van Kredietbank Melle

Redaotie en
Briefwisseling:
Halter Gyselinck, Lindestraat 22 - 9230 Melle
.'

Lay-out:
Georges De Poorter, Kruisstraat 33 - 9230 Melle
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Blz. 59 Europees Jaar voor het Bouwkundig Erfgoed 1975
B:lz. 63 AardeVlerkvondsten te Melle - De Majolica.
Blz. 65 Afbeelding van de Majolica.
Blz. 67 Waar stond de IIParrebolneulen ll ?
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B1.z. 69 Het Leen IIStuivenberg".
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Blz. TI Opgravingen Abdij van }Tieuwenbog te Heusden.
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Blz. 72 Fotots 1-2-3 en 4,_ reproducties door Walter Van den Reede.
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Blz. 75 Hieuwe leden - Inschrijvingen - Redactie en Lay-out.
BI z • 76 Inhoud.
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decenber 1972

J:.Tr 2
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1973
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á,pril
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Nr 4
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