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de Kal verhagestraat te Melle (Kwatrecht ), komende van
de Brusselse steenweg, staan links van de weg twee mooie
kastelen te midden van even prachtige omwalde domeinen.

t eerste behoort aan de familie de Bueren, en het andere
is eigendom van Mevrouw Van Hoorebeke. Onder deze naam
.
staan ze bij de huidige Mellenaars bekend. Historisch
gaat het over de vroegere heerlijkheden Ter Looven en
Ter Camere (1).

door ____-,

[Aug ust De Baets I

Behoudens deze twee kastelen
vermeld de geschiedenis van
onze gemeente te Kwatrecht ook
nog de namen van een Goed ,ter
Elst en een Goed ter Hulst (2).

We stelden ons de vraag waar we, in deze toenmalige kleine
wijk die tot in de 18e eeuw bijna volledig bedekt was met
bossen en talrijke vijvers (3), nog twee landbouwuitbatingen konden situeren?
De oude landboeken van Melle (4) geven slechts melding van
bovengenoemde twee kastelen en enkele kleinere hofsteden
in deze wijk. We vinden die trouwens nog terug op de kaart
van Ferraris (5).
H. Verbist vroeg zich reeds af of Ter Helst en Ter Hulst

Soms niet eenzelfde goed konden zijn (6). We kunnen ons
evengoed afvragen of deze twee namen niet in verband konden staan met Ter Looven en Ter Camere ?

Om hierop een antwoord te kunnen geven vonden we het noodzakelijk iets meer aan de weet te komen over de vroegste
geschiedenis van de voornoemde heerlijkheden en de pachtkontrakten van Ter Helst en Ter Hulst.
In een lijst van de inkomsten van de cijnsplichtigen aan
het hof van Melle van het jaar 1295 (7), voor zover ons
bekend een der vroegste dokumenten over onze gemeente,
treffen we meerdere namen aan die
toponiemen zijn
blijven voortleven.

1,------------:----Zo vinden we da.arin o. a. :

•

*

*

Henricus fso Soikin Vos

Vossenstraat (Voscoutre is eveneens vermeld in de tekst).

Gosuinus de Elsbroc

Goed ten Elsbroeke, Elsdries.

Ermegardis de Abele

Goed ten Abeele (Gontrode).

GOsuinus de Weverede

Weverede - oude toponiem nabij
Melle-Leeuw.

Nicholaus de Coninsdonc

Koningsdonk - Goed gelegen te
Gentbrugge waarvan vroeger ook
een deel op Melle nabij Heusdenbrug.

Walterus de Beteghem

Hof te Peteghem - Petegemwijk waar nu Sint Franciscus Instituut
staat.

Henricus de Cotele

:

Goed te Cotele - Keutelhoek.

'*
*

Henricus Suttor

Suttertbos, oude toponiem nabij
de Vogelhoek (Suttor=schoenmaker)

Heile de Avertune

Goed te Havertuune - was gelegen
in een blok tussen de Lindestraat,
de Vossenstraat, de Wolvenstraat
en de Gontrodeheirweg.

*

heredes Johannis de

*

Worden vermeld met een "mansuran

st:

Goed ter EIst - Kwatrecht.
(heredes=erfgenamen).
(

huis met de grond waarop
het gebouwd is).

Het lijkt er dus op dat de namen van de eigenaars nauw verbonden was met het goed dat zij bewoonden of met de grond
die ze in eigendombezateno
Een eeuw later zijn deze namen in Melle verdwenen. De nieuwe
eigenaars zijn bekende Gentse patriciërs: Clocman, Van Leyns,
Vanden Hole, Sersander, Sersymoen of aanverwante families (8).
De Clocmans komen vanaf het einde van de 14e eeuw in het bezit
van het Goed ter Mersch, de heerlijkheid Vanden Abeele en het
Goed ten Avertuune (9).
Het vroegst gekende pachtkontrakt betreffende het Goed t~r
EIst dateert van 14 juli 1408. Het is bijzonder belangriJk
vooral voor de toponiemen die erin voorkomen. We geven hieronder de inhoud van deze overeenkomst in extenso (10).

ft

Kenlijc sij dat Willem van den Putte fs. Roeghiers ende Aeghte
Van Leeuwerghem Edewerts dochter van~eeuwerghem sijn commen
kenden ende lijden dat sij hebben ghenomen inne eenen seker
ende loyalen pachte jeghen Janne -van Buxstale fs. Fieters ende
Joncvr. Kathelijne Sersanders sijnen wettelicken wijve tgoet
ter·helst ghestaen ende gheleghen bij Quaet Atrecht also groet
als ment sal bij roeden ende bij maten onder land ende mersch,
bosch ende weede, husinghen, boegaerde ende de gracht omtrent
thof gaende Janne ende mer joncvr. vornoemd toebehoirende
binnen der prochie van Melle da.erinne 3 s. 3d.gr. torn. tsiaars·
van eIken bundre tenden der maten tende den ghelde eenen zekeren
termijn van ix jaren lanc duerende welke vorseide pacht bega!l.
ende inghinc ten inganc van meye achtste ••••• ten gheldene ende
~etaelne deene heelt ende deerste payement te kerssavont int
Jaer 1408 eerstcommende ende dander heelt ende dander payement
te Sente Jansmesse int jaer 1409 danof de volghende payementen
also voort van jar-e~-~e jare ende van termijn te termijne den
vorseide pacht lanc duerende behouden dien dat Willem ende
Aechte pa.chters vornoemd ten inganc van meye alsiere entsc~ee
den sullen Janne ende mer Joncvr. vorseid zullen moeten ove·riegghen ende betalen den alven pa.cht ende achtste payement ván
den sel ven pachte die te Sente J ansmesse da,erna vallen soude
ende behouden bovendien dat Jan ende mijn Joncvr. vorseid te
hemweerts behouden den wal met al daetter up staet sonderden
pachter vornoemd daer an eenich recht te hebbene item behoU!den
Jan ende mijn Joncvr. vorzeid de heelt van de duven die int
dhuufhuus dat up·tvorseide hof staet bevoet sullen werdenmaer
de pachtèr moetese voeden sonder Jans ende mijn Joncvr. C~Bt
vornoemd i tem moeten de pachters dit vorseide goed laten a.fscheedene van den vorseide pachte ghelijc dat sijt vonden ~e
haren aencommene te wetene den destelacker wel ghemest behenn~
wel bestoptènde wel besaedt met rogghe ende wel ghewaterd •.
Item dlan~up den berch wel bezaedt met rogghe die sullen Jan
eride mijn Joncvr. vorseid den vorseide pa,chters overlegghen
ende betalen als van desen sticke sonder van eenighe anderen
sticke men over saet. Item dlant up de scelde wel bezaedt ~e~
winterevenen item dlant up de berrènt boven wel be.zs,edt met
onderscotenen evenen i tem beede de velden voer thof, tre.eplochtenkin ende tcleene velt voer thof ghesafelt item moeten
deselve pachters tvorseide goed houden van weghen van waterganghen ende van banloken ghelijc haren ghebueren sonder Jens
ende mer Joncvr. cost item moeten de huusînghen up tvorseide
goed ghestaen houden van waghen, van vursten, van hoerenboemen
alsose hemlieden Janvorseid binnen den eersten jare van hem
lieden aencommene leveren sal, voert sullen de vorseide
pachters Janne ende mer Joncvr. vornoemd boven den pa.chte boven
verclaert jaerlix gheven drie steene vlas elc steen van zeven
ponden weghende ende zesse steene botren eIken steen van zes
ponden weghende item waert sa dat Jan vorseid coeren in derde
ofte stroe cochte omme de huuse mede te deckene dat moeste ,hem
de pachter halen ende up thof bringhen sonder Jans cost ende
waert dat Jan vorseid eenen wilde up tvorseide goed tote twee
ghebinden lanc ende dat daer toebehoirt dat moeste .hem de
pachter aldien ghelike halen ende up thof bringhen-sonder Jans
cost. Item moeten de vors. pachters verder alle de teen ende
banderoeden diemen up thof verdecken item ende voort moet hij
elx jaers setten up tvorseide goed 25 poten becleven ende al

dmes ende stroe dat van den goede commen sal zullen de vorseide
pachters moeten 1 en up tvorseide goed ten achtesten jare van
den vorseide pachte. Item moghen de vorseide pachters hauwen noc"h
snoeyen an eeni
up gaende hout staende up tvors de goed maer
al thout up tvorseide goed
aende daer haex ende hames overgheloopen heeft moghen zij eens overhouwen binnen den vorseide pachte
~n der manieren hier naer vercl
dats te wetene up deerste
J~er van gheetbroucker heckine toot an de coeweede up dander jaer
wlllekinsvelt ende dat daer toebehoirt up terde jaer ontrent de
berrent ende den desten acker up tvierde jaer an ••••• velt ende
tprayeelkin, up tvijfte jaer tlangheweedekin ende tpudemeetkin
neven den nennenghers mersch up tseste jaer thoghe weedekin, de
coeweede ende up steenberch up tsevende jaer den bosch jeghen
~middelvelt van de calverhaghe ende de cromme mersch up dachtste
J aer den bosch jeghen dachtervel t van der cal verhaghe ende
tviercante veldekin an de coeweede ende volghende ende dachtste
jaer up de scelde ende tbrouxkin tusschen den prayeelkine ende
den langhen velde ende alle de V'fUlghen ghestaen over den herwech
ter scelden waert
an den destel moeten zij laten van tween
jaren out ende alle andere wulghen ghestaen up tselve goed deen
heelt van 3 jaren ende dander heelt van eenen jare out voert
wilden Jan ende mijn Joncvr. vorseid binnen den vorseiden pachte
eenich 1
doen vrienen den vorseiden goede toebehoirende kennen
de vorseide pachters dat zijt doen moghen in minderinghen van den
vorseide pachte int anemens dat elc bunre ghelt item moeten de
vorseide pachters laten de gracht ghe
jst
afscheedene van
haren pachte met eenen honderden gruwes ende eenen vijfteghen
anthenoysen ende waert dat den huussinghen up tvorseide goed
ghestaen eenich meschief toequame van der pachters inbieve bij
toedoene ofte waerloesheden van hemlieden van haren boden ofte
mersenieden dies goed scherme al
die scaden ende achterdeel
kennen de vorseide pachters dat
j Janne ende mer Joncvr. vornoemd moesten overlegghen bet en ende cons tue ren bij goede
lieden dies ghevroeden sullen daertoe ghenomen ende ghecoren van
partijen vornoemd in beeden
jden ende waeret dat de vorseide
pachters bij ghemeenen orloghe of tempee
haers pachts niet
vulcommenlic ghebruken en mochten ofte daer bij scade ende achterdeel hadden daer
souden heml den Jan ende mijn Joncvr. vornoemd doen ghelijc dat ander goede 1 den an de selve jeghenoode
ghegoed haren pachters doen souden van ghe
• Item moeten de
vorseide pachters laten up tvorseide goed ten afscheedene van
haren pachte twee tunen dats te wetene tusschen der poorten ende
den herweghe an beede zijden, an eenen van 2 jaren ende den
anderen van 3 jaren out ende eenen thuun van eenen jare alomme
den coollochtinc. Item een tuun tuss
der scuere ende den
st
van 3 jaren out ende dese vorseide pachters ende vorwaerden ende alle de pointe vorenscreven hebben de vorseide
pachters belooft ende beloven wel
houdene ende te vulcoIl1.rnene
in al der manieren ende de pointen also
j boven verclaert ende
verhaelt staen also goede loyale pachters sculdich
jn te doen
ende in versekertheden van den vorseide pachte up tvorseide goed
te bringhene tot 12 lb. groote waert goeds ende daer ghebrec
daeran waert van dien ghebreke Janne ende
jn Joncvr. vornoemd
goede souffis
en zeker te doene ende der af te doene verantwoordene bij goeden
eden ende voort versekert up hemlieden
ende up al thaere so waer dadt
staen of ghe ghen
jn binnen
Ghendt ofte daerbuten. Actum 14 july alIDO 1408.

l

De inhoud van dit c
act is
et alleen bel
jk voor
de
s van de vroegere pachtvoorwaarden maar, zoals we
hoger gezegd
bben, voor de toponiemen
erin voorkomen.
Zij zullen ons toelaten
t goed in zijn verdere ges
edenis te volgen.
We weten nu dat het Goed ter Elst
08 eigendom was van
Jan van Buxtale fs.
eters, amman van Gent (11). Hij was
met Kathe jne Sers
uit een
patric
ie waarvan versc~ill
den deel
tmaakten van
Gentse Sche
ank (12).
Na de dood van Jan v
Buxtale hertrouwde Kathe jne met
Jonker
ndrik van
tselaer, heer van Roest,
14J4
eigenaar van Groot en Klein Koninksdonk, een goed gelegen
op Gentbrugge en Melle (lJ).
Ui t haar eerste hmvelij k
ze twee zonen nml.
en
Claeys van Buxtale die
1426 mede-eigenaars waren van het
Goed ter
st. Dit blijkt uit de pachtovereenkomst die in
di t jaar afgesl
werd met
en de Commere (14). Het is
trouwens het 1
ste dokument waarin sprake is van het
d
ter Elst.
Dat "Ter Elst" en Ter
st" niet eenzelfde goed waren dat
konden we onmiddellijk vaststel
bij het lezen van het
VI'
te pachtc
t waarin sprake is van "
Hulst".
s is de
t
ateert van JO juni 140J (15) en de e
Jonkvrouw Lijsbette Coolmans, weduwe van oes uten
•
• Daniël gehuwcl
pachter noemde Daniêl vanden Boss
met Katel
Inghelbre
s. Het goed had toen een oppervlak
van 15 à 16 bunders daar waar "Ter Elst" ongeveer
26 1/2 bunders
(16).
dit pachtcontract wordt gezegd dat
t
legen waS
Wetteren zo strouwens b jkt uit de toponiemen:
Westacker,
est, Nederhaendert en
oghe Haendert.
ze
zijn
Melle niet b
en stemmen niet overeen met
deze
het Goed ter Elst. Slechts een paar akkers, geop de
van Wetteren en Melle, zo s de "la_u"'-.!.J..'"
meersch" (
Lange Munt) en "tHee
" nabij de
Geerbos komen erin voor. In latere akten (17) geeft men
voor dit
d een
akte aan van ongeveer 19 bunders
gelegen
Wetteren en Melle. We
aannemen d
slechts
deel tot onze geme
behoorde en
t goed prakWet
kan toegeschreven vlOrden.
Ter Elst en Ter Hulst waren dus zonder twijfel twee
onderlijke vestigingen waarvan alleen
eerste voor de geschie
s van Melle
aanmerking komt.
een volgende bijdrage zullen we trachten de verdere
lotgevallen van het Goed
Elst te
al zal men
bij die naam
et meer noemen.

t

f

VERKLARING __________________________________

~

van enkele middelnederlandse woorden

heelt
scheeden

lft.
beslissen.

dhuufhuus
bestopt
winterevenen:

dui

bestoppen, omtuinen.
winterhaver.

waterghangen :
banloken

afwatering.
str
schouwing.

hoerenboemen:
steen

horenboom, hoek- of
alk.
oude gewichtsmaat voor vlas e.d.
koren.

coeren

8.

vvi
tak
wis om stro of
et op het d
te bevestigen.
bijl.
vrij maken.
gru, jonge
s ter bevolking van de
jvers.
jes van een j 8Etroud.
anthenoysen
antenoos,
mes
ef
onheil.
waerloeshede:
zorgeloosheid.
merseni en
merseniers, rondtrekkende kooplieden.
achte
el
nadeel.
ghevroeden
cht
bben.
ghecoren
kozen.
tunen
tuinen.
teen
banderoede
haex
vrienen
gruwes
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STRAATSCHOUWING

te MELLE
en GONTRODE
in 1765

Eén onzer medewerkers
• Jules Van
cke vond in het
Stedelijk Archief van Aalst een straatschouwing van Melle
uit het jaa.r 1765. Een prachtstuk voor wat eigen namen,
oude straatnamen, plaatsnamen en werkwijze betreft. Daa.rom
volgt de integrale tekst hierna.
Vooreerst enkele beschouwingen:
Een goede 200 jaar geleden dus gingen Bailliu burgemeester
en schepenen ter plaatse om na te gaan of de straten door
de aangelanden
goede staat onderhouden werden en of de
grachten voldoende gereinigd en uitgediept waren zoals
voorzien "bij ordonnantie van commissarissen".

We maken de wandeling op 1 juli 1765 even mee en trachten
ons te situeren aan de hand var:. de Kaart van Ferraris.
We beginnen in de Kalverhagestraat vanaf de Brusselse
steenweg. Het is nu nog een dreef leidende naar het kas
1
de Bueren, in die
jd toebehorende aan Joncker Frans Baut.
Jean Aelterman woonde waarschijnlijk rechtover
t kasteel.
t land rechts van de Kalverhagestraat (nu weide) behoorde
toe aan Geeraert Claes. Aan de overzijde van de straat
hebben we nog steeds de langsvijver VEln
t kasteel en
straat heeft aan beide zijden nog een talud met bomen en
tronken op de zij stroken.

L---________________ ~------------------J

r-~~--------------------------------------'

Mr. Baut en een
aanpal
Anthone van Boxtaele
werden aangemaand de straat met "behoorelyck haut" in
staat te
, en dit werk niet te 1
te trekken
maar wel tegen
4de juli
t te voeren.
Boschstraete, nu Geerboss
shoevestreet en
St. Bavostraat, Ij
de Kalve
straat tot
jzenze1e.
Deze straat liep
die tijd bijna volledig door bebost
ge bied. Aan beide zij den van
straa.t waren
tgestrekte
bossen volgens de
1777
e kaart van Ferraris
(zie Plan 1).
werd we
bruikt en
ende bijna
uits
tend als
s voor de bossen.
de split
Sto Bavos
- Proefhoevestraat volgen
ze laatste naar de Geraardsbergsesteenweg toe" In de
t wordt dit 0
nog den 11
van de boschstraete" genoemde
huidige Watermolenstraat
Ook
werd nog boschs
te geheten.
De "broeckvijvers en de slue
deze weg. De prochiewegh moet
de huidige Watermolenstraat die 1
loopt.

de Proefhoevestraat
"bevonden
ch langs
een stuk
jn van
de Gontrode Kerk

Daarna hernemen we
Kalverhagestraat vanaf de
telen
naar Gontrode toe ook " prochiewe
genoemd.
spreekt
van
brug over
Molenbeek aan
t hof van Gistelinck.
De Geraardsbergses
g
vanaf de
(MeI e veir).

enweg (He
h en Pontwegh) wordt
met Gontrode tot aan de Schelde.

Waar de Gontrode He
op de Ge
ergseste
is er
van wat
ast. Het water kan daar
weg t
j over de
raardsbergsest
Om hieraan te verhel
wordt voorgest
een
bijgestoken worden door de weg. (zie

komt
et
ot moet

Precies op dit punt was er bij hevige neerslag veMr
jaren
steeds w2teroverlast.
Langs de Geraardsb
we eerst nog de vvate
bruggenhoofd moest

esteenweg b~jna aan den Appel
op de Gondebeek waarvan
worden.

Ie

t

Over de
selseste
volgen we
Pontstre.at waar
Baudewijn Lefever en
one Van Hoorde binnen de 4
de grachten langs deze straat moesten kuisen. De weg near
het veer over de Schelde moet ook verbreed wordeno(Plan 2).
Na de P
straat komt
aan de beurt. (Plan 2).

Lindestraat en de Caritass

L ___________________ ~------------------J

+
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De Lindestraat toen ook nog prochiewegh genoemd begon aan
de Brusse esteenweg ter hoogte ongeveer van de Gloriette
de Potter, rechtover de Kapelle
(Calvariebergh) genoemd. Op de kaart van Ferraris
op dit punt een
kruis getekend. ( an 2).
De hoek van de Lindestraat met de Kruisstraat noemde waarschijnlijk het Biesken.
sprake van een waterloop tussen de Vossenkouter en
het biesken, die we nu nog kennen
s waterloop nr. 12
tussen Lindestraat en Vossenstraat. Ook een punt waar
voor enkele jaren nog al eens wateroverlast optrad.
We maken nu een zijsprong in de Driesstraat en terug
er
sprake van wateroverlast.
Dit
slechts opgelost door het leggen van een riolering
in de Driesstraat, maar steeds zijn er nog sporen terug te
vinden bij hevige regenval. Vooreerst aan de landerijen
van landbouwer Van de Putte en vervolgens achter de tuinen
van de woningen in de Kruisstraat. {Plan 2).
De koeybosch en de Fonteyne moet ook ergens in de omgeving
van de Driesstraat te situeren zijn.
"behoorelycke brugge" die Pro Kelle en
• De Raet moeten
leggen kunnen we situeren ter hoogte van de huidige Wolvenstraat.
Waarschijnlijk wordt dan het. 2e deel van de Vossenstraat en
de Wolvenstraat gevolgd.
Langs de
esstraat en de Akkerstraat komen ze zo naar de
Brusselsesteenweg. (Plan 2).
In de Akkers
(Ackerstraetjen)
aat een goed van de
wolleweverye. Hiermede bedoelt men bijna zeker ft Hof te
Weverrede (later 't hof van Vlaenderen).
L

de Akkerstraat stonden tronken welke de doorgang met
karren bemoeilijkten en schade veroorza.akten aan
weg.

Ook vanaf de Gontrode Heirweg langs de Varingstraat en de
Zwaantjesstraat werd de controle verder gezet. Daar hadden
Baven Kellens en Liven Hebbe grond in pacht.
Het "bossackerken" zou aan de Zwaantjesstraat liggen en er
is ook sprake van de waterloop aan deze straat die nu nog
bestaat maar overwelfd is. (Plan 2).
duiker (grote) onder de Zwaantjesstraat bestaat nu nog,
maar dan uit "moderneft betonbuizen met een
ameter van 1 m.

L-________________ ~-~------------------J
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Straatschouwing te MELL·E
sent
B
liu
pape
Mercherius van Doorslaere Burgmre •
ende Lieven de wilde
schepenen
Actum
1 july 1765
binnen de prochie van Melle

I
I
I
I
I
I
I
I

C
e uytgesonden orr te
publiceren me

Beginnende aen het
scheet
van Me e ende wet ren
indese straete bevonden
s volgens ord tie
VEn corruniss
sen volbraght te
Den prochie wegh nevens
dreve ven joncker
baut leydende naer de pro
van rodes op 20 voeten.
e van commissarissen bevonden
exe
haudens
ean aeltermall als niet behoorelyck ge opent
te
bben den waterlee aen syn huys
ordt
b
n derden daege te openen
e
ore
lyck
verdiepen tot aen synen put ende soo
voorts voor by den selven
ert hebbende de ordonant
van
sen alwaer geordoneert
een
aes
troncken te weiren emi'ners
mijnheer beut als proprietaris staende lémghs
de straete heeft den voornoemden heere aldEer
pres
verthoont
het weiren van de selve
soude interisseren (?) aen de
te vermits
lanckx
e zegde de straete was hebbende eenen
van thien à 12 voeten tot bene
den
graght bij dien dat de straete aldaer
mits de persinge van de wateren van
den
jveral zo an die zeyde saude in
orten bij aldien door de voors e boomen niet
en wirde opgehauden soo hebbe het selve
benevens wethauderen
examineert
e
gesaementlyck geoordee t dat
redenen
bij
voornoemden heere geal
ert (?)
ende de seituatie vanden gront vereysten de
selve boomen
lae
staen oock nogh
voorder
considere
de s
te
eft
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volle breede van 20 voeten bij dien is het
zelve geconsenteert ter provisie met voorder
ordonantie van de saekén van de troncken
al den kant vande straete alle twee jaeren
te weiren ende alsoo bij den voornoemden heere
gea.ccepteert
bij ordonantie van commissarissen bevonden
geordoneert te zijn aen den heere baut benevens
gil lis Lombaert de straete te effenen ende te
maecken met grof haut ende alsoo de selve
op een kleyn eynde niet te hadden volcomen
het selve met grof hauten te leggen de welcke
aldaer present presenteerde op ordonantie
stap aens te doen is aen de selve geordt
jegens den 4 deser. daer aen te volcommen
van aen het eektronxken tot aen de voordere hauten ter lengde van 14 voeten.
Bij ordonantie van commissarissen bevonden
geordt te syn aen den heere baut benevens
anthone van Boxtaele de straete te maecken
met beLoorlyck haut dan alsoo op het eynde
jegens de bosstraete geen behoorlycke hauten
en syn bevonden hebben de voors o aldaer
present gepresenteert het selve stapaens te
doen bij dien is hun geordt tselve te
effectueren jegens den 4 dezer.
De Boschstraete van aen
het goet van het seminarie
van Ghent leidende naer gysenzeele.
Commissarissen bij deze straete geene breede
gefixeert hebbende is de selve bevonden ten
meerderen deele te hebben de breede van
20 ende op sommige plaetsen van meerdere
breede wethauderen ende den heere bailliu
hebben gedeclareert dat bij hun eerste
beleet de selve straete beleet was op
20 voeten dan dat commissarissen om
reden van het weynigh gebruyck dan
enkelyck diende om een bos voor de
bosschen de selve hadden genomen op
14 voeten.
ende geconsidereert effectievelyck ondervonden is de selve weynigh gebruyckt wort
gelaeten opde breede gelyck die ondervonden
is ende voorders voldaen is aen de ordonantie van commissarissen behoudens
Joffre het begyntien heyde benevens sre Pro
heyde die geordoneert syn binnen vier
daegen de graghten te openen ende de straete
met haut te maecken de haerde te schieten
inde straete het welcke door de Boschwaghters
is geacepteert
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op
t eynde vande selve straete is aen
Frans van beveren geordt synen graght te
schieten ende met de
de straete
die aldaer
sent het selve
e
eert stapaens te effectueren.

j

item
op een ader van
de se
boschstraete loopende
naaT roo
d'ord.
e van commiss
ssen opde selve
streete bevonden aghtervolght te syn
b

den
ere prior van Melle benevens pr
de geytere geordt de putten inde straete
bevonden te effenene
op het
vende selve
te bevonden
dat boven d'ordonantie van commissarissen
de
diende gemaeckt te worden
met haute ende de graghten te
schieten twelcke alsoo is geordt aen
Frans vanderhaegen ende pre
ckmBn
ter
e VBn 2 1/2 roeden.
item nogh een ader van
de selve boschstraete loope~de
lanckx de broeckvijver ende
langkx de
lkens naer
den prochiewegh
Bevonden d'ordonantie van Commissarissen
te syn
e
ctueert bij de
landen
vervolgh van
prochie
wegh beginnende aen de
dreve van Mij
r Jaut
ende loopende naar gontrode.

Dit te ste
s
-len
schaut
Rode
wort

bevonden van aen Judocus ve
en tot
aen de
bij d'aengel
voldaen
te syn aen 'ordonantie van C
ssa-rissen
aengaende
brugge maeckende
t
gesc.!1eet van Melle ende Gontrode
bevonden de selve defectueur te syn
ten eersten
ts de selve niet en heeft
haere behoorelycke hoofden ende
den
kant van Melle
boornen ingest
syn
doende
beletsel asn
cours VEn
het water van de beke ende
deels met
fasynen op
breede van twaelf voe
sonder eenige
ofte st
bij dien ge ..
de teekens
alsoo gillis cas
Is ende
macharius van doorslaere gelande vonden
kant van MeI
benevens •..•.•••••.•••... (Sic)
gelande van Roo sustineerden de se
gemaect
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te moeten worden door de
resp.e prochiën
s nootsaeckelyck synde
te liggen
eene gemetste brugge noghtens bij Coissen
et geordoneert sal hier over
schreven wor...
aen den heere pensionaris

I
I
I
I
I
I
I

2 july
65 present den bailliu
macharius van doorslaer ende
lieven de wilde
Den pontwegh komende
vande prochie van gontrode
naer
veir
In het beginsel vande vo
straete
comende jegens den
bevonden
dat het water comende
voors e heerewegh
ven Ghent op den slincken
niet en
can luezen dan over
sen ontwegh ende alsoo
aldaer is staende
menig h .. ldigh
water soo de omst
wethauderen
van Melle ons waeren
clarerende ende niet
en is te weiren
met enne gote door
den haerenwegh voor
het begin van desen pontwegh de lande
moeten gemaeckt worden door
claessens ende geleyn
eten over als paghter
van Melle der abaut
e aenden heerewegh
di
schreven te
worden aenden
dirickx
Gislyn verspee
3 daegen synen
schieten ende ve
eden
Macharius van doorslaer van weder seyden
syne groote
van syn hofste
schieten
s vooren
Arnoldus Dhont mulder op den watermolen
het hooft
brugge te ermaecken
welcke afgere
tot inden graght
d'aght en 10
n ende voor ende aghter
de brugge op
de eynden te stellen
stacken
over den ste
baudewJns lefevre
anthone van hoorde te schieten hunne
binnen de 4
tot aen de gote
nopende het veer te reflecteren (?) dat van aen
het huys van Macharius van doorslaere tot aen
de schelde maer bevonden en wort eene
van 15 voe
daegelyckx is afnemende
soo dat te bedughten is dat de baene
er
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s
onberuyckbaer worden om te comen naer
het veir den voorseyden van doorslaer
pres
eert mi
ordonantie het selve te
pilateren jegens
Schelde ofte wel met
steengruys een hoo
te maecken
Soude (?) oock connen gevonden worden
d
de ponte verleyt wierde te weten daer
die
leyt wierde over de oorte van
danie de clercq reght s
tende op de
straete deer van
ort te doen aen den
heere fisc
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de straete ofte prochiewe
beginnende langhx
calvarie bergh van aen
steenwegh naer de prochie
van Meerlebeke.

voldaen

ofte
d'aeverteyn
driestraete
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De ordtie van commissarissen aengaende dese
straete bevonden volbraght
zijn behaudens
aen het I
van pre schoot die niet en heeft
schoten synen graght geordone
aen
selven aldaer present den graght te schieten
binnen derden daege ende een gotjen te leggen
onder
t beginsel van het voetwe
voorden bevonden aen den bosch van Joe
de potter genaemt het biesken o benevens
t
lant van Joe Lampereel
straete maer te
hebben de bree
van achthien voeten
alsmede dat vanden kant van Joe de pot
de
waterlee
niet en is verdiept tot afleeden van
de wateren tusschen haeren bosch genaemt
er ende
t bie
niet jegenstande
van commiss
ssen van het selve water
lee
ende
bij d'
etenen
we
vercl
wort dat het water aldaer is st
soo Zomer als Winter is
voors e
ordt
voor eerst binnen d'aght daegen aende straete
te geven
re breede ende den graght tusschen
bosch ende biesken behoorlyck
te openen tot
zen vande water~n
~~
1
Joseph annecour ingevolge d'ord t1e van Co..L",SeL
niet voldaen hebbende in
schieten ven
graghten tot
oopen vande wateren
selven
aer
sent ende daer men begonat
hebbende is hem geordt te continueren
t
naementlyck
graght te verdiepen langs
bavegem straetj en -- dat
t water
aer
afloopen alles b
d'aght daegen
s mede
aenden selven annecour ende Joe Lampereel
stra,ete op het e~rnde te verbreeden op 20
voeten ende de hooghden aende
en te
reu
binnen den teyt voorst
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en Lieve noppe geordt eene
te te legg'en in pI
se vande
aldaer liggende
de
eene opening van eenen voe • b
d'aght
effectueren.
geordt. synde bij comissen aen
de straete te verbre
ter cone breede van 20 voeten
t water
van aen den selven niet
de
daer toe besigh bevonden
aerde van synen hof te voeren soo is
selven
ordt met syn werck voort te
het se
te e
ctueren binnen d'
alsmede tot
tafleeden van het
de s
te te leggen eene behoorlycke
van eenen voet vierkant op de hooghte van
het water
snu staende leedende het se
alsoo met eene tweede gote door den
van den
bosch inden graght naer de
fonteyne.
Jan
synen graght tG vullen
soo hem bij com.lssen is
d'aght
ordt.
Dheren
ten benevens Jan pauwels
geordt
daegen de straete te verbreeden tot 20 voe
binnen graghten ende
het middel eene behoorlycke gote te leggen
tot afleeden van
weter inden graght van
de selven pauwe •
pr Kelle ende
lycke brugge te 1
dagh met eene be
boven alles b

t geordt eene behoorevan twee voeten
cke plancke daer
d'
dagen
straete komende vanden
heerwegh van geraersberge
naer kercke van Melle
de haverteyn drie
te
geexarnineert
ordtie van wethauderen
alwaer geordine
de selve te verbreeden
op vierthien voe
lyck deze straete
maer en is
declaratie (?) van de
wetheuderen voor eenen
buer wegh ofte cautergat soo is de se
bevonden te hebben eene
differente breede bi •••••••••••• op 14 voeten
s.. op 10, 11, 12
boomen steende ter distantie van 10, 12 en 12 voeten op de straete
alsmede differente
ctuositeyt van
verbredinge ende uyts
eten van graghten
daer dat men
acaert maer en
moet consideren
wegh op 10
voeten zoo di
te worden aen
den heere ad
voordere instructie
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Int ackelstraetjen comende
vonden alsdries
loopende
naer den ste
geordt
op 10 voe
de wolleweverye geordt binnen d t
daegen de
schalmde (?) boomen
wieren
Liven gyse
ende de wede Vandercruyssen (?)
soo tot aen de gate je straete op te hoogen
binnen dl
daegen.
Jacobus
rzeypen benevens
douarière
Coissen geordt
van Jonker Jacobus Malcamp b
zynde de s
te op te hoogen
de straete
te maecken mit grof hant ende
boomen
wieren waer aen de selve niet en
hebben volcomen. Soo is aen de selve geordt b
daght daegen het selve te e
ctueren als de
boomen schadelyck synde aen de straete mits
de sleve ten uytersten st
op thien en
elf voe
ende mederendeel troncken dewelcke
geordeelt worden niet al enlyck schadelyck
aen den
dan onmogelyck met gelaeden waegen
met
te passeren soo is aende selve
ordt
den
van coissen te
ervolgen
ende ontrent de •••••••••
straete te mae
met grof haut ende op te
ter concurrentie
van eenen voet en alf tse
geaccepteerd (?)
te doen ofte te verwittigen de aangelande by
den
er balliu

actum den 10 j
65
present Lieven
de geheelen d
Macharius van doorslaer naer noene.
Lantwegh ofte gebruyck
wegh komende vanden geraerschen aerdewegh leedende
neer
t Zweentjen staende
op den
schen steenwegh
Baven Kellens ende Liven
be paghters
geord t synde bij coissen de streete op te
L
beginnende aen
de
de van mijn
er
vande woestyne •••
hebbe van we
beneven (?) dtordtie
van Coissen geordt
eersten ••••• ik eene
gote
leggen ter
vande straete
den graght te SUYVeren
lyck oock den
graght te ruymen die loopt naer de gote
van baven Kellens
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Jaçobus vandereruyssen ••••••••••••••••
Colssen
ordt voor tussehen het (varen) strae
ende Rosselaer stuek eene
te te
leggen ende op
hoogen
Voorders den selven het bossaekerken
vijf struyken vanden elskant te
eren
lanekx den noortoost
alles binnen
derden
als sehadel : es beletsel doende
eer: de
te.
den s
vanderzeype benevens Frens
van heeke niet voleommen hebbende aen
d'ordtie van eoissen
het leggen ven
eene go te
ophoogen va~de straete
aen den
erloop bij ord t1e binnen derden
daege eene gote te leggen ven eenen
voet vi
ent b e k t met eene planeke
ende
strae
daer op te hoogen.
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Straatschouwing te GONTRODE
(zie

Actum 24 july
Potaerdestrae
herreweg

3)

65

leidende van gyzenzele naer

D'almoessenye van Ghent aenden bosch
be
gevonden, en geord(onneer)t voorts
macken met groot hout, ende de
verheffen
schieten.
Boschstraete komende van het gescheet van
MeIIe, loopende naer den herreweg
p(iete)r verstichelen over een
jde en d'almoessenye
van Ghent geord(onneer)t eene gote te leggen onder de
straete van de lingde dat beide de eynden komen
grachten die behoorel(yck) geruymt moeten worden binnen
derden
en alsoo
accepteert door d'aengelanden.
Judocus verstichelen pagter over dhelft, j(onke)r Charles
maelcamp, ende d'almoessenye van Ghent de andere helft
geord(onneer)t de gote te verlingen tot zoo verre d
beede de eynden komen inde grachten, ende de zelve
van boven te sluyten met een goede
ancke vast
genagelt, (hebbende) van de wijdde van eenen voet en
half dag, te effectueren binnen 14 daegen
Meulenstraetjen komende van den herreweg
10 voeten
••••••••••

Ghent aen hunne
de boomen te weeren die
zijn binnen 4

Meerschstraete leedende naer den Kerckweg
Adri(aen) de lantsheere aen zijne weede
de 8 boomen te weeren, de uytgeschoten
aerde te effenen op de straete de
breede te
binnen 3 d
(en)
Martinus
Vos het verhef geord(onneer)t
te voltrekken binnen de 24 uren
tot
drayboom alsmede eene
gote te leggen over dhelft, nevens
thomas de ruysschere ende livinus
de vreese ider over een vierde, voorders
geordoneert aende gelande hunne verheffen
te zuyveren alles binnen de 4 daegen.
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Gillyn verspe~ten, ende p(iete)r Schollaert
geord (ormeer) t de uytgeschoten aerde te
breeden, ende effenen op de straete
alsmede de hoogte, ofte barm aende
zelve straete tot jegens de boomen
ook Lnde straete te schieten, binnen
3 daegen.
Den zalven verspeeten een paepelierken te
weeren Jacobus vander eeken pachter de
5 geteekende boomen te weeren
binnen de 2 mael 24 uren.
p(iete)r schollaert pachter idem
de boomen te weeren de
welcke geen 12 voeten van elkanderen
en staen volgens placcaert.
Pontweg komende van Lembergen naer Melle
Overgestelt
op d'acte

Eerst aen thof van p(iete)r de geyter
't eynden de dreve, op den pontweg bevonden
zijnde dat commissarissen ter erschauwinge
hadden geord(onneer)t te weeren de boomen
die geen verhef en hadden en aldaer bevonden
zijnde twee eyken troneken, die inde straete
stonûen jegens 't land van vrouw de douarrière
maelel-lmp heb ik commissaris present martinus
de vos schepenen ende ardriaen magtelinck meyer,
de zelve twee eyken publickelyk opgeroepen
en verkogt aen Laureys Vlaminck voor
vier schel(lingen) gr(ooten) wi(ssel)g(el)t
met conditie vande zelven te weeren binnen
dE; 24 uren.
Item aldaer nog bevonden eene lindetroncke
staende inde gepreferibeerde breede, en alsoo
op de straete jegens 't lant van mijn heer
van llurne i.s de zelve oole verkogt aen
p(iete)r de geyter pachter voor twee
scheIl (ingen) gr(ooten) wi(ssel)g(el)t met
condi -~ie alsvooren.
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BEDENKINGEN:
meeste we
11 aongele

e en Gontrode waren aarden
met hout en
e.

De zogenaamde
aten"
de straten, nu duikers
genoemd, waren zeer gering van sectie bv. in de
Zwaantjesstraat een gate van een voet vierkant.
t was
1
ed om de gewone afvoer te verz
Van het ogenbl
dat er een stortvlaag kwam, moe
op verschil
plaatsen de straten bI
gestaan
hebben, met de nodige herstel
tot gevolg.
Langs bijna alle
beboste delen Vê:m
maal groter dan nu. (OOk de
hier een duidelijk b
js van).

aan en de
schien t
rraris is

Van de schouwing der wegen werd
gemaakt en men
eg niet veel tijd om zich in regel te s lleno
Waar men in de schouwing spreekt van
vergroten van
grachten of goten, val
dat deze plaatsen nu nóg steeds moeilij
opleveren bij
ollige regens.
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BARABOL"
"
Onder de titel "Waer stond de Farrebolmeulen ?"
publiceerden we destijds een bijdrage in "De Gondel! (1)
betreffende de plaats waar genoemde molen had gestaan.
We stelden toen, aan de hand van de dokumenten, dat deze
molen op de plaats stond waar later de molen, laatst
toebehorend aan de familie Van de Velde, had gestaan"
Op de betekenis en oorsprong van deze zonderlinge naam
konden we geen antwoord geven.
Naast "Parrebol"(a o 1654) vinden we de vormen "Barabol"
(aa 1687) en ook nog "Beirbol" (aa 1731).
Dr. Paul Huys, Cultureel Adviseur bij het Provinciaal
Bestuur van Oost-Vlaanderen, bezorgde ons onlangs een
verhandeling (2) waarvan we het volgende uittreksel geven:
"Op het vangen van een struikrover stond - net
s
voor het doden van een wolf - een premie van 100
gulden; de bespieders die een schuilplaats konden
aanduiden, kregen 50 gulden toegewezen.
Waarschijnlijk waren het de wachters uit het Land
van Aalst, die op het spoor kwamen van een bende
nietsnutten, voornamelijk Walen, die op 8 december
1632 te Tiegem opereerden, onder leiding van
Nicolas Bourdeaud'hui, alias grand sieur, en met
andere sinistre individuen luisterend naar de
populaire toenamen Barabol, Geiregat, Grispatte,
Rougecul, Godsblock e.a."
In de voetnota staat dat "Barabol" in feite Nicolas Carron
heette.
Het is niet uitgesloten dat de naam van deze struikrover
op een of andere wijze iets te zien heeft met onze
Barabolmolen~

A. De Baets.

(1)

De Gonde Nr 4 - april 1975 p. 67 e.v.

(2)

Rik Castelain "Het leven op het platteland tussen
Kortrijk en Oudenaarde" (16e-18e eeuw) Oudenaarde 1983.
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