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Het l{asteel 

de Vatter d' lndoye 
( 

door t 

Zoals we gezien bbe den dank zij de t emer~ t 
teel "goed ter Meers" vereenzelvigen met het 

de Potter. 

Franciscus Pas 
Marie Joarme Goe 
gronden op 20.11. 

Dank zij de aB!lko 
landerijen nog 

Potter en zlJn echtgenote J 
s ( ) ko ten het kasteel en bij 
J. 

Er is de bes j partij land 
gi1eulempt nei:::l-"het hoogh s s 

dricxstede over b 

t strekte zich 
huidige Brussplses 

i.r.xeg tot ever 
waar nu de drukke 

e 

Bredero gevestigd is. bunders (ongeveer 50) 
groot en lag, langs de 
"d'hofstede wijlent Jacques 

heirweg, nevens en er 

De Sterre, een hoeve en destijds 
de hoek van de Kapellest 
laatst aan de familie Bote 

Wiele ghenaempt de sterre". 
ook een ~erberg, stond 
zenstra~t. Ze behoorde 

vervangen door een art 
bewoond door de gcn0e~de 

Wat o~s opviel in de tekst 
over brugghe". Deze t em i 
en we kunnen vermoe 
bewoond door zekere 

f van MellE' 
en over een 

een b legen 

Toen rinnerder we ons dat er 7rce 
t de kasteelvijver ~aar de S 

loop kruiste de Brusselseheirweg z 
stenen brug Doet gelegen hebben. 
van indricx slechts bere n de b 

r 

gebroken en 
1642 werd ze 

ele (2). 

"3eindricxsteJ 
"::1 terre stuck" 

fs-::ede st 
(ie o. VJe 

gevo~1dEn die 
oit op deze 

en w':lterloop 
e ze wa te:,:'-

een houten ut 
clu.s de hofstede 

t 

Verder is er nog een merkwaardige toponie~ W~Qr in dezelfde 
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akte sprake is van "een ije lants t den spi 
met den enbergh". De betekenis van" 
hebben we de vorige bijdrage reeds b 
aandacht hier meer naar ~'den meulenb 

rf! of spij 
ld (3). Onze 
". Uit die t t 

blijkt dat er de Spijker een molen hee 
landboeken van Melle (4) en ook niet in de 
20e penning is er sprake van een molen op deze 
Mellenaars kunnen zich niet herinneren 

eren van de 
plaats. Oude 
ijker ooit een 

verhevenheid de bodem te hebben gekend. 

~ochtans, in de trapzaal van t kasteel de tter, hangt 
een schilde met de voorstelling van de s va~ Melle 

1745 (5). de linker benedenhoek van di schilderij, 
rechtover het Barrierhuis, z we een heuvel met enkele 
bomen beplant. Men dacht tot den aan een asie van 
de kunstenaar ondanks andere ls zoals o.a. kerk, 
het College en t Barrierhuis nauwkeurig get 'Nerden. 
De aldus afgebee e heuvel zou wel eens de "meulenbergh" 
kunnen zijn. Mel zou aldus tens zes mo hebben 
gekend in plaats van vijf zoals verondersteld (6). 

zelfde aanko e geeft ons andere bijzonderheden in 
verband met het Goed ter Meers. de hoek, gevormd door de 

selsesteenweg en hef Gemeente ein bevond zi destijds 
hofstede van Charles. de Noyet • Deze was ook wagen-

van beroep en j hield de eve in cijns (7) van de 
eigenaars van het kasteel. Hij werd later opgevolgd door 

jn schoonzoon Lambert De Smedt (8). 

Voor de inrijpoort van het kaste (die heden 
tot het hoveniershuis) lag een hofstede 

(9). Ze bevond zich ongeveer op de plaats 
dige hoveni s. 

"gloriette" nabij de tegenwoordige ingang van teel 
werd gebouwd in 64 door Louis de Wulf, schoonbroe 
Jean François de Potter. 

er Louis de Wulf, een koopman t Gent, huurde t 
kasteel van zijn schoonbroeder (10). gloriette werd 
gebouwd naar het model van deze te cht en die toen 
toe behoorde aan Jonker Jan Baptist , eigenaar van SJ: 

er t kasteel de Bueren werd genoemd (10). 

Het goed ter Meers eft heel wat e 
gekende bezitter die we met zekerheid 
Simoen Clockman. j verpachtte het 
Roose • Arend ( ). 

gekend. 
kunnen vermel 

d irl 

Simoen was een zoon van Jan Clockman e, 1388, 1 

De 

helftwinning, gelegen Melle en Gontrode, verpachtte aan 
Olivier Codine fs. Pieter (12). Deze bezat eveneens t 
Goed te Avertuun aan s met een oppervlakte van 
bunders ( ). Hij was eigenaar van een d van 3:; ",". 
in We .(14) en een s in de Oders te Gent. 
Clockmans behoorde~ tot de voornaamste ciërs van 
Zij waren verwant aan families Bette en DBJTlli:.a::::. Sür,oF 
Clockman werd in 1420 s pen van Gedeele te Gent (15). 
Hij huwde met Kathelijne VromDauts die, in 1436 weduwe ge-
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worden, de goederen van haar overleden e 
voor haar minderjarige zoon (16). Deze 
heer van den Abeele worden. In 1466 verle 
aan het klooster om 5 dagwand land te kOpeYl 
Cortrosine ( ) • 

ot beheerde 
zou later 0 
ij toel 

t net goed 

In 1479 zien we het Goed 
Andries Aelgoet (18). De 
genoemd, blij t goed 
van de 16e eeuw. 

ter Meers eigendom 
familie Aelgoet, 

be t houden tot 

van 

t een pachtovereenkomst van 24 april 1523 blij 
Jonkvrouw Lijsbette's Vetters (19) eigenares is 

dat 

Zij was de weduwe van Pieter sberch, vermoe ijk een 
zoon van Andries, en hadden drie kinderen nml.: 
en Cornelie. Buiten hun eigendom in Melle bez 

sbergh alias 19oet ook nog t Goed ter 
Nazareth (29). 
De zoon Gillis huwde met rJij sbet 
van Jacob vander Zichele. Cornel 
L van Beke • Hendrik. 

van der 
werd de e 

, Gillis 
fa.7J1ilie 

e veL 

t is de oudste zoon Jan die het Goed ter Meers verkocht 
aan een Sr. Peeter Daems. Dit b j uit de licken 

eboeck" van de H. Geest van Melle a O 1637, vernieuwd 
naar deze van 1570. 

De t t luidt als 

nnu Mevrauw de Lima bij versterf te van 
vaeder - item van François 1 causa 
uxoris Joncvr. Maria over Sr. Pester deems 
haer vader bij coope van JaE E'J.J (;J:' d' "l:.ldc 
int den goede ter Mers" (21). 

Maria huwde met 
de L • We kennen 
Goed ter Meers nog 

ois Gallo en dochter met een 
voornaam et maar weten dat ze t 

bezit had t jaar 165 (22). 

Hier moeten we nu een rechtzetting doen. , 

Volgens H. rbist (23) b 
goed de tter in 1571 toe aan van 
Quickelb • j het nazi 
vermelde t en een vergel van 
gekende bleek deze bewering niet te 
kloppen. vergissing is b jpelijk. 
In de tekst t het kohier van de 20e p 
zoals we eveneens overgenomen hebben in 
onze eerste bijdrage over dit goed (24), 
twee toponiemen voor die ook 
eerste pachtkontrakten nml. ey;. d' 
Het iE ons be dat een s van Quic 
berghe huwde met Margriete erch en z 
in 1537 e waren van het Goed ter ELèlst 
te Kwatre (25). 

e 
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Margriete Halsberch was zeer waarschijnlijk een 
dochter van Jan Halsberch d'oude en dit kan 
verklaren hoe een deel van de erfgronden han-
den kwam van de familie Van Quickelberghe (26). 
Volgens het kohier van de 20e penning hadden 
de gronden en het "Huis van Plaisance" van 
Gillis van Quickelberghe een oppervlakte van 
ongeveer 14 bunders. 

de 15e eeuw telde het Goed ter Meers een oppervlakte van 
43 bunders die in 1743 (27) nog 24 1/2 bunders bedroeg. Dit 
wijst er eveneens op dat het Goed van Quickelberghe niet het 
Goed ter Meers kan zijn. 

Keren we terug naar de laat vermelde eigenares Mevrouw de 
Lima. In 1687 zien we dat ze haar eigendom verkocht had aan 
zekere Jan Duycx of Ducx uit Antwerpen (28). 

Een Anne Ducx, waarschijnlijk een dochter van Jan, huwde met 
Philippe François de Meulemeester (29). Deze laatste maakte 
zoveel schulden dat Herman Lambrechts, heer van Cortenbach, 
de openbare verkoping vroeg van het speelgoed en land te 
Melle. Deze ging door op 28 juli 1695 "ter ordinaire vier
schaere der prochie van Melle ghehauden inde herberge De 
Croone tot Ghendtbrugghe" (30). 

Een koopman uit Gent, Joannes Bellemans, kocht het goed (31) 
en in 1704 kwam het in bezit van Bernard Joannes Bellemans 
en zijn echtgenote Joanne Rose Leuwers (32). 

De verdere opvolging van de eigenaars 
van het Goed ter Meers 
of het huidige kasteel de Potter 

is ons bekend 
en het volst te verwijzen 
naar de tekst van H. Verbist (33) 
en de lijst in bij 
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Chronologische lijst van de eigenaars van het Goed ter Meers 

Jaar 

1435 

1436 

1479 

1523 

1637 

1657 

1687 

1696 

1710 

1743 

1753 

1797 

Namen van de eigenaars 

Simoen Clockman 

Kathelijne Vrombauts, weduwe Simoen Clo 
over haar zoon 

Andries Aelgoet 

Jonkvr. Lijsbette 's Vetters, Wed. Pieter erch 
alias Aelgoet. Haar eren Jan en Gillis Hal 

Jan Halsbergh d'Oude 

Sr. Peeter Daems bij koop van Jan Halsbergh 

Frans Gallo Salamanco gehuwd met Maria Daems 

Mevr. de Lima-Gallo 

Jan Duyck bij koop van de erfgenamen de Lima 
lip Frans de Meulemeester gehuwd met Anna Duyck 

Sr. Joannes Bellemans 

Bernardus Joannes Bellemans gehuwd met 
Joanne Roza Leuwers 

1/2 Carolina Bellemans 
1/2 Catharina Diericx echtgenote 
verkopen aan Paschasius de Potter 
gehuwd met Joanne Goethals. 

Keerle 

Jan de Potter erft van zijn vader 

Kinderen Morel-de Potter verkopen t goed aan 
hun oom J.L.B. de Potter, hoogpointer van Kortr~Jl~. 
heer van og-boechaut. 

Door s kwam het goed aan Jan de Potter, 
echtgenoot van Coleta Baut de 

Tot op heden nog altijd in het be t van de 
familie tter d'Indoye. 
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er door 
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Het opzoe van de pachtkontrakten 

werd ons lijkt 

door het we van A. De Vos, 

"Inventaris landbouwpachten de 

Gentse J sters van de Keure". 

1 
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uit de verzamelingen van 

Het Gemeentelijk Museum van MELLE 

Men siet geen vyer of het verblijdt, 

In Somer en in Winter-tijd. (1) 

[1.. INLEIDING I 
Eeuwenlang was de haard in onze streken het ce rum van onze 
woning. De fungeerde t alleen als warmte- en ook s 

chtbron maar was tevens de kookplaats en de liefkoosde plek 
waarrond de lie zich verzamelde om de s e nieuwtjes 
te bespreken om naar e verhalen te steren en zo 
de lange winteravonden te korten. 

Het oorspronke jke open vuur dat 
brandmuur plaatst was, werd vanaf de 
aan vervangen door een schoorsteen die t 
geplaatst. (2) 

t tegen een 
eeuw geleide jk 

een wand werd 

Sporadisch werden in onze 
ook kachelovens opgebouwd 
waarschij jk alleen in 

sten vanaf de late middeleeuwen 
kacheltegels bruikt maar t 
jkste milieus. 

Het open haardvuur bleef eeuwenlang de meest verspreide r 
van huisverwarming tot men de opkomst van de ijzeren 
nieuwe verwarmingsmethoden voege kwamen. (3) 

[ 2. VUURSTOLP I 

In ze zin behoeft t versje van C. Huygens aan-
vulling. t zien van een vuur verblijdde alleen maar indien 
het goed beveiligd en schermd was. t brandgevaar was in 
onze ddeleeuw~e ste uiterst re 1. De volkmassa's woonden 
in smal straatjes, woningen die oorspronkelijk uiterst 
brandbare materialen waren opgetrokken. Iedere middeleeuwse 
stad kende strenge preventieve maatregelen om brand te voor
komen maar desondanks gingen soms e wijken de vlammen 
op. (4) 

Het bruik van de vuurstolp is dan ook in het li daarvan 
gezien gemakkelijk begrijpen: t was een middel om het 
brandgevaar gevormd door een open haardvuur 's s onder 
controle te houden. 

De gloeiende as in de haard werd 's avonds met wat turf of 
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houtskool bijee~ tspeld onder 
een vuurstolp. vuurst 
warer:. twee rae 

e voor de nodige zuurstof-
toevoer z ~~t de as 
bleef r:.asmeulen er 
evenwel uit t rj 

, s 
men 
men 

1 

verwi 
de stolp n 
het vuur 

n 
een omsla 
tijdrovend 

jdens 

Figi 

~se vuurstolpen uit 
was r '.:;:·cleologis volle z 

aardewerk; en 
ze er nie 

worden 

Het nood 
vuurstolpen 

( ). 

het bel Slot te ever:.eens 
ieht. (6) 

Het mooiste en va ct 
akken rdewe me1 een 

aar is er een uit 
te versiering op 

Z (Fig. 1) 

Grijs 
komen 
T~y·pis -: S eve 
rir:.gsui t s tu.:ipi 
met roet en teer 
aan te jfele~l, + 

De ering ste 
exemplaar ee 
de areheologi 
tamelijk strikt 
van de 15 eet~vV 

zelüen op de onkere e 
et lleloEldcü tot re 

de krans van versie
is bedekt 

we er zonder er 
hebben met een gebru~ t aar. 

lemen; 
14 

deze 
kwart 

niet 
eeuwse 

st 1 

leen vertoont 

van de 14de of 

t 

Afmetingen: y) + 44')'n. h. (met oor) 31 cm. 

Invent snummer: ,_. '79 - H.V.M. - 24. 

r 3. Aspo'rDEKSEL I 

Toen Ie 
ddeleeuwse 

vondsten van 

Het geb 
gebeuren 
1935 aan het 
Genertlal R 

terug de bel 
e begon te ien 
deksels aarzelend 

sel was totaal 
- een vondst 
te Gent werd 

~ re st ten 

voor 1 
werden de eerst 

ken. 

zo k ~~Gt 
die 

door 
alszij e 



> 

een mi leE 

In 1959 vers 
serie so 
veronderste 
ingegraven 

o 2 3 4 

j zeI'. (7) - Zie Figuren 2. 

e van A. orge10 waarbij een e 
jes werden gepubliceerd met de 

er te maken hadden met dekse s van 
len. Je int t ie is tot 

1 J 
./ // //'././//./ 

5 6 7 8 9 10 

\ F(guren Z 

, ,"' t .... 
~ 1'\ 

A 
-:. 

A 

C\ (' 
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dusver est waarschij ijke 

eItje werd tijdens eerder genoemde ~oodopgravingen 
vonden in een dichtgeslibd gracht er 

scherven JAde eeuws aardewerk we"rden (9) 

Eet voorv,e je zi"te de typische kenme die bij derge-
els worden troffen. Het is gemaakt teen 

erie en eft chte verbrandingssporen 
de rand en onderkant. 

De versi 
m8..8s::i eJ' 

est uit kIe ingest driehoekjes; t 
is oven rechthoekige aanzet afgebroken. 

Afmetingen: IJ 14,5 cm. - Invent snummer: 2 - 4. 

4. DOOPJlOT 

Waar de 14 eeuwse otten 
werder.! n'ias of 
dit b j de latere 
et meer het ge

ti,jdens 
van de 

plavuizen een 
e z ingegra-

ve~ potten s hinderlijk 
werden ervaren. 

Deze doo ot - eveneens een 
bodemvondst uit t D bel 
Slot we s 18 
eeuwse versie van de vroegere 
as- of doofpotten beschouwen. 
zie ::;lig. 3. 

De enkant van dit exemplaar 
t rood aardewerk is volle 

met een zuiver doorzi ig 
loodglazuur overtrokken. Het 
bij passende deksel werd j arrnner 
volledig berookte ongeglazuurde 
pot een gebruikt exemplaar is. 
werd de doe t verzameld en 

sloten z eventue e oei 
e as werd et b j de andere vuilnis 

s grondbemester gebru 

Luxueuzer 

e 
dat de 

as uit de 
lt.J,chtdi 

vol ed tdoofde. 
doch werd 

dikwijls 
do 

voorwerp. 
ot was een c 

t h. 30 cm. - Inventarisnummer: D.S. '73 - L.'.ii. 
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5. KACHEL'I'E 

Een werkelijl,e 
westen nooit 
uit een uit Ie; 
potten in de waren 

loven onze ge-
bestond de kacheloven 

oven waarbij konische 
ze potten namen de 

ovenwarrr:te 
nomen warmte 'Ne el.' Ld,t. 

nadien de opge
verhoogde daarbij 

nog het WEirlnte- tstralende 

en vergroot, Deze ovens werden verder 
brandstcf~ioo~~z:~c-"', er: ra 
vertrek zodat de 'vVoonkamer rookvrij 

dde via een neven
en proper. 

De konische potten in de wanden 
tegels die orn81nenteel werden ui 
oven een pronkstuk voor het int 

s voor ceramische 
zodat een kachel-

eur werd. 

ere exemp12ren werden soms el of deeltelijk opge-
bouwd uit in re J. :Lëf uitgewerkte gietij zeren en. De aan-
schaf van een dergelijke oven was waars jk nogal 
prij zig zod[{t ~ü,j cüleen in de j te voorkwam. 

de Alp enden, Duitsland, Noord- en Oos 
ze echter een w~re bloei en zeI worden er 
streken kachelevens gemaakt en ge () 

De energiecrisio vue de laatste jaren is er 
dat deze kachels -zij het in een gemodernise 
door een 3e'1 sc::e firma werden herontdekt en 

euw worden Introduceerd in onze 
prij zig !!J.'c::tr de voordelen van zo 'n 

kenden 
die 

jk 

o. 

j e 
te we 

er oemde noodopgraving aan het Dobbel ot 
"Viee fragmenten van een kachel tegel gevonden, 

De 
de 
van 

g 

eerste 

De roodgeb 
waarover een 
plaatsen E:: 

vas 
Op nd 

t die aard uit het Gentse. 

een (Vlaanderen) vermeldingen van 
Is te Antwerpen, Brugge, Deinze 

jde en Mechelen. (IJ) 

t 11 wegens het ontbreken van essentië 
te reconstrueren is, vermoeden we dat deze 

e'-' ï:;ot eenzelfde tegel behoren. (zie Fig. 4) 

iJtilistische kenrnerken zijn identiek bij 
en. bb en hier te maken met de restanten 

rel 

e medaillontegel waarvan het 
meer te reconstrueren is (naar links 
met helm ?). 

overtrokken met een witte slibl 
is aangebracht. Op sommiE,e 

zich niet aan de klei 
azuur daar onzuiver bruin kleurt. 
eltes is het glazuur afgeschilferd. 
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Aan de achterkant van de tegel zijn de indrukken te zien 
van het weefsel WC:é,:xmee de pottenbakker de klei in de vorm 
aandrukte. 

Deze twee fragmenten komen uit een puin- en afvallaag die 
tevens veel pottenbakkersafval bevatte. Het begeleidende 
materiaal is echter nag niet bestudeerd zodat een strikte 
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d ering et te is. Stilistische en technische 
kerm~erke doen er toe besluiten de en voorl 
in de 1 e 16de eeuw te dateren. Enkele te sche onvo 
kome den o. ~" .. t glazuur wekken de indruk dat we 

lijks met sbaksel en te maar t is a 
ori niet 

restanten van een 
1Nij zen. We kunnen er evengoed met de 

S 

• 3ESLUIT 

e keus produkt te maken bben. 

oneL, t frag::nent karakter van deze t 
to wel een uni en int vondst. ! 

1 

Deze Ie besproken voorwerpen t ons elijk museum 
tonen wel duide jk aan dat onze voorouders een echte 
cul ke::'lden. oD1rcige voorwerpen waarvan het bestaan en 

t bruik tot vergeten waren (o.a. vuurklok, otdeksel) 
werden eerst dankzij ologische opgravingen t ware 
herontde zodat c-ü een klein el te van ons voorouder-
lijk lee lieu kon worden gereconstrueerd. 

1. - Spaens Wijshe 
Nederlandsche chten met 

eekeningen van Mr.W. Bilderdijk • 

2. , 
-4:"" .. 

1) • 

J. 

~) 

• .-:.J. 

. Leyden CXIV. p. 291. 

e 
e schouw de 17de eeuw. 

storiael - Maart '76 - 11 jg nr J 
- 18J. 

1 verwarmingsmethode van sormnige 
te inse viII 's in onze streken 
ten eschouwing. 

s-Proost, M.C. Lale::nan, 
r . .IJ 
St en architectuur in: 1000 j. 

t en cul • 1975 - deel 111; p. 41. 

5. J. and e: Nieuwe vondsten uit de Middel-
sden. Gonde, 5 - Iepril 1 

D. :: t.m. 88. 
r G. b. Desmet en P. schot. - bel Slot 

rzoek van een bedre terrein in St s-
ologie, Gent 1980; g. 4 Nr 1, p. 20 - 26. 

7 • v Vand te, I. Seeuws-Torck. 
1000 jaar kunst en cultuur. 

Gent 5 - I p. 2 - 2 • afb. 21. 
Zie 0 : J. e: Oude bodemvond "E 

t-middeleeuws deksel". Stadsar 
19 . jg. 2. Nr 1 - p. J2 - JJ. 

10: ddeleeuwse versi e aardewe " • .r .• el 
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Berichten VEin de jksdienst voor het Oudheid
kund Bodemonderzoek. 9. - 19 p. 119 - 138. 

9. Zie voetnoo 5. - Het eri t je 
werd geInvent seerd onder t s • 2 • 

. J. de Kl 
Volksaardewe 
MCMLXV. W. 

11. B. Dubbe: 
Ui • n.v. 

GentenaBT : 

13. F. Van Bell 

derland 1600-1900. 
n.v. Zeist. p. 79. 

loven. (in onze gewesten). 
jdstroom. Lochem 1966. 

13-14 -'82. 

ekeningen over enke 
een kacheloven t de Duinenabdij. 

11 - 6de jg. j p. 1 
rernans 

aardewerk 
p. 115 

en M. Jacobs. - post-middeleeuws 
vondsten uit Leie te Deinze - 1976. 

E 171. Gruuthuse-museum cat. nr 1446-1447. 
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SLOT EN 
\ 

SLEUTEL 

li~ maken we 
sI els. Sinds eeuwen 
slot en kent hi~ er de 
beveil . ~ot hiertoe 
juiste oorsprong van t 

et kunnen acht 

Aan de van het 
wij ts dieper 

van sloten en 
de mens het 
e van als 

men de 
en sleutel 

willen 
en slot. 

A.V.'G. 

t slot is omzeggens even oud als de bes want 
de eerste mens verplicht jn e 
te beschermen tal en roof. 
eerste mensen uit proviand, 

orwerpen voor en landbouw. 

om of 
ttingen 

en 

tten en holen werden met 
Ie bezit te beveil 

e stenen afgesloten om het 

er werden de primit 
ne are deur, opge 

ten afgesloten met een t
n met koorden gemaakt van biezen 

of jgjesu 

Ka 

S 
kno 

n en touwen werden 

storici verwijzen 

K en moeren werden 
houten b • Deze was in 
bracht. t einde van deze 
de deurstijl. 

om deuren s ten. 

eromtrent naar 

lijk vervangen door een 
en van de deur 

paste in een holte v~n 

lJU word t di t systeem van sluiten toegepast voor de 
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s ren. Zowel de draaie 
en slechts bedie 

overwonnen door 
e slot. 

sloten in overvloed te 
ts over hun uitvinder. 
eilijk situeren in pI 

z:.'~~ d,.t ree 
:i e cmd ere vo 
Gcie~ v zware 

1 ~ L ~L/~Qll te 

tenaren, Rome n, 
lders gebruikten, 

deuren gesloten konden 
ewaren en te bes 

s 

s ~e ~ vuur en e t werd speci 
zwaar lh e urn t n te verzwaren werden de 

sie ~ru~zen en ijzeren banden. Deze kisten 
we e11 J.: 1 ders die op hun beurt afgesloten 
werden. er v 1 deze sI el stond steeds hoog 

aC.EzieIJ., 'i; ~:U(); v'Icrc.len s delen van India op 
deze Z wé'-;rde vol 2.e dingen • De bewaarders van 

s :,t:: dèc(~T Z~j:l'l e een stelletje kroko-

Rees en IIe:r.·~ r 
Egyptis f:! () 

werd gev e 
een apart 
d2.,ar het v 

!IA t t~le 

there wc.S 
means of 
t o~'Yl gé~ 1;e s 
'"'las so rJ 
ca.rry i t I! 

Schrift kunnen 
er v66r Jezus 

sleutels en 0 
gebruikt. 

In ed van Koning 
S en wij volgende 

ofdstuk 5 vers ~. 

En stond om de deur te 
voor jn lief. Mijn 

en hingen 
SLti::LJ:1:aCOM en 

van mirre, van 
oeide de mirre 

in aa~l 

" 
Jij Re I'S 3,2 5 vinden wij 

I' terug. 
typen van 

eveneens iets 
;jven deze sloten 

t oudste overblij el 
te door Mr. Bonomi. 

van een slot 
J vond het in 

: schreef t paleis van Kho 
ever: 

1, :ust behind 
}~inged gate, 

10 of a type sti 
doors. The 

11 gro\lVll man c 

t columns, 
was closed b~7 
used for the 

s loek 
d 
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pa 

Jes. 22,22 
de schouders. 

j sluit kan ni 

de 00sters8 landen 
steeds op 

van Davids huis 
kan niemand s 

den ten dage de sl el nog 
• Eveneens opmerkenswaardig 

is dat de naam " ( s eutel) een bijbels wo is, 
dat nog stee wordt gebruikt in het Oosten. 

De grootte van zo'n sleutel varieert 
tot 20 s (25 à 50 cm.) en dit 
de grootte van t slot. Zoals reeds 
werden de sl els trossen over de s 
gedrage~. t sleutels per 
overeen met graanschuren 
bewaker moest gaten houden. 

1 sterk in vorm. est 

Arab kevs 

zijn ze 
enkele st 

hout, ofschoon er wel 
gevonden werden. 

on his shoulder 
Eoe primitief 
en blijft een 

2000 
vo 

à 3000 jaar oude sleute 
oper van de heden ten 

t k van sloten en 

ontwerp ook mag zijn, t is 
e uitvinding en deze 

beschouwd worden als 
gekende sleutels. 

els vinden we ook terug 
oude as-reliefs en op een 
tempel van Karnak, waarvan 
2000 jaar voor Christus. 

van van de grote 

lij 
de 
ijzeren 
ingel 
aan de 

EgrPlioll loek. 

de bouw werd gestart meer dan 

sleutels 
van Luxor. Hier 

en gesneden 
met goud of zilver. 

en sloten vsn Per 

ne 

et 

werden gevonden in 
ne specimen met 

ten, dikwijls 
doet ons denken 

vele verschillende 
erd of niet ver

kt het er toch op 
en op hetzelfde 

en in het verre Oos ~tl 
l.egen eilanden 
van slot gebruikt. 

ij ons komen we 
sloten tegen$ In 

tsland, België 
werden sloten 

e ons herinneren 
isch slot. 

Dit wijst er op dat de volkeren 
reeds e ode met elkaar 
in kont stonden. 

Zelfs nu worden in de ver-
schillende len van het 
Mohameu.aa.u,oe Oosten houten 
deursloten gebruikt. 

~----------------------------307------------------__________ ~ 



s besl t 
2~ln de basis 
c t 

e aan 

i 11 

Ze we n s vo t: 

ge
doo-: 

o de verschillende delen 
van tslElnd, Pomrnern, Oos 
Pruisen, sse-Darmst Elzas 
en in het Zwarte Woud t 
dit type nog gevonden. 

Er is een grote verzamel 
sloten te zien in het V er
ländisch Museum in OeIIe. 

stellen dat t ptisch s 
J)iüen slotelî ligt. Zelfs 

e-cilinderslot (1860-

LOCK~ end keyo tr t 

j 



SPEELKAARTEN 

In de maand j i, dit jaar, len we de gel 

ben een verzameling elkaarten te bewonderen 

tijdens de openstelling van het museum ter 1 id 

van zomerkermis. 

Vele van onze dorpsgenoten hebben in de loop der tijden 

wat genoegen beleefd of beleven dit aan t 

spelen met de kaarten, zowel op café, thuis, op de 

enz. 

s herinnering eraan en 

tentoonste pub iceren 

wij eronder een kIe 

bijdrage van deze verzameling 

van de heer DE C Michel 

uit Sint-Arnandsbe 

+ 

Een kaartje oetekent 

voor zeer vele mensen een 

onbet aar aangenaam tijd-

verdrijf. 

Dat staat ten 

Men moet ze maar 

en houden 

jf 

eens de 

ze aan het 

s len zijn, van welke sociale 

~~~====================J 

van ze 

il 
Ii 
'd ., 
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Luxe-kaart 
0-85 

oosten, ontdekt d de 

Europese en al 

st zij ook zijn. In ons land 

~ebben de en ZOI pI s 

weten te veroveren in gevvoon-

ten van de bevo t men 

liever van een he fte 

een eenvoudige gewo e 

spre 

De oorsprong van de kaart 

in t verre verle 

landen die een imz 

sfeer van oosterse fee e 

d jn. 

van 

ligt 

, in 

Een jft j e~ren leden 

heeft een Zweedse gele Sven 

Hedin, bij een reis in t verre 

e , se, sche en 

dezelfde geboorteplaats bben. 

c Azië imr:lers eft Hedin boe stis 

t Is muurschild 

kleurkomb ies, 

speelkaarten. 

de 10 

van de zevende 

eeuw erden 

Chinese pel

het 

tspel j st 

in deze 

boeddhistische 

t els kennen, 

waar de monniken 

zich met dit 

spel edig 

lden. Vandaar 

dekt met te , figuren en 

ontstellend veel ge1ij op onze 

Luikse kaart 1880-90 
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kwamen de ka'?TteG naar éle t 

Midden- en het =:clbij e Oosten. 

De Arabieren e::1 S8.r cenen l-,-ebben 

een echte sDeehiOede gekt-:?lld e 

zo kwam dit spel 1 s It:~~lie 

en Spanj e na de J=~'C1 tstocllten iE 

Europa. Het oudste dokuDlent 

betreffende ;Jl2l.lC 

stuk uit VeLe~i~ datereLde van 

1299. 

In Spanje hebben de speelkaarten 

al gauw verandering ondergaan. 

Allereerst werd de dame uit het 

Reklame kaart 1920 

spel gezet. De dame werd vervangen 

door een ruiter. 

In ons land werden de kaarten in 

1390 ingevoerd door toedoen van 

Wenceslaus van Luxemburg en zijn 

echtgenote. 

Het is nauwelijks te geloven, 

maar sommigen oeweren dat het 

kaartspel is afgeleid van het 

schaakspel, dat veel ouder is. 

Sornmigen menen zelfs dEtt de 

dobbelsteen hierin een rol 

heeft gespeeld. 

+ 
H 

R 
.!. .. 

~I 
J 

Rekl'lme [c:li.:lrt 1920- Je 

De samenstelling van de kaarten zou overgello:ne.c .. ZijLÜ t 

het schaakspel, de koning, de koningin en de ridder en 

daarna de cij fers, in de plaats van de pionnen. 1:.'e ver

spreiding van het kaartspel in Europa gesc~liedde zeer SLeI 

en de opmars van de kaart was niet meer te stuiten. 

In Frankrijk heeft men in de 16e eeuw de tekeLs klavei'2:", 

schoppen, harten en ruiten ingebracht. Men h~d eerst de 

" 

I1 
11 

I: 

i, 

li 

11' 
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koningen, daarna de boeren of zotten. 

als knechten aangezien. 

ze laatsten werden 

Pas in de jaren 00 werd de joker bijgevoegd, name jk 

in U.S.A. 

Zo kwamen we dan tot t huidige kaartspel. 

CORTE rvlICHEL 

Toekomststraat, 50 

9110 - Sint-Amandsberg. 

11 
I 

" 

I! 
II 
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I: 
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WIE KENT NOG 
DE NAMEN VAN 

DE WAT RLOPEN 
IN GON:TRODE ? 

Op een kaartje van Gontrode hebben we getracht lrun 

j ste plaats aan te duid51~, zoals ze in de las 

van de waterlopen in het :jaar 1884, de zesde mei, 

werden opgetekend toe pass van de wet van 

7 mei 1877. 

De meesten "bestaan" nog, anderen zijn verdwenen of 

verpl st. We nemen de schrijfwijze over van dit an 

dat des jds werd opgemaakt en door de Bestendige 

Deputatie geadviseerd op 15/1/1887 na voorafgaandelij~e 

goedkeuring door de Gemeenteraad van Gontrode op 

31 juli 1884. 

1. Gont- of Meulebe 

2. Schauboschbeek 

3. Wutboschbe 

4. Meelgrachtbe 

5. Driesbeek 

6. Gijzelbe 

7. taerdebe 

i3. oschbeek 

9. Aelmoesseneybeek 

ID.} zonder benaming 
11. 
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Een onvoltooide e 

in liD kIe of ••. 

zo GEBEURDE HET 
TE MELLE IN 1866. 

jare t zes enzest den ti en 
ten 7 's avonds is voor ons ester versc~enen: 

j ctor z V ',y' 
,--'-.:.. .... de er Jan 

Jan rnard 
dewelke ons 

V'Joonende te 

enhove te MeI 
vinden do schoten 
zijn kastee is 
roepen om den 

Hebben ons 
op verzoek 
tot t 
personen: 

9 

jnen j 
aenstor;.ds 
De ter 

r j [le 

p[,'~:rtt'/ 
erf: 

, . -F ~ neeJ. -G 

ne.e 

er tene 

1° 39 jaren, lier te (St. ieters-
lke ons hee verklaerd dat hij go 
's middags zich bevond t 

De ouwer wo te 
Lindenhoek, toen is bin3engekomen de dienstmeid 
van Mr. Jan V-erplancke lVlelle, ds>t deze 
hee gezeid dat men den hond van Mr. op ene 
party land toeb orentis aen d'erven V .Avdenhove t 
Melle doodgeschoten, dat zeld van gezeide~ 

rdinand de tter zich ter ts he ben 
begeven zij llond van ernard 
Verplancke, doodgeschoten he~ 
2de bedde van de erboven geme erve~ 

Audenhove. 

j verklaerdt 
liggende bloe 
melden hond 
doo schoten. 

daerenboven zij 
kken hebben kur;.nen 

het bedde van 

de ter;. gronde 
emerken, dat ge-

p 

Hij verklaerdverders den en J~sir Herr,"uy.l 
zoon van Jan Ete beide deze gemee wo e 

daer bij hun is gekomen met eene spLide, dat hij getL;iEe 
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aen Herman zegde "zie daer ligt haes" en dezen 
tsten antwoordde "Ja kom begraven" deelt 

tui ge hee verboden den hond te begraven, 
waarop Eerman hem hee geantwoord dat j uit order 
van Mr. demoerman d'harlebeke (leon) den hond moest 
begraven, dat j daer et mogt liggen stinken, 
Herman ettegenstaende t hem gedane verbod den hond 

eft opgenomen, op den eigendom van Jufvr. C. 
de ten Aerden hee sleept alwaer be-
graven, dat j ge en Ferdinand er-
vooren genaemt, later hond en ontgraven en 
naer t kasteel van Mr. Verp te lle hebben 

bragt. 
• 

De Sutter doet lijke verklaring. 

2° Marie iegele ,huisvrouw van Jan Bte 
Teirlinck skouter tes ) ve dat 

j rond 11 3/4 uur 's middags haren zoon was gaen eten 
dragen in t beluik van het kasteel van Jufr. Celina 
Pycke de ten Aerden te Melle hij werkte en gekomen 
ZlJ bij het werkvolk j al hoorde spreken van 
eenen hond zonder dat j konst verstaen wat men rvan 
zeide, korts daerna eene gewe chot gelost en 

j op het middenpunt van n Jesuitenkouter de rook 
de cht steygen. Dat op t hooren der scheut het 
werkvolk telkanderen zeide "Hij 1 algeb " 

Dat daerna Eduard , garde chasse van 
Celina Pycke de ten Aerden met jnen carabyn op den 

, vergezeld van Mijnheer Demoerman d'harl eke, van 
kouter komen, en digt t elkanderen 
en verl en z tegen elkanderen hij tog 

geblazen. 

Zij aerd n dat zij korts daerna swaerts gaende 
met haren zoon en gekomen jnde op den Je tenkouter 

j al den hond van Mr. Verplancke heeft 
doodliggen j st op plaets alwaer 
tervooren rook de lu had 

vinden 
korts 

Zij verklaerd renboven dat Désiré landbouwer 
te Melle broeder van lden Eduard Herman vergezeld 
van eenen werkman van Jufr. Pycke ten , den 
doodgeschoten hond hebben opgenomen en op den eigendore 
van gezei Jufr. C. cke hebben begraven. 

3° Augustin F'ouquet, baes t de erg t Zonneken te 
Melle (Keutelhoek) hee geweigert te verscheynen t 
oorzaak van zie e zijner vrouwe. 

Van twelk wij het tegenwoordig proces verbal en 
opgesteld om te worden verzonden aen den heer Procureur 

s Konings te 

De Burgemeester. 

(get. P. Dierickx) 

... / ... 
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Tenjare 66 den 14 december ten zes ure 's avonds, 
uitwerking en brief venden heer Procureur 

des Konings te 

Wi Seraphien Cornelis Schepenen der ente lle, 
he en ons begeven ter geme ehuyze van 
en en a1daer voor ons doen verscheynen ten 
einde inlicht te geven wegens t dood-
schieten van eenen jachthond, toebehoorende aan 
d'heer Jan Bernard Verplancke gronde te 

1° De ter Ferdina~d, landbouwer te lle den welken 
verklaerd j door den burgemeester ter erickx 

eft hooren zeggen het hem ens s verwonderde 
men den hond van heer Verplancke doodge-

schoten, want dat j sedert lang hem raen verwagte. 

ckx Burgemee er en landbouwer te MeI 
dat j zich niet herinnerd aen Ferdinant 
iets te hebben zeid van t gonne zen 

eter Di 
verklaerd 
De Sutter 

tsten hie oven aerd hee 

JO Auguste 
Augustin 
dat Eduard 
Fouquet, 
van Mr. De 
had do 

er landbouwer te Melle verklaerd 
tergier te Melle hem hee ve eld, 

Herman, garde chasse te lle, aan hem 
gezeid d hij (Herman) op t steerell 

Moerman die hem erin ophitste, den hond 
schotten. 

Auguste Fouquet herbergier te Melle ve aerd dat ~ 
ensinds weet dat Herman hem oven aengehalde 

verklaring e ge e De Cuyper beweirt hoord 
te hebben. 

5° L s De Smet, landbouwer te MeI ,verklae 
eens door d' er Truyen herb er te debe 
(St. evenspoort) hooren zeggen, d 

IvIoermELn et d'harlebeke te Gent, zijne erg 
gezeid, sprekende van den doodges ten 1-- van 

IvIr. Verplancke t is eene scheut van geld, maer ik 
heb mijne goeste aen". 

De ester. 

( t. • Di ) 

Oscar De Backer 
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U blijft toch LI D hé? .. 

dan is de bijdrage 
"Heemkundige Vere !I 100 F. 

1866 

te storten in de maand j van ieder jaar 

en taan: 

heer Oscar Backer, sstraat 30 - 9230 

ofwel dit gest worden op bankre 

Nr 448/3586321- van Kredietb - Melle. 

U wenst kontakt met ons ? .. 

cht dan briefwissel aan: 

Sekret s: 
de Heer 1 

Sc!J.auwe traat 9 - 9230 
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