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Ons fotomateriaal
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De verschillende opeenvolgende opgravingen, w.o. twee
noodopgravingen, hebben aan de Heemkundige Vereniging
niet de tijd gelaten om de talrijke gegevens hier te
publiceren. In de komende nummers van ons tijdschrift
hopen we hieraan te kunnen verhelpen.
ITe zijn zo gelukkig 9 voor wat betreft de publicatie
van het fotomateriaà.l, 'desponta:r..e medewerking te
bekomen van Fotoclub llIrif?1I van onze gemeente.
Aldus zullen we in staat gesteld ,,;wrclen in optimale
omsta...'1digheden onze publicaties te verzorgen.
Onze harteli ,jke danl;: aart het Bestuur van Fotoclub
IIIris ll voor hun zeer ,gewaardeerde hulp.
':!e :nla};:en ook van de gelegenheid: gebruik om eve:t:;.eel1S
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onze ètank te betuigenal1n de hepr \lalter Vandenheede
voor. de verzorgde wijze waarop het fotoma-ceri&.al
gedrukt wordt.

P. Den IIaese
Voorzitter,

~------------------~-----------------------~1

Het GemEentelUk Nuseun'i
Bij brief \tan 29 janu.ari 1975 gaf onze vereniging aan het
Gemecntebef.étllUr kennis van een be issing, in algemene vergadering genomen; om alle archeolo
ehe vondsten of ook
scherJdngen af te staan aan de gemeente.
Hierop nam d.e gel1eenteraad in zitting van 30.1.75 clan ook
het besluit een gemeentelijk museum in te richten in het
Cultureel CentTlli~.
De Vereniging besc~1ilcte reeds voordien over een tentoonstellingsruimte in een bove.ii.zaal van het Cultureel Centrum, maar deze is nu
te klein geviOrclen om cie talrijke aanwinsten in gunstige omstandigheden te exposeren. De beneden-verdiel'ing werd door de zorgen van
het "Gemeente1)estuuc volledig in orde gebracht zodat het museum
daar nu kan ondergebracht worden. Hierbij wordt een lokaal voorzien
als werkatelier voor het reconstrueren van de archeologische
vondsten en het opbergen van het xeserve- en studiemateriaal.
De kelderruimte wordt voorbehouden voor het bergen van de grafstenen. Het gereconstrueerd graf van de abdij van Nieuwenbos e11

een collectie bouwmaterialen. Voor het museum zelf bes'chikken we
over de.9 platte tentoonstellingskasten die reeds voordien waren
aangeschaft terwijl er nog 5' staankasten bijkomen.
;'

We kunnen nu reeds zeggen dat Melle een zeer merkwaardige verzameling van ê.ardewerkvondsten 'bezit die, mettertijd, wel weerklank
'tot in het bui tep.lanc~ kan' vinden. Verder is er ook nog een C'ollect:IJ"
voorhistorische vondsten uit .de' 8c11e1c1e- en Dendervallei en.
scherven van Gallo-romeins aardewerk.
Voor een heenku,ndige flÎdeling moet ook heel wat plaatsruimte
voorzien worden teneinde een aanschouwelijk beeld te kunnen ophangen van de geschiedenis van onze gemeente en van het leven VaL.
de mensen die er woonden. Vele voorwerpen en dokumenten werden OIW
door
Sotli':üge inwoneri-" i~eschol1ken.
,
'

Ret is te hopen dat dit voorbeeld nog door anderen zal gevolgd
worden. 'Ue begrijpen dat men niet gemakkelijk afstand doet 'Tan
familiesouvenirs of voorwerpen die een heemkundige waarde heb-b(~n.
Het is echter ook za dat b. v. b. ,ria een sterfgeval waardevolle
dokumenten of zakeJl bij een op:n,liming VOD!' al tijd verloren gaan
In onS museum blijven ze bewaarÇl_ .,en kunnen ze door het nageslac'b.t
nog bewonderd worden.
~ 1r1!======================~======~11

Onzé Heemkundige Vereniging hoopt
in het voorjaar van 1976
het vernieuwde museum
vpor het pub1iel~ te kunnen openstellen.
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D~ {Gonde is nog maar amper aan haar vijfde bestaansjaar toe en toch
mógen we zeggen dat onze vereniging al enkele merkwaardige prestaties
op!haar aktief heeft.
Bt;! dé eerste opgravingen naar het vroegere verblijf van de heren van
MeIIe, het Kasteel van Cortrosine, werd reeds een bescheiden sukses
geboekt. Niemand kon op dit ogenblik vermoeden dat onze v9Teniging,
op1torte termijn, zou betrokken worden bij toevallige gebeurtenissen
die aanleiding zouden geven tot nieuwe ontdekkingen.
De mogelijkheid voor een noodopgraving werd ons geboden in het Hoger
Instituut voor Tuinbouwkunde, op het vroegere terrein van de abdij
van Nieuwenbos. Het betrof een strook grond die tijdelijk vrij kwam
doch die enkele weken nadien herbeplant diende te worden. Op een
ui1-erallrd beperkte oppervlakte van maximum 200 m2, in een guur
f.~ruariweertje, waren we zo gelukkig enk-ele grafsteden te ontdekken.
In de zomer van hetzelfde jaar keerden we terug naar Cortrosine en
groeven we de aanzet van een toren en een deel van de f1mderingen
van het_kasteel op. Van rustig aan dit project te kunnen voortwerken
zou echter geen sprake zijn. Men signaleerde ons dat de pachter van
het pachthof van de vroe'gere abdij van Nîeuwenbos zijn pacht: had
opgezegd. Het zou een unieke kans zijn om aldaar een opgraving uit
te voereh.-Met de goedkeuring van de eigenaar, de heer R. De Witte
van Wetteren, konden we op een strook langs de Schelde tB Heusden
een.ondeJ;'zoek: instellen.
Dit leverde in de beginne niet veel op. Na enkele weken werd echter
toch sUkses geboekt toen we de volledige grondvesten van een zeer
belangrijk bijgebouw va.11: de abdij konden blootleggen. In het begin
van het jaar '75 werden de opgravingen voortgezet maar ondertussen
hielden de leden van onze opgravingsploeg een oogje in het zeil op
een nabijgelegen terrein. Alles liet voorzien dat daar een zandontginning gepland werd. Ret betrof een uitgestrekte strook landbouwgron.d begrepen tussen de Kruisètreef, de hoeve van N'ieuwenbos, . de
Wellingstraat en het tracé van de E3 aftakking. We wisten ël.at, bij
het bbdemönderzoek verricht door de I.R.S.I.A. (R.U.G.) dit terrein
vroeger gedeeltelijk bestond uit kouter en heide.
, Z:o gebeurde het dat, bij de eerste werken. voor de zandwinning waarbij tot op een. diepte van ongeveer 50 cm de bovenste cultuurlaag
weggenomen werd, we een nieuwe ontdekking deden.
S.poren van een oud draineersysteem doorkruisten het terrein en op
verschillende plaatsen werden aardewerkscherven gevonden. De toen
begonnen opgravingen van l-fieuwenbos moesten ijlings in de steek
gelaten worden voor deze nieuwe vondst, want de aannemer van de
werken kon niet wachten.
vVe haël_den önd.ertussen deze vondst bekend gemaakt aan de heer
Vamlenhoute, Conservator van de Sint Pietersabdij te Gent, die met
enkele meuewerkers de eerste vaststellingen kwam doen. Ongelukkig
genoeg Vlerd ondertussen ons werkterrein van d.e abdij van Nieuvrenbos
onderste boven gegooid voor èe aanleg van een gasleiding voor
DistrigaS. Het spreekt vanzelf dat deze onverwachte situaties voor
onze vereniging een ernstige vertraging meebrengen. in de afwerking
van ieder projekt. In deze omstandigheden. wordt het dringend noodzakelijk dat we wat meer hulp krijgen van onze leden. Niet iedereen
moet SChop en spacle kunnen hanteren. Er is veel op te tekenen, ook
verslagen {ienen. gemaakt te worden, inventarissen aangelegd en ons
museum dient heringericht te 1ilorden. Vlie is bereid een handje toe
te steken?
A. De Baets.
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Inleiding
'Fijdens de zomer van 1973 werd een gedeelte van de oude wa1b.:."éH!ht
van de in 1904 verdwenen boerél.erij Re~rntjes uitgegraven (1) ~
ze
walgracht waS oorspronkelijk de kasteelgracht van het in 15
zec':r'
verwoeste kasteel Cortrosine. De hoevegebouwen stonden binnen de
walgracht van het kasteelgoed (2).
]3,ij de Uitgraving van de walgracht werd een zeer grote hoeveelhe
volks aardewerk gevonden. Het grootste gedeelte van de vondste~
dateerde uit de l8e en 1ge eeuw: "mml. melk- en boterteilen, platte
schotels, pappot jes en kookpotten.
~ssen al dit schervenmateriaal troffen we ook een paar eigenaardige
doorboorde'randscherven aan. We konden echter al spoedig achterhalen
dat we hier een paar randscherven van vû.urkorfjes' hacld.en gevonden.

Uitzicht en gebruik van de vuurkorfjes.

I
i

I

Een gaaf vû.urkorfje kunnen we'ons best voorstellen als een aarde'R'erkkorfj'e met bovenaan of opzij van de rand een meestal t~elijk
hoog hengsel. Op het korfje IrGlor.deeen dekseltje, evenals de rand
van gaatjes voorzien. In deze draagbare vuurkorfjes' kon men de.n
gloeiende houtskooltjes opstapEtlen, de gaatjes zorgden voor o,e
noodzakelijke luchttoevoer, het·.rJ.ur bleef in het korfje nagloeien
zonder helemaal uitte doven.. Vuur maken was vobr de ui -bril'HlJ.ng YCl,11
de lucifer een tijdrovende bezigheid en de meeste hU~.svrQ1l'i1en ~lt8
zorgden er dan voor dat ze ergens een gevuld -vuurkoffertje
eI:
staan als de haard niet brandde. Eet was eenvoudiger om iets aan <::8
steken met vuur uit het korf je dan om helemaal opnieuw ,\;"lll.lr te
maken. Tijden.s koude winters konden die korfjes ook gebrujJrt
als ha:ndem1armertjes, -o'\r. tijdens een lange kerkdienst.
èc8ze
functie kunnen we hun gebruik dus 'vergelijken met deze V 2,11. d,e
kende voetstoofjes
.
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Beschrijving van de scherven

'.
Afbeelding 1. Dit is eer:;; raE,_,gède te van een vuurkc)X'.Cj( uit
aardevrerk. De . buitenkant j,s 'met een. donkerbruin xlazu'.n~ iJs
binnenkant is, op een paar c1ruipsporen na, onger~IaZ'u1.n~rl.
»ne
' t l{Or
.c
c "
ne'tfragmen -"--'
IJ uac'.
.1.
een grootste bui tend.ia:rnster
rand 'z~lf is zo!n 3 1 5 cm
ed. Om de 1 3 5 tot 2 cm
rand doorboord met gaat jes van 0 ~ 7 cm diameter •. ::;iaar eer.. gro-:e
zuurvleI.:. ontbreekt ","ras waarschijnlijk de hengselaanzet aanv-;e
(I..'
j I

Afbeel~ing

2. Deze ~oo~t ZOlD hengselaanzet en een gedeelte van
een hengsel. Het is echter V;~l een ander vuurkorfje en behoort niet
bi j de voorgaande ranëtfragnent, }Iet glazuur is niet zo dorikerbr.lin;
de biIule:r:..ks.n:t "T,e:.:'l (~,~ :''JC:.~1 i? :.: iet :;:;·0 bolgsYl81fd en de gaatjes zi jn
. -, \'J~jk C.J.:.l
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'Toor derge:l.i,jx'-:;3'e·:·[':j.i>:.svcc::·we::..~?sn is het vaak onLlogelijk een enge
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eenvormig, U~ t het be.3::,leids:r,c s vondstenmateriaal kunnen iiG wel
;3 tellen dat ('le z8~cc:,f i ~s Ti. t ê.c 18..., of de 1ge eeuw dateerden. H,,-,t
donkerbruin gegla:z,lIllI'dC z!Judel'J. lire zelfs in ele eerste helft van d.e
1ge eeuw c.'l'urven plaatSen. HOl1c~ die tijd '\-.;aren donkerbruine en Z17aYTe
. 1J.lt;:~ 1 t:;Ill<:.1.C!.~
~ ~,,1
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,'] "" mor..~'-', ('4 '\
g I azurel1
L. \ .. '•.
De herkomst van cLeZG vooruerpjes is evenmin te bepalen. Dergelijke
gebruiksvocrwer:pel'1 we:~':i.en niet gsSigJ.'I80:,:d 0:;": van een merk voorzien.
Er is veel kans dat Z8 uit 0.8 lokale pottenbakkerij kwamen of Ya~1
een rondtrekkend koop8a~ waren gekocht.
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G. De Smet.
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Afbeelding 1. Randgedeelte van het vuurkorfje.

Afbeelding 2.

Hengselaanzet en gedeelte van hengsel.

ten nieuwe ontdek ki n g
uit de MiddeLeeu\I\/en

te

Heusden ... ___-,

Dat toeval en geluk een zeer grote rol spelen in de archeologie is door iedereen geweten. Maar dat men deze onberekenbare
factoren een handje kan toesteken dat weten de leden van de Heemkundige Vereniging tlDe Gondelt maar al te best ! Inderdaad, het is
door steeds op zijn hoede te zijn en om zo te zeggen met de neus
in de grond te lopen dat men IIbij toeval!! zeer belangrijke vondsten
kan doen.
En zo gebeurde het dat op één van zijn archeologische wandelingen - misschien op weg naar de reeds vorige jaren onderzochte
abdij van Nieuwenbosch (1) - Dhr A. De Baets~ Conservator-archivaris
van de vereniging~ in augustus 1975 op een terrein in Heusden en
vlakbij de grens met Melle~ de uitzavelingswerken voor de aanleg
van, de E3 toegangsweg Melle-Heusden bezocht. Daar stelde hij vast
dat de bulldozers de bovenlaag reeds volledig hadden weggereden en
dat aldus op het ganse terrein grote zwarte vlekken, die zich fel
tegenover het gele moederzand, waren aan het licht gekomen.
Toen enkele dagen later voorgraver Jules deze verklaringen
even van naderbij onderzocht, verzamelde hij al spoedig een reeks
interessante aardewerkfragmenten. Het sein voor onderzoek was er •..
De snelle vorderingen van de uitzaYelingswerken verplichtte
'de archeologen om. snel te werk te gaan. Reeds de daaropvolgende
zaterdag kwamen de leden van" J'De fJ.onde" 1 versterkt met enkele beroepsmensen en vrijvvilligers meti;vie ze kennis gemaakt hadden
tijdens hun bezoeken aan de opgravingen in de Gentse Sint-Pietersabdij , llet terrein onderzoeken. ' Vermits het reeds spoedig on'!1l.ogeli jk
bleek het ganse terrein grondig te bestuderen werê beslist enkele
steekproeven te doen. De resultaten van deze proeven worden hierna
beschreven.
Vooreerst werd een groot vlak van 40 meter op 20 meter (zie
bijgaand figuur) helemaal effen gemaakt om aldus een à,uidelijk beeld
te bekomen van de structuur en de eventuele betekenis van die vastgestelde II zwarte vlekken", Het hieruit resulterend grondplan toonde
een ingewikl{eld systeem van op het eerste gezicht kris-kras door
elkaar verlopende ~achten en grep?éls. Bij nader toezicht bleek
dat in êit grachtensysteem 1 wellicht om het land te draineren, 2 of
misschien wel 3 perioden te herkelli~en waren.
Een'eers
fase toont
de figuur a~geduid met 11 Alf).
regelmatig verloop, ongeveer
In deze gracllt monden 2 of 3
gelijkaardig profiel.

een ongeveer I meter brede gracht (op
of natlrurli jke beek met een zeer on80 cm d p, en met een U-vormig profiel.
smallere greppels uit (IIA") met een
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met een eerder V-vormig profiel (op de fig. opgevuld met stipjes)
die gracht A duidelijk oversnijden. In dit tweede geval staat het
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buiten twijfel dat het hier een
]. 1)':j
ordend afwateringssys em,
oe t
aangeeft. In de ZO-hoek van
t
vergraving (op de figuur gearseerd) die
vastgesteld~ doch
ze werd
fr
zekerheid te kunnen beschouwen.
systeem.

jdt,
ze met
(!rainerings-

! een donkerDe vulling van al deze grachten
sne
grij ze tot zwatte zam'1-1etige
kon worden vastges
bandjes leeHafzetting te herkennen WEn~8n.
moede odem tot 40 cm
hoe de donkere vulling via scheurtjes in
zelf bediep doordrong in het gele Panis iaanz
?
bo\ren 2en
staat uit een 50 cm dik pak geel Panisel
mooi
en door een
groene Paniseliaanzandleem. Be e zi
aftekenend roestkleurig bandje met i zeroervorming.

Tussen de grachten él,oor constat8erden de archeologen regelmatig nog andere vormeloze ondiepe zwarte vlekken, jo_list boven of
ietwat ingezakt in de moederbodem. Bij
naki;jken ~Tal1 de profielen
die zich voortduren.d hernieuwden naarmate de uitzavelingswerken er
vorderden, bleek dat op grote delen van het
in juist boven de
moederbodem nog fragmenten bewp.ard bleven van ele donkergrijze humeuse
band, waarvan de vlekken (op de figuur
d~lid
grote stippen)
restanten zijn.
'Deze eerste steekproef op een zeer kIe
gedeelte van
terrein toont ons in elk geval hoe
t vlakbi de S
lde gelegen
akkerland doorkruist werd met afwateringsgr
ten en gr'Gppelt1. Het
hoeft geen verwondering te wekken
ête algemem'?
entatie van d
grachten ZO-NU is, m.a.w. dat ze verlopen in de rtchting van oe
Schelde. Veel conclusies zijn
ruit echter
te trekken: het
onderzochte terrein was veel
klsin en 11e ui tzavelil1gs·~verken die
hebben niet toegelaten om dit merkwaardig draineringssysteem, dat
sporen naliet op gans het meer dan 10,000 m2 grote terrein grondig
op te tekenen, en
al zijn onde el en en
en
analyseren. Deze
eerste steekproef leverde
en ge vens op'Jver de datering van de
hierboven beschreven sporen. Sle
lele
sterk gerolde
scherven van blauwgrijze waar
ons toelaten
sporen in de
late middeleeuwen onder te
j

Een tweede steekproef, tegen
uiterste oostkant van
bedreigde terrein, l{ant die het verst verwijderd is ,ran de Schelde,
bracht wel eniee aanduidingen voor een datering.
ontdekten de
arc.heologen in een gracht clie qua afmet
en vorm het meest overeenkomt met de grote gracht A, een zeer omvangri
en merkwaard
collectie keramiek, die ruFlV.eg ~{an ged,
erd
de 14de eeuw
tot de eerste helft
de eeUY1.
Een uitvoerige beschri
hier oilll 0 gel i jl{. Tnch Vlnaen '::e
meest opvallende stul~ken even ir.i.

geven van al dit aaI
is
t belangrijk om s~kele van deze
t
icht te stellen.
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ovaal oor, bovenaan versierd met korte 0.uimnagelinstekin{sen:. Als
mooiste stuk uit de collectie blauwgrijze waar vermelden we de zeer
elegante lage kom met 3 uitgeschulpte voetjes en zeer grote lip.
Het ongeveer even talri jke rood aarc1.ewerk bevat eveneens 0
enkele opvallende exemplaren. Vermelden we o.a.
thaIsfragment van
een kruik versierd met in reli~f gemodeleerd wapenschild met staande
leeuw, omgeven door sterk gestileerde bloemmotieven, de fragmenten
van braadsleden en -pannen (4),
scherven versierd met lijnen en
punten i!1 slib opgelegd of met druiventrosachtige ornamenten (5).
Om dit zeer ~lgemeen vondstoverzicht te vervolledigen stippen
we kortweg enkele zeer merkwaardige vondsten aan. Zo is er het mooie
fragment van een lichtgrijze tot grijze gezichtskruik 7 WA.ar2c9.n de
doorgestoken mondopening wellicht dienst deed als giettuit~ de 2
fragmenten van deksels versierd met driehoekige instekingen waarvan
één, op de toevallige glazuurpop na, quasi identiek is aan dit gepubliCèerd in F. Verhaeghe, J. Vandenhoute en I. Seeuws-Torck, Keramiek
Gent, Duizend Jaar Kunst en Cultuur, Gent 1975, pp. 217-218 en op
afb. 21, en de enkele kleine spinschijfjes. Dit alles, aangevu.ld met
de e~~ele stukken 14de eeuws steengoed en de 2 zilveren muntjes, die
voorlopig in de 14de eeuw gedateerd worden, doch nog steeds verder
onderzocht worden in het Penningkabinet te Brussel, vormt een merkwaardig geheel dat zeer binnenRort zal te bezichtigen zijn in het
vernieuwd Heemkundig Museum van Melle.
Volledigheidshalve vermelden we nog dat bij een derde steekproef, naast het thans volledig uitgezavelde terrein de archeologen
op een ongeveer 1 ~ ~:d m. diepe ronde kuil zijn gestoten, die tot boven
opgevuld was met geliJkaardig schervenmateriaal en vergaan organisch
materiaal. Hier lopen de vondsten evenwel door tot in de 16de eeuw.
Van waar deze collectie aardewerk, die vele overeenkomsten
t·oont met de verzameling uitAardenburg 9 vandaan komt, kan voorlopig
niet worden uitgemaakt. Maar de hypothese dat een groot deel van deze
produkten uit een nog te ontdekken plaatselijke pottenbakkersoven
zou komen, is helemaal niet zo onrealistisch. Ret halsfragment van
een blauwgrijze, volledig misbakken kruik met een grote dikke vlek
toevallige glazuur, dat zich tussen de overige scherven bevond, wijst
in elk geval in deze richting. Meer informatie hierover kan echter
pas bekomen worden na grondige en systematische opgravingen op de
voorlopig onbedreigde terreine~ in de omgeving, die wellicht het
probleem van de herkomst van deze collectie verborgen houden.
Hopelijk vindt de Heemkundige Kring "De Gonder! tussen al het andere
werk door nog te tijd om dit voor de late middeleeu"lilen belangrijk
site verder te onderzoeken.
J. Vandenhoute.

(1) Zie "De G_onde", J:fr 2, pp. 29-32 j"lili '73 en Nr 4~ p. 71 april '75
(1) J. A. TRI.. PE BDnGZR $ Ceramiek uit de bloei tijè. van Aardenburg

13cle en 14-de eeuw, Berichten R. O.B. 12-13, 1962-63 afb. 52 en 53.
(49 cf., id.

(2) cf., idem afb. 41 - (3) cf.? idem afb. 44 en 45a afb. 43 en 58a - (5) cf., idem afb. 20.
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We beleven ee11 tijd van sterke inflatie en de regelmatige stijging van
prij':zen., wedden en lonen beroert ons bijna niet meer. Kort na de oorlog
1940-45 beliepen de gemeentelijke uitgaven nauwelijks 6 miljoen. Voor
het jaar 1975 zal dit cijfer niet ver van de 50 miljoen liggen. Honderd
j'aar gel'eden telden onze voorouders nog met centimen en 1 frank had heel
wat te betekenen. Dit kan nog blijken uit het volgend verslag over de
toestand van ae gemeente in het jaar 1874.
Verslag van het College van Burgemeester en Schepenen, ingevolge art. 70
·der ·Gemeentewet, O"'Ter de gemeentezaken.
Staat der bevolking De bevolking der Gemeente beliep op 31 December
1074 tot 2943 zielen.
Burgerlijken Stand Er hebben gedurende 1874 in de Gemeente 106 geboorten, 72 overlijdens plaats gehad en er zijn 21 huwelijken
aangegaan geworden.•
Woonstveranderingen Er zijn 112 persoonen in de Gemeente koomen
woonen en hebben 105 anderen dezelfde verlaten in 1874.
Kiezerslijsten Er waren. in 1874, 227 kiezers voor de Gemeente, 112
voorden Provincialen raad en 44 voor de Wetgeevende Kamers.
Belasti]!€;e:ç. en Schattinggn, add. centiemen De 16 additioneele centiemen op den grondlast en op. de personeele belasting alsmeeèle de spec'iale centiemen op de patenten, hebben in 1874
beloopen tot F. 2.457,24; .de belasting op de honden F. 373,12
aandeel in het gemeentefonds F. 8.013,30; plaatselijken
omSlag F. 1.150,- en het kohier van prestati~n voor onderhoud
der buurtwegen beliep F. 130,-.
,
Overschot der vorige re1tening~ De rekeningen ier Gemeente voor 1874
heeft eenen overschot van F. 7.800 t 96 opgeleverd.
HuJj)gelden en onderstanden De Gemeente heeft voor 1875, eene subsidie
van F. 1.800,- toegestaan aan het Bureel van Weldadigheid.
De totale som d.er onderhoudskosten van behoeftigen, uitbetaald
aan onderscheidene gestichten en Gemeenten heeft in 1874· tot
F. 2.869,86 beloopen.
Qpenbaar Onderwijs Er zijn gedurende 1874 alhier 190 kinderen
kosteloos onderwezen geworden, waarvoor de Gemeente F. 1.050;heeft betaald.
Obderhoud der Buurtwegen Het onderhoud der buurtwegen heeft F. 300
gezaamÈmtlijk gekost •.
dienst der intresten, pensioenen De intresten der
Geme,enteschulden in 1874 aan de schuldtdschers betaald hebben
gezàmentlijk beloopen tot F. 218,39; o,e pensioenen der veldwachters beliepen F. 19,08. De gevestigde schulden der

Gem~enteschuldenf
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assuranti~nt schouwing der wateren en wegen, aandeel kosten
werkrechtersraad, he'bben tt samen beloopen tot F.
116.

Ui tdeeling va.'YJ. onderstanden aan behoeftig.§.!! De kosten van aanbesteding ui tdeeling va'rl brood en vleesch 1 kleederml en slaaping,
huishuuren, begraavingen en van brandstoffen, door het bureel
van Weldadigheid gedurende 1874 hebben gezaamentlijk tot
F. 2.868,93 beloopen.
Gemeenteschoolen Er bestaan: alhier twee gemeenteschoolen, welke (tes
winters ongeveer 300 kin<D:eren tellen, waaronder 190 die het
kosteloos onderwijs in 1874 bekoomen hebben; des Zcmers verminderd dit getal met een vijfde deel. Er bestaan. teevens nog
twee kostschoolen te weeten: eene bestuurd door de heeren
Josephieten, tellende ongeveer 350 leerlingen; de andere bestuurd door de Engelsche Daamen en tellend omtrent 50 leerlinge
De jaarwedde van den gemeenteo1l0.erwijzer beliep in 1874 tot
lt'·. 1250~-. Deze van den hulponderwijzer tot F. 900,-.
De hulpsommen. door den staat en provincie voor 1874 toegestaan
belöopen 1.600 t - francs. Er bestaat. ook eene school -:lan de
volwassenen van het mannelijk geslF.cht, tellende een 30 tal
leerlingen.. De uitgaven voor dezB be'loopen gezamerJi.tlijk tot
F. 262,-0 De nd.euwe onderwijzerswoonst en vergrooting van het:
bestaande schomllokaal$ ihans voltooid zijnde heeft gekost
F. 19.124,40.
Qpenbaare Veiligheid Gedurende 1874 heeft er geene bijzondere ziekte
geheersch~; thans heerschen de pokken, welke ziekte reeds
vier slachtoffers gemaakt heeft.
Militie Er waren in 1875 10 ingeschreevenen voor de nationale militie
én een dezer heeft vrijstelI i.ng bekoomen voor de steun van.
vader en vier zijn voor den dienst aangeweezen.
Veeziekten Gedurende het jaar 1874 heeft er zich slech~s één geval
van besmetting van ziekte voorgedaan, waarvoor de afmaaking
eener koeibeest voor de bevoegde overheid is bevoolen geworden.
Gedaan te Melle den. 13 December 1875.
Op bevel
De Secretaris,

Burgemeester en Schepenen
D. Reyntens

J. Nevojans.
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De bijdrage als Lidgeld voor de Heemkundige Vereniging "De Gonde"
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