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Het bestuur van de Heemkundige Vereniging
"De Gonde" kwam
vergadering bijeen op
23 juni 1981.
Uit het kasverslag van de schatbewaarder bleek
dat de laatste 3 jaar de financiële toestand
niet bijster rooskleurig was en eerder naar
de negatieve kant wou opgaan.
De oorzaak is te zoeken in de stijgende papier-,
druk- en verzendingskosten. Een verschijnsel
trouwens waar iedere vereniging mee af te
rekenen heeft. De normale reaktie
dan, de
lidgelden verhogen, waartegen terecht bezwaren
werden geopperd door ons bestuur, niettegenstaande
ons lidgeld met opzet zo laag mogelijk gehouden
werd.
Aangezien het grootste gedeelte van de resultaten
en verwezenlijkingen ten goede komt aan het
Gemeentelijk Museum, werd de vraag aan het
gemeentebestuur gesteld om ons tijdschrift,
dat eerder een beperkte oplage heeft, door
de gemeentediensten te laten drukken zodanig
dat bovengenoemde kosten geen weerslag op ons
budjet krijgen. Het Schepencollege heeft deze
vraag positief beantwoord.
Meteen krijgen we vanaf dit 14e nummer een
nieuw formaat met een gans ander drukprocédé.

~j

houden er aan, langs deze weg,
nogmaals het Schepencollege te danken
voor deze bereidwillige medewerking.

De Voorzitter.

Het Kasteel
de Votter d' Indoye
door August DEBAETS

In de vorige bijdrage
ben we aangetoond dat het
Hof ter Meersch of huidige
teel de Potter d'Indoye
in 1435 toebehoorde aan Symoen Clock~an en later
aan zijn weduwe Katheline Vrombauts (1).
We geven
r
volledige tekst van
de pachtovereenkomst van 29 augustus 1446
die ons een volledige beschrijving geeft
van het goed in deze periode (2):

"

Kenlic es dat Joncvr. Katheline Vrombouts weduwe Symoen Clocmans
commen es ende bekende dat se heeft gheghevene in goede loyale
pachte ende met zekere vorwaerden Jacop Wedehaghe Jans clocmans
haers sons goed daer ze gouvernement af heeft gheleghen te Melle
bij de kerke ghe ten t'of ter merehs groet
jnde 41 bunder
lettel min of meer alsoot ghestaen ende gheleghen es daer af
den pachter van de groete ghepayt es ende wort
jn deel vande
tiende te Melle ende dit eenen termijn van
jaeren lanc
gheduerende die beghinnen ende in gaen sullen te meydaghe int
j aer 1448 eerst daer omme de somme van 21 lb.
• tsiaers
vornoemde somme
betaelen te tween payemente in elc jaer dat
te wetene 10 10. LO sch. gr. te kerssavonde int vornoemde jaer
10 lb. 10 sch.
sente jansmesse mids somers daer naer
volghende int jaer '49 ende
so vort van jaere te jaere van
termijne te termijne 9 vromen
ffende ende 9 vul
vromen
heffende pachte gheldende behoudens dien dat de vornoemde
pachter moet betalen tachterste payment te meydaghe tzijne
afsceedene voort moet de vornoemde elx jaers up tgoet planten
150 poetstacken ten proffijte vanden goede ende't scoeflant
draghende een bunre ende 50 roeden lettel min of meer begrepen
int vornoemde goed es spachters laste voort moet de zelve
pachter 2 daghen crouweye zonder haeren cost voort es bespree
ende vorwaerde dat de vornoemde joncvr. behouden sal te haeren
aysemente dende van den huus westwaert met alle zijne toebehoorten ende vrijheden te heobene in de kueken ende vort so
hautse 't cleen waghenhuus nevens de scaepst
vort moet de
voornoemde pachtere 't goet laten 't zijen afsceedene
so
~
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hiernaer verclaerst staet dat es te wetene 9 bundere 1 dachmael
68 roeden braeccorens wel ende lovelic ghewonnen ghemest met
alle zijne ghetideghen voere ende besaet ghelijc sijnen ghebueren in diverssche parchee e hier naer verclaert te wetene
in de smetcoutere 3 bunder ende 16 roeden item int veldekin an
de vier staeke 1 dachwant 52 roeden item up de breghere 6 dachmael 24 roeden item up de selve breghere 1 dachmael 40 roeden
item up de selve bergire 6 dachmael 24 roeden item up de seven
bunre stic groet wesende 14 dachmael 40 roeden daer af besaet
met braeccoerene de 7 dachwant ende 40 roeden item 't feldeken
an dweedewater 3 dachmal ende 46 roeden al dit besaet met
braeccoorne also vorseit es item besaet met stoppelcoerne also
vorseit es item besaet met stoppelcorne de na volghende
parcheellen te wetene es up asscauwerghem 3 dachwant 55 roeden
ende een half item up 't selve velt 3 bunre 1 dachwant 8 roeden
item bij den nonnencloostere een stic lants groet sijnde 3 dachwant 68 roeden dese vorseide paetseelle van stoppelcorne d ••
ghed ••• 5 bunre 31 roeden item besaet met evenen te wetene
's backersbucht groet sijnde 1 dachwant 80 roeden item up de
7 bunre voere verclaert 7 dachwant besaet met evene item up de
weverencoutere 1 dachwant 81 roeden draecht de besaettede vande
evene 2 bunder drie dachwant 61 roeden item in braequen met een
deel voere ommeghedaen 9 bunre 157 roeden dats te wetene up
braemackere 2 bunder 2 dachwant item up coselne velt 98 roeden
item up eedacker een bunre 52 roeden item de voscouter in eenen
sticke 4 bunder 2 dachwant 52 roeden item brechkens bucht 90
roeden item 't veldekin over de waterganc 3 dachwant 40 roeden
vortes vorwaerde dat den pachter niet commen noch hauwen en mach
an eenich up gaehde hout zij boemen up 't vorseide goed staende
niet jeghen staende datter haecx ende anmets ingheloepen es of
heeft in blende tijden
den spikerbosch moet de pachter doen
hauwen tusschen bamesse ende alf maerte int jaer '54 meds dat
tsijne achterste jaere de scueten van dien 2 jaeren hout blijven
moeten ende vander tijt dat de vorseide bosch ghehouwen sal zijn
zo ne macher de pachtere ghemende beesten in laten gaen zijnen
termijn lanc duerende item moet de pachtere laten 't zijnen
afsceedene de troncheke also hier naer verclaerst staen dats te
wetene eerst sbackers busch an alysse mersselken an heedacker
hondert troncheecken ende den hau die darneven staet de scuete
van 8 jaeren item an thof met beede velden ende met den cleenen
boegaerde 90 truuncheeken ende den hau die daer neve staet de
scuete van 7 jaeren item de weede bij went raes 7 truncheecken
ende den hau die daer neven staet de scuete van 6 jaeren item
de 7 bunre 57 truncheecken ende den hau die daer inne staet de
scuete van 5 jaeren item de smetcoutere ende de voscoutere 86
truncheeke de scuete van 4 jaeren item bij den nonnenbossche
6 truncheeken ende hau die daerin staet de scuete van 2 jaeren
item de spikerweede 30 trunceecken ende den hau ende de scuete
van 3 jaeren item in deIst 90 trucheeken ende den hau die daer
in staet de scuete van eenen jaere item up asscauwerghem ende
up deberchie
truncheeken bloot item moet de pachtere de
walgracht also verre also gaet
Ie jaeren suveren van crude
ende van glusse ende de canten voer den alsoet behoort item
moet de pachter allede grachten ende waterloopen laten gherumpt
. ende gheghrecht item es vorwaerde ende besprec dat de vorseide
pachtere ghemede stroonoch mes vercoepen en mach commende van
den goede of tiende maer moet al dat verteeren ende te messe
bringhen ten profijte van den vorseide goede item moet den
pachtere de huussinghen houden teghereke van vursten van hoeren
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boemenen ende van weeghe nen
en pacht ende den p
ere
en mach verhueren land noch ti
dat hij van den joncvr. in
huere
eft noch ander lant
het en ware bij c
i
moet den pachtere
jne pacht betalen met
sonder eeneghe prijs te ghevene van eene gher •• de
of goed
e
maniere item moet de pachtere laten tsijnen af
scee
wel ende love c te
reke van grachten behernen ten
ende van tunen ende ghes
an de huusinghe up 't vorseide
goed staende eenich ongheval van brande bij t
van den
p
zijnen wijve bode
meessoniere ofte
occosoen van
den die scaede moest
j de joncvr. bethae
ende up
ten zegghene van
den lieden dies
den item
vorseide joncvr.
achter elx jaers
4 ellen
om eenen keerel te
ende 't voe
laken daer
de voosschen ghewrocht van haren fayt soone cleederen
o e 12 sch. gr. p.
r voren welken loyale
ende voerwaerden bovenstaend de pachtere heeft bekent, versekert actum
29 augusti aO '46. "

In deze pachtovereenkomst vinden
el wat gekende
maar ook
onbekende toponymen
• De gekende
leren ons
de gronden van het
ch voornamelijk uits
langs de as van
huidige Brusse
steenwe
de Wautersdreef t
de Appelhoek,
een groo
van de Drieswijk t8t aan het Lammeken.

Mogelijks stond er toen reeds een
teel. Het woord
"huus"
tekst vermeld kan zowel gewoon huis,
kasteel of burcht betekenen (3).

Het we
lijk deel (4) van
t
werd voorbehouden
aan de eigenaar die bovendien
over de keuken
mocht
schikken (5). Hem was ook
t "cleen waghenhuus" vo
ehouden en we
veronderstellen dat
er eveneens een groot
s zal geweest zijn ten
behoeve van de pachter.
ze
ste had tenslotte
de ve lichting de gebouwen
goede toestand te
houden, de bomen periodiek te snoeien of te kappen,
nieuwe scheuten te planten en de wal en de grachten
te

Zie

bladzijden de
Toponymen
Verklaringen
en de Hoten.

~
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TOP 0 N Y MEN
smetcoutere:

kouter rechtover het kasteel tussen de
Kapellestraat en de Kerkstraat.

breghere, bergire:

waarschijnlijk verbastering van het franse
bergerie. Lag trouwens nabij de Schaapdries
tussen Gontrode
irweg en Spoorweglaan.

't veldekin an de
vierstacke:

ligging onbekend.

seven bunrestic:

ligging onbekend.

't veldekin an
dweedewater:

ligging onbekend.

asscauwerghem:

Schauwegemstraat.

's backersbucht:

ligging onbekend.

weverencautere:

tussen grens Gentbrugge en Heusdenbaan.

braemackere:

tussen Eikerwegelen Brusselse steenweg
vanaf de Klinkerlaan.

coselne velt:

betekenis en ligging onbekend.

eedacker:

in de betekenis van heed, heide. Lag vermoedelijk
de nabijheid van Heidestraat.

voscouter:

tussen Beekstraat en Vossenstraat.

brechkens bucht:

betekenis en ligging onbekend.

waterganc:

nabij de rootputten, nabij Zwaantjesstraat.

spikerbosch en
spikerweede:

komt van het latijn "spicera" en betekent
korenschuur. Langs de huidige Spijkerdreef.

's backersbusch an
alysse mersselken
an heedacker:

afgeleid van de namen De Backer en Alice.
Ligging zie hierboven Eedacker.

de weede bij went raes: went raes is een familienaam.

VER K LAR I N GEN
gouvernement:

beheer.

ghepayt:

tevreden gesteld.

te tween payemente:

twee betalingen.
258 ______________________________

~

vrome:

opbrengst, vr~chten of inkomsten
landerijen.

poetstacken:

jonge

scoefl

schoofl

crouweye:

ook corweye

be

overeenkomst, voorwaarde.

c:

last ten

nste van een heer.

iggend 1

braeccorens:

lijk.

d

lovelic:
voere:

gheti

stoppelcoerne:
cx ende anmets:

e tijd tewerk gaan.

ten

koren waarvan de aar

afgemaaid.

c = hamer om het te ve en hout
te me
. anmets
houwmes.
tronk-e

tronche
crude:

•

d.

grof stroo

se:
cht:

is.

pacht van negen jaar.
goede toestand.

ghereke:
tunen:

omheiningen.

ghescue

geschut.

meessoniere:

mersenier - rondreizend koopman.

occosoen:

gel

id.

keerel:

lang

d - ove

vurste:

nok van het dak.

hoeren boemenen:

~

esters.

gemak.

ayseme

novalen

anten of

t

oom,

eed voor mannen en vrouw.

of graatbalk.
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1.

A.
Baets t Kasteel de Potter d'Indoye.
"De Gonde" - december 1980 - Nr 13, p. 231.

2.

SA.G. reeks 301, reg. 39, fO 26 vOo

3.

J. Verdam - Middelnederlandsch Handwoordenboek.

4.

t "huus" moet toch tamelijk groot zijn geweest
vermits er gewag wordt gemaakt van een westelijk
deel hetgeen veronderstelt dat er nog andere
de n waren.

5.

Men mag aannemen dat de eigenaars, meestal Gentse
patriciërs, gewoonlijk in de stad verbleven.
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t de "Gendsche Almanach van

t jaar 1831"

"HISTORISCHE

MENGELINGEN"

De zweetende ziekte.

"In de maend september van het jaer 1529 begon
inVlaenderen de zweetende z
te heerschen, zynde de zelve
eene nieuwe
1, welke, toen zy zich eerst
1486 in
Engeland ope aerde (waerom zy ook wel "sudor Anglicus" of
"engelsch zweet" genaemd is) en nog
el onbekend was, door
de
neeskundige zeer
echt kon genezen worden en zoo vele
menschen
t graf sleepte, dat op korten tyd dat eyland
schier geheel o~tvolkt was.
e ziekte, eens opkomende, nam geen eynde, want
al nam zy met hard weder wat af, zoo ontvolkte, als e@nigzins
wat gesmoord zynde terstond wederom, en zulks met zeer groote
felligheyd en zonder iemand te sparen. Er kon
en schrikkelykere
1 nog
gevaerlykere besmett
estaen,
hebbende nochtans nog dat goed, dat zy den mens
met geene
langdurige pynen afmatte, want
twaelf uren tyd was den
lyder bezweken of' sen het be ren. D
ziekte nam aenvang met
een overvloedig zweet, het welk zoo brandig en zoo stinkende
was, dat zy, gelyk Erasmus zegt, uyt de helse rivier
ton
haren oorsprong scheen te hebben.
Die kwael bezeerde vooral de nagelen en drukte
de oxelen zoo vast toe, dat men de ermen niet kon opheffen.
De gene die den brand niet konden verdragen en eene koele
lucht gingen scheppen, daelden spoedig in
t
, en die
welke,
tegendeel, eenen geheel anderen weg
loegen,
ondergingen meest
een derge jk noodlot, want stoppende
alle luchtgaten, goed vuer nlakende en wel gedekt zynde, om
zoo veel
meer en zekerder te zweeten, wierden zy door de
vige
tte verstikt, ofschoon evenwel de koude nog doodelyker was.
Ten laetsten vond men eenen middeweg met zich
noch te koud noch te heet te houden en op die wys genazen er
meer dan 'er stierven.
Naer zoo vele wereldsche wisse
ligheden, naer
oorlogen, naer moorden, naer branden, naer scheuringen en
onenigheyd
godsdienst, naer aerdbevingen, naer overstroomingen, naer hongersnood en naer wangeste
,wierd die
besmetting uyt Engeland
Scandinavien en van daer in Polen
gebragt; vervolgens doorliep zy geheel Duytsland, en breydde
zy zich met eene ongelooflyke snelheyd van Keulen
de landen
van Gullik, Luyk en Limburg uyt, van waer zy vervolgens drong
t Lu,xemburgsche,
t land van ]\Jamen en in Henegauw, in

l
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,
Gelderl
land, in de
Braband,
aenderen,
slagtoffers

Overyssel, Groeningen en
Oos
en West- Vrieslanden van Cuyk en Utrecht,
Holland en
eland,
in de landen van Mechelen en Antwerpen en
in
twe
laetste provintie zy ontelbaere
maekte.

Van daer wierd die besmettelyke
ekte
in Engeland gevoerd, alwaer zy haren oorsprong genomen
sedert de
lft der voorlaetste eeuw heeft men 'er
t
hooren van spre
,zoo dat de zelve van onder het
t
kwalen welke den mensch onderdrukken geheel verdweenen

O. De

wederom
had en
meer
der
is.
"

cker.
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De
rna volgende lijst werd getrokken
t de
"-Atlas Cadastral Parcellaire de la
iquel!
opgemaakt door P. C. POPP. Het betre
"Le Tab a-u.
catif et matrice cadastrale
de la commune
Me
"
Op het eerste binnenblad van deze tabel staat in
t
nederlands: Oorspronkelyke Kadastrale Legger of Alphabe sche
Lyst der Grondeigenaren, met omschryving van
rze
r
Ongebouwde en Gebouwde Vaste Eigendorr~en; strekkende tot
grondslag
r jaerlyks
vaststelling van het belastbaer
inkomen aen
grondbelasting onderhevig.
De eigenaars werden door ons per beroep geklasseerd, zodanig
dat men
een beter beeld krijgt van de bevolkingsstruktuur.
Dat Melle 100 jaar geleden een agrarische gemeente was b~ijkt
overduidelijk uit de omvangrijke lijst landbouwers-eigenaars.
LANDBOUWERS:
Sedeyn Petrus
Van den Baere Benedictus
Vos Dominicus
Venneman Léon
Venneman Dominicus
Van den Hove Dominicus
Van
Hove Eduardus
Arnaut Jannes .Baptista
A.rnaut Carolus
Corte Franciscus
Flieberghe Pe
De
t Petrus
Van ockstaele Benedictus
Venneman Petrus
vej5.ns J~stinus
vejans Eduardus
Nevejans Bernardus
De Wilde Const
inus
Vers
te Joannes
Reynt ens Joannes
Wwe
chae
Petrus

Ervinck Franciscus
Porter Carolus
Noppe Carolus
Cosyn Josephus
Van der Heyden Augustus
Van der Heyden Franciscus
De Lombaert Dominicus
Bekaert Emmanuel
Fouquaert Carolus
enesonne Bernardus
De Schepper Léon
Van Audenhove Petrus
De Vlaere Theodorus
Coene Carolus, Ludovicus
Coninck Petrus
Vermeirsch Engel
Wwe Gillis Joannes B
Van
cke Joannes .Bap
Lievens Petrus
RBElan Donatus
onne Bernardus
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De Corte Joannes Baptista
Temmerman Dominicus
Vervust Franciscus
De Corte Joanna-Livina
Wwe De Vos Joannes-Franciscus De Corte Amelia
Van Bever Maria Coleta
Dieriek Josephus
Cosyn Celestinus
De Meyer Franciscus
Cosyn Josephus
Van den Hove Casimirus
den Hove Petrus Josephus
Raedt Theodorus
. De Cock
lus
Mampaert Dominicus
De Vogelaere Theodorus
SCHOENMAKERS:
Vos Carolus-Ludovicus
Dhaenens Rochus
De Lombaert Petrus Livinus
Leliaert Jozef
SMID:
kaert
exander
Fiermans Antonius

Bekaert Victor
omputte Carolus

WINKELIERS:
Abbeloos Joannes Franciscus
De Jaegher Dominicus
Nevejans Joannes Baptiste
Raman Bernardus
Van de Hauwe Livinus
Voets Joannes Baptista

SSCHILDERS:
Voets Engel

.METSERS:
Mortier
trus
De Groote
onardus
Nevejans
lix
Gyselinck Bernardus
Denoyette Leandre
Drapier August
Blanckaert Léon
De Cock Josephus

Derweduwen Joannes
Derweduwen Franciscus
TIlVIlVIERMAN:
Gillis Petrus
Venneman Ivo
Smet Marcellinus
VLEESCHAUVlER:
De Moor Dominicus

HERBERGIER:
Van den Hove Guil lmus
De Moerloose Jozef
Raman Casimir
Bekaert Maria
Mortier Valentinus
Bekaert August
ffe Antonius
Van Deurme Carolus Ludovicus
Wed. Vercruyssen
ts Carolus
BAKKERS:
Ervinck Eduardus
Vos
lus
Kinne Ludovicus
~

Bellemans Cornelis
De Smet Petrus

_____ -_--_-_____ ----264------_____________

~

r~~---------------------------------------'
MULDER:
e Jacobus
Knockaert Joannes

Verstraeten Carolus

BROUWER:
De Meyer

Van der Cruyssen Pe

STOKER:
Van de

trus Joannes

ADVOCAAT:
De

lde Victor

Herman

TOUWSLAGER:
C

Charles

temans Victor

HOVENIER:

VEEARTS:

De Coster Joannes

t.

Vos Bernardus

PROFESSOR:
Renard

KLEERMAKER:

lix

Wyndae

Marcell

ZAAKWAARNEMER:
Backer

t

vejans Joannes Modustus
Noppe Joannes

lus

NE GOCIAIIJT :
Thurenhout Hupolite

N . .3. In

nemende dat er zeker nog een
ot
landbouwers-niet eigenaars in Ivlelle waren,
we bes
ten dat
t landbouwersbestand
ente t
dens de 1
ste eeuw met circa
s teruggel

aant
kunnen
onze
90%
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DOBBEL SLOT
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Onderzoek van een bedreigd terrein

i
ii
:

!!
i
:

~

i
~

De publikat
over de Ruiterstatuette uit het
Dobbel Slot
Gonde
13 - dec. '80, blz 245
heeft bij onze
zers
el wat belangstelling
gewekt. Sommigen wensen
ts meer te vernemen
over de opgravingen van onze Heemkundige
niging op het terrein van de vroegere
tempelridders.

Ê
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1

Gentse Vereniging voor Stadsarcheologie v.z.w.
t ons toe de studie te publiceren van ons lid
. Ginette Desmet en Dhr Patriek Raveschot
uit
t viermaandelij
tijdschrift
"Stadsarcheol
" - jg. 4, Nr 1, p. 20 - 26.

Onze oprechte

aan

I:
:

i
l

l
i
:
~
::

1
~.

auteurs en

de G. V. S. A. voor hun medewerking.

daktie "De Gondel! - Me

I

!
!
;

I
I

I
~
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DOBBEL SLOT _ _---,
Onderzoek van een bedreigd terre

grootscheepse werken voor
s op het terrein begrensd door
Schipgracht, het Tempe
verrichte de Heemkundige
Melle belangrijke nood- en c

bouw van
t Dobbel
de Sint-

t onderzoek soms in moeilijke omst
we rekenen op de bereidwill
de eigenaar van het terrein,
s
1 Moyson V.Z.W., en van de aannemers
Poelman.
Daar

lijk is in dit overzicht
eschrijven, beperken we ons
e structuren en vondst complexen. Omwi
omstandigheden kan niet alles even nauwsi
erd worden. Aan de hand van best
gegevens en
tingen is toch een poging
om zoveel
lijk elementen op kaart te b
(afb. 1)
tzondering van deze die ons
en
aanknop
en bieden (2).
Eerst behande
we
op het Tempe
en
vondstencomplexen z
Daarna worden deze c
slot bespreken we
het vervaardigen van

oren die betrekking hebben
verschillende gesloten
er- beer- en afvalputten.
t
resten belicht en tot
betrekking hebben op

t Tempelhof

Op het onderzochte terrein 1
omstreeks 1200 ontvingen van
konden verwachten iets terug
afgebeeld ten noorden van de
en Eogerlbergh uit 1576

d dat de tempelridders
Z
r I l , zodat we
van de structuur,
t stadsgezicht van

t onderzoek bracht een groot
elte van
tempelmotte
met gracht ::::tEm het licht. De diameter van
motte bedraagt
er 45 lli, de hoogte ervan was
et meer te achterhalen.
het centrum bevinden
ch
zware palen van
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ongeveer 30 tot 40 cm breed (PI-P4). Hoewel é
paal (P4)
t exact kan
lokaliseerd worden en
t niet
tge oten
dat
Ie p en door de
ldozer ui
trokken zijn,
veronders llen we dat deze p
deel ui
en van een
min of meer rechtnoekig houten
ouw van ca. 6 op 7 m.
Ten zuiden ervan 1
een houten waterput in
vorm van een
ton (a) met een diameter van ongeveer 75 cm. Oostwaarts vinden
we een nouten mestput (b).
ze hee
de vorm van een trapezium waarvan de grote basis (
noorden) 2,80 m en de
ine
basis 2,40 m meet. IJangs de scnuine
j den, 3 m I , zij n de
planken in
t midden verstevigd door een houten
tjee
Onder de hoe
zijn horizontale balken
legde Ten noorden
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1

van
mest
bevindt Zlcn een recnthoekige put Cc) door de
onderzoekers beerput VII genoemd. Een
deelte ervan is opgetrokken in baksteen (25 x 12 x 6,5 cm), de rest in hout.
Elders op de motte zijn hier en
kIe
afvalkuilen
(d, e, f, g) en palen (P5-P7) opgetekend.
ge el te van de
motte werd nooit volled
vrij legde

~

Rondom de motte loopt een gracht van ongeveer 7,5 m breedte.
noorden en ten oosten van de gracht werden fragmenten
aangetroffen van een 90 cm dikke, bakstenen muur van
(25 x 12 x 5,5/6,5 cm), versterkt met steunberen. Op het
grondplan (afb. 1) is deze omheiningsmuur aan de hand van
perceelgrenzen en van net stadszicnt van 1
gereconstrueerd.
De onderbrek
in
t oosten houdt vermoedelijk verband met
een afwatering naar de
Scnipgracht toe. Ten zuiden
ervan
t de muur, d
op een bep
de plaats een s
oog
vertoont, wellicnt sailen met de gevel van een gebouw z
s op
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is (afb. 2).
bovenvernield t
~icht te
het noordoosten bevindt z ch tussen de muur en de
een fragment
van een houten bevloering (h) bestaande uit planken, die
eind
rusten op p t t e n . Deze be
2,34 m van
door
paêiltjes
muur op eE'r.
iCE.le pla~k,
stut. Een houten
beschoeiing, vervaardigd met recuperatie
, versterkt de
osten. eze is eventueel
oever van
in het
te c
ren na een
legd om
loop van
verzakking.
oren op de motte dateren ze
van vóór 1
Verschille
, terwijl de omt j aar Vi'~n de ontbinding van de Tempel
eerder op
heiningsn;~1)_r en de beschoei
einde van de 14de
VE,d de 15
eeuw te si tueren
jn. Duide jke
of in het be
sporen v&n S TIen construct s op de motte
breken maar deze
teruggevonden
kunnen tijdens de werken verdwenen zijn.
zicht
op het st
situatie be
odt vri
d aan het bee
en rent eb
van 1576 en
de bes
uit een
op het einde van
van 1670.
en motte verdwenen
de 17de of
t begin van de 18de eeuw.
lIGesloten" vondstcomplexen
j het
rzoek tussen en binnen de
sloopte
sjes aan
het Dobbel S ot werden
kuilen en putten ontdekt,
hoewel
tie ervan
et altijd ven duidelijk is, houden

die door
onderzoe rs gegeven
we ons
behande
we
de
beerputten,
de waterwerd.
en
e~
de
afvalputten.
~eerput
I
is
een
putten,
ormige
b
tenen
put
(23/24
x
11,5
x
4,5/5,5
cm)
t
ez
respectievelijk
1,75
m
en
1,60
m
en
de
de
b&sissen
waarVE.n
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schuine zijden 1,20 m meten. Onder
t gewelf komt
de
dwand een
j a n n e n (24 x
,2 x 1 cm) voor, waarboven
put met bakstenen afgesloten
• In de oostwand komt een
overwelfd afloopje toe, waarvan de
ogte binnenin 47 cm en
breedte
cm bedraagt.
bodem best
t
Doorni
teen. Het
0
tje stijgt over een
veer 2,80 m naar
t oosten, waar
t eindigt
verzamelputje
5 x 58 cm).
Z.O.-hoek
loopt hoger
n afloop dit
je binnen. Beerput 11 is
een min of meer rechthoekige overwelfde bakstenen put van
(25 x 12 x 6 cm), binnenwerks
ten ca. 1,50 m lang en ca.
1 m breed. In
Z.O.-hoek
er een afloop toe. Bakstenen
beerput 111 (2 x 11 x 6 cm
dezelfde vorm en is dan
binnenin 2,90 m 1
en 1,80 m
ed. Ten zuiden ervan is
een kleinere b
tenen put, beerput IV (24,5 x 11 x 4,5 cm)
er tegenaan
tseld, met als afmetingen b
1,40 m,
1 m, 1,30 m en 1,10 m. Over de ronde stenen van beerputten
V en VI,
s over de rechthoekige beerput VIII werd we
opgetekend. Ze zijn enkel bij benadering te situeren.
Beerput VII ( c) werd al besproken bij de vondsten op de
Tempelrnotte. Ten zuiden van beerput I bevindt zich een bakstenen waterput (W I) met een binnendiameter van ongeveer-80 cm. Eronder
teen houten tonput waarvan
diameter
96 cm be
• Drie andere tonputten (W 11 - W
) kunnen
bij b
lokaliseerd worden tussen de omheiningsmuur
van het Tempe
en de
aan het Dobbel Slot. Twee
mestputten zijn op dezelfde
te si
• Een eerste
(MP I) is ongeveer 2 m lang en 1,50 m breed.
grotere ten
noorden ervan kon noch volledig uitgehaald worden en noch
precies
ten worden.
de twee res
afvalputten
(A I, A
bijzonder weinig opgetekend. E
(A I)
is c i r k e l v e n heeft een diameter van 1,50 m.
ze diverse putten en kuilen, meest
teruggevonden
ten verband t.o.v. de andere constructies, zijn
vooràl van be
voor het rij
eriaal dat ze
bevatten. De s
ervan zal ons misschien een
betere kijk geven op de bedrij
id en de mateë
toestand van de bewoners
t stadsgedeelte.
Constructieresten
Het hoe
ons niet te verwonderen dat t loze fragmenten van
muren en
oeren werden blootgelegd. Meest
echter zijn
ze
vondsten zo fragment
elke poging tot een zinvolle
inte
tatie gedoemd is te mislukken.
Een merkwaardige cons
t
ligt nabij
Lange Schipgracht
(sI
B). De muren, 30 cm dik, van
t
of meer rechthoekige gebouwtje (4,30 x 2,60 m) zijn
zakelij
metseld uit dakpannen, met af en toe wat Doornikse
een
en b steen (28,5 x 14 x 6 cm). Aan de binnenzijde zijn ze
met kalkmortel bestre
de oos
en in de noordmuur
kepervormig
kte
bewaard gebleven,
(?) aan de bui enzijde van
ouw gedicht
we
•
openingen b
op ongeveer 0 cm van
t
loopniveau, bestaande
een dun laagje zwart, boven een
harde zandlaag. De
e ervan varieert tussen 35 en 40 cm,
L-__________~__________________
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en de breedte tussen
en 37 cm.
t
eriaalgebruik en de
i doet het vermoeden rijzen
ze
ijheid van de
staat met de dakpanfabricage. Ook
constructie in ve
lokaliseerd worden.
le stookpl
sen of haarden kunnen
veer 50 cm onder de afloop van beerput I
Op een diepte van
een gedeelte van een cirkelvormige (diameter ca. 1 m.)
aats (H I) aan
t licht. Deze tot 20 cm dikke
koekte, ve
grond is
met scherven en
eenderen.
een gedeeltelijk bewaarde haard (H
)
de IJevloe
t baksteen (13,5 x 6,5 x 3 cm). Ook
trokken in b
en (21,5 x 10 x 5,5 cm)
de haard ligt een rode tegelvloer (13,8 x 13,8 x 1,8 cm).
deze ~aard bevindt zich een andere b
tenen haard
waarvan de afstand tussen de beide wangen 2 m bedraagt.
t
de
lijke wang is
een restant van een rode tegelvloer
(20 x 20 x 3,5 cm) ove
leven.
volgend haard~e eH
e o . . bestaat uit ve
(26 x 12,5 x 4,5 cm).
Pott

I) in de buurt
icaal geplaatste

een bevloering
en baks

[~kkersafval

Op vers
llende plaatsen werden sporen van de aanwezigheid
van pot nbakkersovens
de buurt vastgesteld. De belangrijkste concentratie bevindt zich tussen be
t IV en de
waterput I. De afvallaag best
uit onzuivere klei, die
met verbrande
eibrokjes en houtskool, misbaksel
, waarvan vele
s steun voor
t stapelen in een
oven
jn
bruikt.
de omgeving van de
lrei, waar
"tichels!! werden verkocht of gemaakt, vest
zich minstens
al in
de en tot zeker
de 17de eeuw pottenbakkers.
Uit dit vo
opig versl
jkt duidelijk
een noodopgraving,
moeilijk de we
tandigheden ook zijn, belangrijke
result
opleveren.
1 het bodemarchief nu grotendeels
ld is, kan het onderzoek nog niet
s afgesloten
beschouwd worden. De studie van het vondste
aal zal
helpen om
verschillende seturen te dateren en te interpreteren. Vooral een grondig archivalisch en
torisch
onderzoek is ten zeerste
t. De tot nu toe bekende
gegevens
jn vri~ schaars en dikwijls tegens
j
• We
hopen
met dit artikel een hernieuwde interesse e wekken
voor de s
van het Tempe
en de pottenb
jverheid
te Gent.
tte Desmet en
Patriek Raveschot.
1. Rege

werd ook beroep
op de Dienst van
en Stadsarcheologie van de st

~j:onu.Tlentenzorg

2.

van verschillende kuilen, paalgaten en
en, ontdekt
sleuf A aan de
is zo complex,
en onvol
en rekening mee
hebben.

L-__---------------------------271

we

____________________________~

BIBLIOGRAFIE
CUMPS, L. K., "De Tempeliers in

Vlaanderen~'

Tiel t

I

DESMET G., & RAVESCHOT P., "Het Tempelhof" , in:
Oude koeien
t de gracht ••• , Gent, 1979, p. 5.
"Dobbel Slot", in: Stadsarcheologie, Gent, 1977,
jg. 1, nr 1, p. 33; 1978, jg. 2, nr 1, p. 23;
jg. 2, nr 2, p. 21; j • 2, nr 3, p. 35-36;
1979, jg. 3, nr 1, p.
; jg. 3, nr 2, p. 39.
HOMBLE A.G., "Een inventaris en een opgraving te
Slype in verband met het Gentse Tempelhof", in:
Oostvlaamse Zanten, Gent, 1976, jg. 51 nr 4,
p.

137-144.

"Les TempIiers à Gand,
Palmarès, Gent 1969,
jg. 7, nr 2, p. 15, 18, 20.
ROGGHE P., "De Tempelridders en hun Hof te Gent",
in: Appeltjes van het Meetjesland, Eeklo, 1970,
nr 21, p. 133-157.
VANDENHOUTE J., Gent (0. 1): "Pott
akkers aan
het Dobbel Slot, in: Archeologie, Brussel, 1977,
nr 1, p. 24-25.

272--------------------------------1

jJ!

a/hangende tJan
het ~o/tJan CJ11elle
In het Rijks
f te Gent, in
t fonds de Preudhomme
d'Hailly nr. 466 berust een oude
enboek van het Hof
van Melle, die voor de geschiedenis van onze gemeente
heel wat bel
ke gegevens bevat.
Het leenboek
t gedateerd maar aan de hand van de
namen van sommige leenhouders, die we noteerden uit
andere dokumenten (1), kunnen we het
tueren rond het
einde van de 1
of begin van de 16e eeuw.
Het Hof van Me
hing af van de Baronnie van Rode en
voor de eerste
maken we hier kennis met alle lenen
die van dit Hof gehouden werden. Behoudens
Melle
vinden we er ook
Gentbrugge, Landskouter, Kalken,
Wetteren e.a.
Omwille van zijn belangrijkheid vonden we het gepast
dit leenboek in extenso weer te geven.

fO J

van melle.
Leenen daer af ghehouden staen ter
trauwen ende waerhe
s zij verwandelen bij coope ten
penning van dat
ghelden ende elc teenen Relieve
van thiene ponden
s of ter bester vromen van drien
ter ghelieften vanden erfachteghen ende 20 s. p. voor
c&Tierlincghelt Ter doot, Relief ende camerlincghelt
s boven.
zelbrecht de gruutere hout een Leen groot omtrent een
buender inde prochie van melle up veertackere ghelant an
deen zijde de beke ande straete naer den pletse ende metten
hende ant cruuse up den herwech.
Item de zelve hout noch een Leen darmen hout vanden vornomden
ene groot ontrent vijf dachwant ligghende inden
te melle ende hi vermach ter causen van dese Leene
jcke heerliche
chten ghelijc den heere danof hij
jn eerste Leen hout.

27J ____________________________
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Jan de brune als man van vooghdijen van Joncvrouwe Claren
spapen fa. Jans hout een
en groot omtrent neghene bunderen gheleghen inde prochie van ghendbrugghe tusschen
den gheeroudsberchschen wege ende den aeltersche weghe
gheheeten tgoet ten put • Nu mgr. franchois de brunebij
huwelijcker ghiften.
Jan de gorseme (2) hout een
en groot omtrent 12 1/2
Roeden gheleghen inde pro
van gonteroden up muelen
coutere ghelant de kercke van gonteroden westwaerts ende
thoir van Janne van
deghem oostwaert.
Willem de Bock als man van vo
van
jsbetten
scallins hout een Leen groot een oud dachwant inde
prochie van melle gheleghen wes
ghe
tgoet van
Ste baefs zuutwaert den driesch
fO 3 VO Gillis vanden heede hout een Leen groot een
gheleghen inde prochie van Wettere up tpoortve
oostwaert de erve van Sente lijsbetten
Joos Passcharis hout een Leen ende es eene e
jke
rente van drie ponden grooten vlaemscher munten siaers,
beset up thof ende goet ten abeele, naer tuutwijzen van
eenen wettelijcke chartere.
Gheerolfvan coudenhoven hout een Leen groot 37 bunderen
of daer omtrent gheleghen inde prochie van
gheheeten scupers.
De zelve ghee~olf hout noch een gheleghen inde ze
prochie ende es eene erffelijcke rente van viere p
grooten siaers. Beset up tvornomde Leen hier voortij
daer up vercocht ende daer naer ghelost.
Jacob deynaert hout een Leen groot omtrent neghene dachwant gheleghen inde prochie van melle up den destelackere,
commende metter oostzijde an sheeren straete.
Item dezelve Jacob hout noch een leen groot een dachwant
ende 20 roeden gheleghen te melle tusschen den
bossche ende den varent velde ende es bosch.
jn Baers hout een Leen groot wezende omtrent een
bunder ende es meersch gheleghen inde prochie van melle
bi den cruuce ten eeken ghelandt oostwaert den heerwech
westwaert symon vanden voerde.

4 Jan de Vlaminc hout een leen groot zijnde twee ghemeten
inde prochie van Wettere up tpoortvelt voor
, oost ghelant tgoet te Roesbrouck ende zuut
llis vanden heede (3).
houven fs S~Thoens hout een leen groot een bunder
inde prochie van gonteroden Ghenaempt den dijck
oostwaert de straete commende an ghizele hecken.

mue
~

s hout een leen groot omtrent een half
prochie van gonteroden daerment heet te
zijn stede westwaert neffens muelem hecken.

_____________________________
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Jan Cadewale fs Christoffels hout een leen groot omtrent
25 roeden gheleghen inde prochie van gonteroden daerment
heet te muelem in een besloten velt ghelant thoir van
Gill
fierins an deen zijde ende Jan de gorseme an dander
zijde.
Jan Cadewale fs gillis hout een leen groot 80 roeden ende
es meersc~ gheleghen inde prochie van gonteroden commende
metten westhende ande coutsije.
Symoen vanden broucke hout een leen groot omtrent een half
bundere ghel
inde prochie van wettre bider muelen ter
linden noort neffens sheerenstraete oostwaert
lant
thoyr van Jooris Sergant.
fO 4. VO Mi
1 vanden broucke hout een leen groot drie dachwant 47 roeden
drie partcheelen gheleghen binnen der
prochien van Wettre te wetene een ghemet up demuelencoutere ghe
ande westzijde thoyr van Pieter de Bock
item een ghemet up weedsackere westwaert ghelant de kercke
van Wet
,item een oudt dachwant up mooreghem ghelant
oostwaert thoyr van Jooris borreel ende westwaert dhoyrie
van Janne dullaert.
ter vander Zmessen hout een leen groot een bunder en
34 roeden inde prochie van melle daerment heet up steenackere ghelant thoir van lievin baers ande westzijde ende
commende metten oosthende anden heerweeh.
lips goe
s (4) hout een leen groot omtrent een
buendere gheleghen inde prochie van ghendbrugge streekende
metter zuutzijden an
eren straete oost ende noort ande
erve vande hoyrien van Janne lanen.
Jan

crane fs
aeys hout een leen groot 13 dachwant
roeden gheleghen inde prochie van gonteroden streekende
neffens tcloestre goet van Sente baefs.

Michiel vanden driessche hout een
en groot omtrent een
half buendere ligghende te meI
biden goede te peteghem
ende es eenen bulek.
Jacob de Sceppere hout een
en groot omtrent een buendere
leghen inde prochie van melle up Sente Amants heet ende
es heyde
lant oostwaert thoyr van Lievin baers.
fO 5 Joos Bueys als man van vooghdijen van Joncvrouwe Joossinen
van
Ie zijnen wive hout een leen groot omtrent e eve
buendre gheweets gheleghen inde prochie van melle bijden
goede te peteghem.
ze hout een leen groot omtrent een half buendre
inde prochie van meI
up stuvenberghe ne
den
ijkere bos
oostwaert lancx den heerweghe ende es
nu eene behuusde stede,
welken
ene behoort eene
erlicke penninc rente van 24 d.p. ende twee hoenderen
siaers die zekere laten te westrem sculdich
jn.
Jan de vijldere hout een half buendre leens gheleghen inde
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prochie van melle up stuvenberge commende oostwaert an
sheeren straete ende westwaert de wevere coutre suut dleen
van mattijs vande voerde.
Lievin de muldere diemen heyt de hollandre hout een leen
groot een dachwant gheleghen inde pro
van ghendbrugge
inden bucht terselt Biden upstalle ghe
oostwaert
gheerdt
moerloose fs. francoys.
Jacob matthijs als sterflaet ende man van vooghdijen vanden
cloestere vanden Nieuwen bossche hout een leen groot een
half buendre half leen ende half erve up den houver vande
scelden jeghen over de kercke van mel
Glaude goetghebuer hout een leen groot 6 buendre of daer
omtrent inde prochie van baveghem int goet ten Zijpe.
fO 5 VO Matti s vanden voerde hout een
en groot omtrent 12
roeden
leghen inde prochie van me
up stuvenb
anden
erwech ende es zijn stede daer hij up woent.
Gheerdt Buese als man van vooghdijen vanden Cloes
van
Sente Claren buuter keyserpoorten hout een leen groot
omtrent een half dachwant gheleghen inde prochie van
Gendbrugge vor Sente claren cloestere lancx den muere
ende
et de quaiacht.
Lievin van Scoorisse fs. lievins hout een leen groot omtrent een half dachwant gheleghen
prochie van
gonterodenup Roderbosch ghelant oostwaert Symon vander
houven ende es beplant met upgaenden houten.
Jan Pauwels hout een leen groot omtrent een half dachwant
gheleghen inde prochie van Gendbrugge up chucberch ghelant noortwaert Jan de Baenst.
Jan de Bock fs. pieters hout een leen groot de tweedeel
van tween buendren
diverschen
cheelen gheleghen
b
der prochien van wettre te wetene de twee deel
van tween ghemeten inden fonteyn meersch, Item de tweedeel
van tween ghemeten up weedsacken, Item de zelve jan de
Bock hou noch een
en ende es tderàe vanden vornomde
leens ende vanden vornomden partcheelen van erven, dwelc
verdert was up Willem den Bock
jnen oom was ende nu
naer zijn overlijden heeft hijt vercreghen bij coope
j
zijn der moijen.
fO 6 Pieter de Landsheere hout een leen groot 12 1/2 roeden
gheleghen inde prochie van gonteroden up muelem coutre
ghelant up deen zijde Robbrecht van Yedeghem ende de
kercke van gonteroden an dander zijde.
vander houven als man van vooghdijen van Symone
cadewale fs. Cornelis hout een
en groot omtrent vijf
dachwant ghel
inde prochie van gonteroden biden
ede ten ackere in eenen beslotenen bucht commende
metten westhende an straete
loopt naer muelem.
Jan de pape fs
~

erts hout een leen groot omtrent een
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oud daclli~ael gheleghen inde prochie van Gendbrugge up den
cant vander scelden ende es west ghelant sheeren straete.
Pauwels vanden hulle hout een leen omtrent twee buender
groot ende 80 roeden in tween partcheelen binnen der
prochien van Gendbrugghe te wetene een buendre 12 roeden
daerment heet in grootmeersch ghelant Jan de Baenst
oostwaert ende dandre buendre 29 roeden daerment heet
dlanghe buendre de kercke van ghendbrugge daer neffens
ghelant.
Glaude goetghebuer hout een leen ende es eene heerlijcke
rente te wetene zes ponden parisis siaers heerlicker
penninc renten ende 14 hoendre emmers elcx lettel min of
meer streekende binnen gonteroden landscoutere ghendbrugge
ende daeromtrent welke voorseide rente iaerlicx sculdich
zijn diverschen laten up omtrent 38 buendre erven naer
duutwijsen van zekeren gheuzeerden rentboucken of rentrollen ten welken leene behoort een meyer erven ende
onterven met zinen ghezworenen laten dootcoop ende
wandelcoop.
Item ten dese leene behoorentwee manscepen ende leenen
danof deerste 14 dachwant in wienen toebehoorende meester
jacob vanden eechoute tweeste 22 dachwant in ghendbrugge
in cleen conincxdonck toebehoorende geerom borluut. Nu
Janne borluut bij partaigen ende huwelicker vorwaerden
danof wezende item.
fO 6 VO Jan Boudins
Zijpe hout een
Gheleghen inde
langher gracht

als man van vooghdien van franchoys vanden
leen groot omtrent ellevene buendre en
prochie van Ghendbrugge daerment heet ter
bij peteghem ende es zom heyde.

Jan Calaeys als man van vooghdijen van Joncvrouwe
Kathelinen Lanen hout een leen groot omtrent 19 buendre
gheleghen inde prochie van ghendbrugghe ende es tgoet te
pennaerts ghelant neffens franchoys vanden Zijpe leene.
Gillis tzmet fs. Laureyns hout te leene twaleve groote
siaers erffelijcke renten up den heerlicken rentbouc
van melle vallende telken kerssavonde.
Willem Ronsse fs. Jans hout een leen groot omtrent 48
roeden gheleghen te landscoutre onder bedsberch bij
keppinc zlJutwaert den boenackere oost lancx den heerweghe.
Jan Coppins als man van vooghdijen van Janne van Lijekercke hout een leen groot omtrent 5 buendre gheleghen
inde prochie van ghendbrugghe anden driesch ende es
eene hofstede metten walle water meerssche ende winnende
lande.
Lievin de gruuter hout een leen gheleghen inde prochie
van melle ten upstalle ende ten elsbroucke, groot metten
viverkins acht buendre of daeromtrent.
fO

7 Gheerom Borluut hout een leen groot omtrent 6 buendre in
diverschen paertcheelen gheleghen inde prochie van
ghendtbrugge int goet ter doolagen met zulken rechten
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ende vervallen als daer toebehooren •
• Gheeroms.

Lievin Borluut

Item de zelve
hout noch een leen groot omtrent
24 buendrc
, bossche, weeden ende meersschen
liggheEde
deen an dandre inde prochie van ghendbrugge
ghenaempt thofgoet
groot conincxdonc met zulker
ferie (?) Draterie laten ende renten
wetene 5 s. 3 d.
par. siaer~ 14 hoendre also de rentrolle verclaerst.
Item de ze ve geerom hout noch een leen
ot omtrent
twee dachwant gheléghen inde prochie van ghendbrugge
streekende ant voorseijde leen ande
jde te mellewaert
bijden hooghen ackere.
Mer Pheli s vander gracht ruddre, heer van meIsene, hout
in
ene
erscip ter beken
dickelvenne,
welken
leene behooren hof ende ghedinghe, een Bailliu ende
dertiene mannen ende een meyer met zevene scepenen,
erven ende onterven wandelcoop ende dootcoop.
Item zekere ~eerlicke rente van 9 p. 4 s. 6 d. ob. p.
siaers 6 broon 4 1/2 cappoen, 6 1/2 hoendre een halstre
ende twee spent evenen tsiaers van elcx
ttel min of meer.
Item dit naervolghende zijn de achterleenen ghehouden
vanden vornomden Mer phelipse ende
t.
Martin
nomden

ha~ere fs. gillis hout een
erlichede ter beken.

en vanden vor-

fO 7 en fO 8 zijn niet ingevuld.
fO 8 VO vermeld onderaan alleen volgende tekst:
Jan de
fs. Jans hout een leen groot wesende omtrent
een buendre gheleghen inde
chie van Ghendbrugge
commende metter oostzijden ande aelstersche herwech
weverheet ende metter westzijden ande leenstraete ghelant
neffens franchoys houman.
9 Robbrecht van Yedeghem hout een
en ende es gheheeten
tscoefl
bestreekende up zes buendre een dachwant ende
21 roeden ligghende inde prochien van gonteroden ende
lembergen daerment heet ten broucke int velt ghelant
noortoost ander aelmoesenije lant van Sente bae
ende es
den 6-en seoef ende zom den 9-en scoef.
Joos de zmet
s man van voochdijen van Adriaen de
sceerere hout een leen groot omtrent twee dachwant
gheleghen inde proehie van melle up de bregiere coutre
ende es oostwaert ghelant mergriete van
t.
Jan GOUmE~n
• franchoys vuter name vande prochien van
ghendbrLi.gghe hout een leen groot omtrent twee dachwant
ghel
te ghendbrugge te weverhee biden gherechte
comJnende me tten oost zij den anden
erwe eh.
Jan Vè:nuer llOuven
• Symoens hout een leen groot omtrent
drie d(~
gheleghen inde proehie van melle bij den
ijshoute
lant Robbrecht van
deghem westwaert.
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Joos vander eecken 25 roeden straetleens gheleghen inde
prochie van melle neffens claeys bogaert ende es beplant
met plantsoenen.
Gheerdt bloume vincents zone hout een leen groot drie
dachwant ende een half inde prochie van ghendbrugge
commende metten eenen hende ande heerwech metten andre
zijde an tleen van franchoys vander Zijpe.
fO 9

VO Joncheere Lodewijck vander hole sciltcnape hout viere
leenen danof dat deerste groot es een buendre ligghende
inde prochie van melle
ziecx vivere, den houck ant
velt zuutwaert.
Tweeste leen ooc een buendre ligghende int Camerkin
commende metten eenen hende ant camerkin ende metten
anderen hende an crayloo.
Tderde leen groot een half buendre in Slabbers driesch
an raeshort.
Tvierde leen groot omtrent vijf buendre ligghende inde
berrent vivere al binnen melle bachten quaetatrecht.
Jan de Brune
s man van vooghdijen van Joncvrouwe
Claren spapen zi nder huusvrouwen hout een (leen) groot
zijnde omtrent
buendre ende een half metter hofsteden
gheleghen te Ghendbrugge anden driesch in winnende lande,
watere, meerssche ende weeden gheheeten tgoet ten hove,
ten welken leene behoort een bailliu, zevene scepenen
ende vermoghen erven ende onterven, wandelcoop ende
sterfeoop, boeten van drie scellinghen parisis ende drie
scellingheR parisis vor hofrecht, item in penninc renten
7 p. 8 s. 1 d. ob. paris • siaers, 5 cappoenen,
62 hoenre ende 15 1/2 modosime evenen elcx lettel min of
meer die diversche laten jaerlicx ghelden den vutwijzene
des renteboucx.
Item de zelve hout noch een leen ende es eene Erffelicke
rente van
p. parisis
aers wijlen belast up tzelve
leen hoe wel datse nu ghelost es.
Jan Zveldekin hout een leen groot omtrent een oud
buendre gheleghen in de prochie van ghendbrugge commende
metten eenen hende an
heerstraete ende ande zuutzijde
ghelant thoyr van kathelinen lanen.
Nota om dit
en es questie vor de heeren vanden Raede
van cornelis claeijs weghen die ooc recht ant zelve
leen quereleert.

fO 10 Symoen vander houven fs. Symoens hout een leen groot drie
buendre 91 roeden gheleghen binnen gonteroden in
diversehen sticken te wetene beneden der hoelderstraeten
een dachwant 91 roeden. Item eene weede ende lant groot
drie dachwant 82 roeden. Item een stick an ydeleeren putte
groot drie dachwant 21 roeden. Item een stick lants
beneden scelderoden weghe groot 2 dachwant 65 roeden.
Item noch een stick in midden van Roder coutre een dachwant
roeden.
Willem vander Beken (5) hout een leen groot twee bunderen
twee dachwant 73 roeden te wetene ant ydeleeren putte
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drie dachwant 33 roeden, item anden vliendren pael
twee dachwant 53 roeden, item an lievins vander scuere
lochtinc twee dachwant 22 roeden, item beneden scelderoden weghe twee dachwant 65 roeden.
Wouter van heetvelde als man van vooghdien van zijndre
dochtere hout een
en groot omtrent twee buendre
gheleghen in tween sticken der prochien van Wettre.
Gillis vander eeken hout een
en groot 25 roeden
gheleghen te melle daerment heet te muelem commende
metten eenen hende anden ouden bogaert ende metter
noortzij
neven de 100.
llis de
c (6)
s man van vooghdijen van mergrieten
van praet hout een leen groot 1/2 buendre gheleghen
up de bergierecoutere inde prochie van melle ghelant
neffens thoir van wijlen lievin baers.
fO 10 v O Bussaert van hembyze hout een
en groot 16 buendre
heyden inde prochie van ghendbrugge commende metten
oosthende anden heerwech westwaert ghelant Jan vander
meere.
em de zelve Bussaert hout noch een
en groot
drie dachwant 36 roeden up tgroote heet ende es een
viverkin.
Jan vander meere hout een leen groot omtrent ellevene
buendre 64 roeden gheleghen inde prochie van ghendbrugge streckende metter oostzijde an Bussaerts van
hembyze leen metter zuutzijden an Joos beys goet.
Jan de vos fs. adriaens hout een leen ende es een
ervelijcke rente van omtrent achte ponden twaleve
scellinghen acht penninghen hallinc parisise sjaers
ende 18 vate evenen siaers vallende telken kerssavonde
up sekere partcheelen van erven binnen Massemen ende
Wettre ende
eft wandelcoop ende dootcoop alst valt
dat den gront verandert daer up de rente spreect.
Joncheere Adriaen Vylain heere van Reesseghem hout
een leen groot omtrent 31 buendren 2 dachwant te
wetene tpachtgoet te meIIe, behuust metten upperhove
een valbrugge ende een nederhof beede ommegracht metten
lande bossche ende merssche daer an gheleghen.
Item dit voorseyde leen staet in vruchten ten 33en
scoeve. Item ten zelven leene behoort tvooren malen
vanden nieuwer watermolene toebehoorende den Cloostre
van me e, naer dmalen vanden officiers~van meIIe.
fO 11 Meester antheunis Colne raedt ons sgheduuchs heeren
raede als man van vooghdijen van zijnen wive hout
een leen groot omtrent 6 dachwant gheleghen inde
prochie van Wettre in tween sticken Te Wetene een
buendre meersch gheleghen up de molenbeke ende dander
half buendre ligghende an moreghem straete.
Jan vanden Rijne als man van vooghdijen van Joncvrouwe
orentinen van Vaernewijc zinder Joncvr. moedre hout
een leen gheleghen inde prochie van Bost gheheeten den
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muelenbeerch ten wijchuuse groot metten lande datter
toebehoort een buendre.
Franchoys de nul hout een leen groot omtrent drie
dachwant ende een half gheleghen inde prochie van
Westrem
drie partcheelen. Te wetene een half buendre
lants up de varentcoutere. Item een dachwant bachten
andries scosters stede was. / nu toebehoorende
lambrecht vander cruucen.
Item een half dachwant up duenccoutere.
Item ten zelven
ene behoort thiene scellinghen
hallinc parasis
aers he
cker renten ligghende
inde prochie van eerdeghem onder den heere van Erpe
zekere gronden van erven.
noch neghene sce inghen twee penninghen parisis
siaers ligghende in Westrem naer tverclaers vanden
renterollen.
Item erven ende onterven metten laten ende twee
scellinghen vanden ponde van wandelcoop ende dobbe
rente van steerfcoope.
Willem stoop een dachwant leens
ghen
ghendbrugghe
ghe
thoyr van Janne lanen ande deen zijde Ende
oostwaert den heerwech.
fO 11 VO Hubrecht vander Zmessen hout een leen groot 25 roeden
leghen inde prochie van melle daerment heet ten
e sdriessche
eene stede ende es ghelant andeen zij
pie
vanden
cke.
Chrispiaen van Baveghem als man van vooghdijen van
beatris zmeyers zinder moedere hout een leen groot
een dachwant ende es weede ghe
inde prochie van
melle ande bregiere ghelant ande zuutzijde thoyr van
Lievin baers.
Jacob volaert hout een leen groot een buendre 30 roeden
winnents lants inde prochie van ghendbrugge tusschen
Sente Claren cloestre ende der kercken van ghendbrugge.
Reyniers vanden broucke zone hout een leen, groot een
half buendre meersch gheleghen inde prochie van landscoutre inden pyewitten houck ghelant t
oestre van
Sente
an
zijden.
Item ten desen leene behoort 16 penninghen parisis siaers
he
icker renten gaende vut eenen sticke lants toebehoorende
cloestere van Sente baefs ne
tvoorseyde leen
leghen.
Item ten zelven
ene behoort de visscheri~ inde beke
te landscoutre tot gonteroden ande brugge.
Lievin van s~oorisse hout een s
tleen
leghen
meI
ghenaempt den hackeldriesch, groot omtrent
25 roeden.
fO

~

IvIichiel
ericx
s man van vooghdien van kathel
steemaers
jnder moedere hout een leen groot 7 dachwant
daeromtrent ghelghen inde prochie van kalkene
daerment heet ten broucke ende es zom eene s de
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behuust gheleghen
dëen an dandre ghelant metter
noortzijden an sheeren straete.
Item ende van des leene zijn ghehouden zekere achterleenen te wetene tot 5
enen toe.
Eerst Jan vander hachenehout een leen van Joncvrouwe
kathelinen steemaers leene de tweede
van eenen
ghemete meersch gheleghen in calkene belIem.
Item dezelve Jan hout noch een leen dat wijlen Justaes
daneels was ende es 100 roeden meersch
Calkene meers eh.
Ghyzelbrecht haentkin hout ooc een
en vande vornomde
kathelinen steemaers leene groot een ghemet gheleghen
in Bellem ten broucke.
ijnric vanden velde 20 roeden leens ghehouden vande
vornomde kathelinen steemaers leene gheleghen neffens
kathelinen steemaers stede.
Willem vander meere hout een leen van kathelinen
steemaers leene inde haut groot een half buendre
gheleghen inde Vromontstraete in zijne stede ende
een half ghemet in tween sticken gheleghen up de
haesdonc ende diversche leenen zijn van des leene
ghehouden te wetene.
Gillis vromont ende Cornelis vromont een dachwant
vromontstraete in zijne stede ende een half ghemet
in twe~n sticken gheleghen up de
sdonc en diversche
leene zijn van des leene ghehouden te wetene.
Gillis vromont ende Cornelis vromont een dachwant inde
vromontstraete neffens tvoorseyde willems leen.
Item 200 roeden up den broucackere ende een cleen
sticxkin meersch ten broucacker.
Jan bracke 100 roeden.
Jan haentkin ende Jan vanden kerchove twee ghemeten
achter piet ers vanden achere hofstede ten broucke ende
es eenen meersch bucht.
lis van waes ende Jan vanden kerchove 400 roeden
gheleghen up den broucackere neffens den wech.
Pieter van
erlaer ende beerent haentkin bij coope
100 roeden in bellam oostwaert ghelant Jacob van
mendonc ende westwaert betkin vromonts.
fO 12 V O Katel
steemaers hout een leen van Willems vander
meere leene groot een half ghemet
haer stede ten
broucke ande zijde oostwaert.
Heyndric vanden velde 50 roeden
zijne stede ten
broucke up de beke daer de scuere up staet.
Dhoyrie van Janne bueyse een ghemet up den muelenackere
vor tgoet vander meers
Dhoyrie van Janne vromont 100 roeden up den muelenackere
anden wech.
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Dhoyrie van Chrispiaene vromont
broucackere.

2 dachwant up den

Lijsbette bruns twijf van michiels vander haeghen, hout
een leen groot een ghemet gheleghen in calkermeersch
vooren ant hecken.
Item men hout voort vanden voorseyde leene sprietelinghen van leene ende van erven.
Eerst Jacob caubrake 2 ghemeten in kalkermeersch omtrent
den mierbosch.
Nu Berthelmeeus de backere tijcwevere tsente Pieters
te Ghend.
Beatrice vromonts gi is uochtre Race luucx wijf 400
roeden gheleghen te calkene bider kercken.
Jan hanekin

• ghiselbrechts 100 roeden.

Ghyselbrecht temmerman een half ghemet up den broucacker
Jacob van
erweghe b
coope jegens ghiselbrecht
temmerman.
fO 13 Joncheere Willem van Grijspeere sciltcnape hout een
leen tgoet ende theerscip ten Abeele met zulken rechten
ferien vryheden ende heerlicheden als daer toe behooren ende es den bodem vanden voorseyden leene groot
omtrent 17 buendre in tween partcheelen gheleghen deen
partcheel groot 13 buendre de kercke van gonteroden
daer an ghelant ande westzijde ende an doostzijde den
heerwech. Item 4 buendre bosch ande oostzijde neffens
de boschstraete al ligghende binnen melle gonteroden
ende daer omtrent. Item ten voorseyde
ene pehoort een
bailliu die dinghen mach metter roede inde hant, 17
mannen ende 7 scepenen hof ende ghedinghe met mannen
ende scepenen. Item 23 ponden 11 s. 3 d. ob. parisis
penninc renten 3 1/2 cappoenen, 43 1/2 hoendre ende
2 coppen evenen elcx let 1 min of meer, erven ende
onterven met mannen ende scepenen, wandelcoop ende
dootcoop ende ten des leene behooren twee buendren
heeltwinninghe ende voort naer den vutwijsene van eender
onder wettelicker circommenaigen rustende onder den
vornomden Joncheere Willemme van grijspeere ende hier
naer volghen de leenen ghehouden vanden vornomden
heerlicheden ende hove ten Abeele ende
Eerst
Claeys Byese hout een leen vanden vornomden heerlicheden ende hove ten Abee
groot wezende twee dachwant
ende een half ligghende in tween sticken inde prochie
van mel1e te wetene een dachwant ende een half up de
varent dleen van Jacob deynaert daer neffens oostwaert.
Item een dachwant meersch
sneckers meersch.
Item dezelve Claeys Byese hout noch een leen groot
omtrent een dachwant ende een
f in me
gheleghen
vor doude zwane commende anden heerwech oostwaert.
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Willem vander Bekenhout een leen vanden vornomden
heerliehede ten Abeele groot wesende omtrent een
buendre gheleghen te gonteroden daerment heet inden
putte der aelmoesenije lant van Sente baefs ande
westzijde.
fO 13 V O Robbreeht van Yedeghem hout een leen vanden vornomder
heerlieheden
Abeele groot omtrent een buendre
gheleghen te gonteroden. Alzomen
t van Cotele te Roden
ter kereken waert. Commende met
noorthende an
tseloestre lant van Sente baefs.
Symoen vanden voerde (7) als man van vooghdijen vanden
eloestre te melle hout een leen vanden heerlieheden
ten abeele groot 3 daehwant ligghende inde proehie
van melle ten berghe baehten tzieehuus up den eant
vander seelden.
Joos de Zmet hout een leen groot een half buendre
20 roeden ligghende inde proehie van melle daerment
et te muellem. Commende metten eenen hende an maeriex
van aijeghem stede.
van Ronssele
• lievins hout een leen vanden
vornomden heerlieheden Ten abeele groot twee daehwant
36 roeden inde pro
e van melle danof deen daehwant
eght baehten ne
jan eoolins leen Ende dandere
36 roeden inde varent. zuut ende oost ghelantthoir van
s eadewale.
Maerek van aijeghem hout een leen vander vornomden
ieheden ten
ee
groot drie daehwant ligghende
inde proehie van me
daerment heet Calverhage ghelant
an deen zijde de fraters te ghend eommende vooren ter
straten.
Item de zelve maerek hout noeh een leen ligghende inde
pro
e van melle te mue
ende es eene hofstede
groot omtrent twee daehwant eommende ten voorhoofde an
ts
te ander waterganek ghelant Joos de zmet metter
noort jden.
fO 14 Jaeob van bederwaen hout een
en vanden hove ten
Abeele ende es de tweede
van twee buenderen drie
daehwant 20 roeden ligghende in vier parteheelen
inde proehie van Lembergen Te weténe de tweedeel
van 6 daehwant biden broueke int velt neffens thoflant
vanden
eele item de tweedel van 1/2 buendre 16 roeden
in heerenbouts winele inde hofstede ten broueke.
Item
edeel van twee daehwant 4 roeden meerseh inden
beeekmeerseh. Item de twe
1 van eenen daehwant inden
bomgaert
broueke.
Loys ghe oets als man van vooghdijen van zinen wive
svoorseyden jaeobs zustere hout een leen vanden hove
ten abee
Ende es terde van tween buendren drie
daehwnat 20 roeden ligghende ter plaetsen boven verelaerst ende es hiermede verdert ende vanden zelven
derden een leen ghemaeet.
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Jan Bogaert hout ooe een le~n vanden hove
Abeele
groot omtrent 25 roeden ende es zine behuusde stede
daer hij up woent te muelem.
Joneheere Adriaen
jlain heere van Ree
een leen vanden hove ten abeele groot een
gheleghen inde pro
e van melle daerment heet up de
muelenputten Tuss
den leene datter hout vanden
hove van melle ende den lande toebehoorende den
Cloester van me e.
Pieter vanden he
hout een leen vanden vornomden hove
ten abeele groot een daehwant ende 8 roeden l~~~ •._~
inde proehie van g
roden bider 100.
De zelve pieter vanden
als man van vooghdijen
van hannekin vanden
zinen zone hout ooe een
leen vander vornomder
eheden Ten Abeele groot
wezende Een ghemet ghe
binnen der proehien van
melle daerment heet te muelem ghelant Jan Coolins fs.
evins an deen zijde ende
llis de mets an dander
zijde. Commende metten eenen hende an tstraete.
fO

14

VO Jan vander seuere fs. franehoys hout een leen vanden
hove ten Abeele groot wezende een half buendre ende
een half daehwant ligghende
drie parteheelen binnen
der proehien van gonteroden
f deen parteheel es
een meerschelken ligghende ten eeken. Tweeste parteheel
in Zneekers meerseh ende tderde parteheel 1/2 daehwant
1
e-te muelem up de b
achter Russelmans stede.

ob feron hout een leen vanden hove ten Abeele groot
wezende drie oude daehwnat meerseh ligghende in Roder
meerseh neffens tleen van gillis vanden heede.
llis vanden heede hout ooe een leen groot 1 1/2
ende es meerseh in Roder meerseh neffens
tleen van miehiele vanden steendame noortwaert.
Michiel vanden steendamme hout ooe een leen vanden
hove ten Abeele groot 1 1/2 daehwant meerseh in Roder
meers
neffens tleen van gillis vanden
ede zuutwaert
waren wijlen een leen beede dese
enen.

Voor de studie van de toponymen en voor de gene
is
dit dokument zeer waardevol. Met de publikatie ervan hopen
we de kennis van
t feodale tijdperk in onze
e te
kunnen bevorderen.
We zijn er van overtuigd dat deze bron, die blijkbaar door
vorige gesehieds
jvers niet geraadpleegd werd (8), ons
heel wat nieuwe
iten schenkt over de vroege ges
edenis
van Melle en het omliggende.
A. De Baets.
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NOT E N
~

: staat boven de originele tekst geschreven.

1.

RA. G. Land v. Aalst - nr 1518 - Registre des
fie
aO 1473.
Achterlenen van ft Goet ten
eele.

2.

nu Joannes vander scude

3.

Jan de Vlaminc was b juw te
lle in 1468.
Zie H.
rbist "Geschiedenis van Melle".
Leuven 1962, p. 189.

4.

nu

*

5.

nu Pieter vander zmessen fs Jan.

~

6.

Jan de'vleeschoudre.

oK

7.

nu lievin de wedenaere fs J acops (?).

8.

niet vermeld bij De
bij H. Verbist.

Joannes.

eter fs Phelips.

tter-Broeckaert en

L-------------------------------286------------------------------~

'\

_

..................................................................................... ...................................................................................-.............................-........

Inhoud:
Blz 255
261
263
267
273

t kasteel de Potter d'Indoye.
Historische Mengelingen.
Eigenaars - Ze
tandigen.
Dobbel Slot.
Lenen afhangende van het Hof van Melle.

U blijft toch LI D hé?
dan is de bijdrage
"Heemkundige Vere
te st
en in de
en

de
" 100 F.
van ieder jaar

j

taan:
heer Oscar De Backer, Driess

ofwel

dit gest

Nr 448/358632

30 - 9230 :rvlELLE

worden op de bankrekening:
van Kre

etbank-

lle.

U we nst kontakt met ons? ..
briefwisse

dan
Sekret

aan:

s:
de Heer LElVlIvIENS

1

Schauwegemstraat 9 - 9230

&-.i...................................................................................... . -

I

287 -.........................................-....-..-..-•••-................-•••-....-••••.-

r--.. . . -------- - - ----------------------------,

met zo n tJIIjet

bent lj
een gans jaar

LID

van ()nze

Heemkundi eVereniging
~~De Gonde~~
L _________________________________________

~

