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onze vorige bijdrage konden we

onen d

het "Goed ter
st" niet mocht vereenzelvigd worden met "Ter Elst" (1).
leen het laatste lag op Melle (Kwatre).
"boven Quaetrecht", dus op Wetteren, z
een verkoopakte (2) waarbij Joes van C
aan Janne van BaBsevelde als voogd van
en
van Stracele.

Hulst lag
jkt uit
goed verkoopt
einkine den Hase

pl":whtkontrakten van "Ter EIst" vinden we

heel
van

toponiemen terug die we ook in latere verkol ;J
het kaBteel van Kwatrecht of "de
door _ _ _---.
Bueren" zoals het ge wo
ijk nog
genoemd wordt, zullen ontmoe
• (3)
[.A'ugu st De Baets

I

De oppervlakte van Ter

st

26 1/2 bunders en H. Ve
s de zetel beschouwde van de

"de
he
dit

ij
van

r Looven" (4), deelt ons mede dat de opp
d 25 bunders bedroeg.

eeuwen heeft dus niet veel aan de
oop
Het
jzigd. Rekening houdend met
het
van
d
kunnen we met zekerheid aannemen dat "Ter EIst" en
tzelfde goed waren.
een en
"de
t

Hoe
b

d

de benaming "Ter EIst" verloren is
vraag.

jft
even en

te

van

ale weren in 1426 de laatste e

waarover we iets vernamen.
moeten
en tot 1571 om nog iets over het kasteel van
Kwatrecht aan
Phil
van
casteel" (5).
Halsberch, was
Een dochter van

weet te komen. Het behoorde toen aan Jor
en werd toen beschreven als "een aut
ze
lips van Royen, gehuwd met Joe Lenne van
te

van het kasteel van Rupelmonde (6).

,Marie Van Royen, huwde met Jor

c

aes

Trtest, heer van Auweghem. Zij weren de ouders van de 1

ere

bekende bisschop van

, Antoon 'I'riest (7).

~--------------------------~348r---------------------------~

Of nu het kasteel "de

ren" ook de zetel was ven de heer-

lijkheid liTer Looven" zullen we hier verder onderzoeken.
We hebben in ieder

1 geen enkel dokument gevonden WBF"r-

t zou blijken det Phi lps Ven Royen of zijn voorgengers in
het b
ven de 15 e eeuw heren ven Ter Looven waren.
nombrementen van het
enhof ven Dendermonde, wep.rtoe
Ir:. de
het leen Ter Looven behoorde, hebben we wel enkele bel
rijke dokQmenten gevonden.
t leen een
~ot op heden was de oudst gekende be
tter ven
zekere Jan Ducx, gehuwd met MeTiB Spers, die in 1688 opgevolgd wordt door

jn schoonzoon Phil

Frans de Meulemeester
(8) •

Wie voor hun de hee

ijkheid in bezit hed bleef tot nu toe

onbekend.

In het leenboek
we echter vo

SO

1602 ven

e

chrij

t Leenhof ven Dendermonde vonden
(9) :

IJemberghem ende Melle
Eustece Coets houdt een leen ven rJiijnen heere VEn
Dendermonde groot zijnde
pennink renten
s'jeers xxxvi s. paT. ende ontrent achtenveertigts
steren greene
f rogge ende half evene op
ses schellingen peres. ende det op seker gronden
die men ven hem houdt bedreegende xxxiii
bunderen ende sy heeft den thienden penninck
smen desen grondt vercoopt ende ven sterfcoope
viii s. pe.res. vanden bundere. Item ten selven
leene behoort eenen meyerije
e met den selven
leeten erft ende onterft ende Eustace syn vader
houdt in tselve leen de
lft te bijlevinge
steende ten re eve naer costume.
In de denombrementen ven le:Jcm ven hetzelfde leenhof zien we
tece Coets opgevolgd worden door Olevier Meeyer.
ze laatste zal
eems fs. Jaecques

11 de

e

jkheid ove

aten aen

eter

t Antwerpen (10).
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Op te me

t dat de naam "Ter

Pieter

is 1

geen onbe

oven" niet geno
voor ons. Rond

wordt.
~

tze

tij dstip ko
j in Melle het "Goed ter Meers" van J
Halsbergh. Zijn dochter huwde met
Gallo-Salamanco (
Of deze zijn schoonvader opgevo
e
s heer van
Looven is ons

Tussen 16
ven de he

en
j

et bekend.

90 blijven we z

zich op een not

F. De Potter s

om te beweren d
"cas

't

)•

heerlijkheid
el mette landen
ele 25 bunderen

nieuws van de be

tters

ë

akte van 1688 (12)
Looven bestond uit een
ghaende, groot in
69 roeden ••• "

We vvillen eraan

ren dat volgens

leenboek van IS

erlijkheid een

t hogergenoemde
akte had

van 33 bunderen.

t denombrement,
j Philips Frans
leen overneemt van zijn schoonvader Jan

emeester het
( ), werd onder-

tekend op 27 juli 1690, twee jaar na het

t

not
ële akte waarvan hoger sprake. Het is
dat Ter Looven bij name wordt genoemd.

0

det F. De Potter, met de wetenschap dat J
heeft aangenomen
Looven was, vanze
jkheid behoorde.
"de Bueren" bij de
de

t van De
et verder uitgedi

er overnam heeft W8.ars

lel'. van de
de eerste
veronderstellen
heer van Ter
t het kasteel
H. Verbist die
j
ijk de zaak

t.
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juli 1748 werd het kasteel met vers
lijkheden openbe.ar te
hoogs

op

stelde Frenç

bieder, verwierf de eigendom (14).

e aanhankes JoB. Baut, de
akte ven

verkoop werd gevolgd door onderstElande procuratie (15):

liD'
er François Jan B toDeut woonende binnen dese
stadt Ghendt verclaert soo
j doet midts desen te
gheven
curatie speci
ende irrevocable aen
Philippus Josephus Snoeck ende elcken toonder deser
om over ende vuyt synen naem te gaen ende compe.reren
soo voor Balliu, Burchm(eeste)re ende Schepenen der
prochie ende vierschaere van MeIIe, marquiseet ven
Rodes, voor Burghm(eeste)re ende Schepe::::en der
erlyckhede venden Abeele
s
omme elders,
s
waer onder sauden moghen resorteren het ceste
met
de motte, hovinghen, we en, singhels, 1
, bosschen,
meersschen ende vijvers, ghecompeteert hebbende een
wijlent Jor Jaecques Beerneerd Coppieters, in syn
leven heere van Hollebek, gheleghen tot Quaetrecht
mette ende daer ontrent op den onderschreven verbleven
in vierschaere ven myn ede
)e heeren schepenen ven
Ghede edeser Stadt ven Ghendt ter voluntaire vercoopinghe vende respective erfghenaemen ten sterfhuyse
van JoncheeT Ferdinande Philippe Anthone Sersanders
de
eenighen soon van JOr Anthone Sersanders de
Luna in syn leven ridder heere ven Oudermeere ende
president vanden Reede in Vlaenderen, verweckt by
vrauw Catharine ven Boonem".

erui t vernemen 'vve dat het ke.steel ven Kwe.trecht
gekomen was van
de

bezit

heer Coppieters en nadien van Sersenders

• Het is zeer waarschij

het ke.steel nooit bewoond he

jk dat de femilie Sersenders
want het werd nog verder ver-

pacht aen J .B. Coppieters, zoals blijkt uit volge::'1.de tekst in
de verkoopakte (

11

):

t bovenschreven ce.steel, hovinghen, boomgaert etc.
vermeIt ert. een benevens de partijen vermeIt
3, 6,7,8,9,10,19 et 21 syn ghebruyckt gheweest by
JOr Je.ecques Bernaerd Copp ters
syn leven heer
van
llebeque, ende naer syn doot onverpacht
ghebleven sulcx dat den cooper d
ven stonden
aen cen commen in
t ghebruyck.o."
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In dezelfde akte staat nog dat de "hautackers" niet mede
verkocht werden.

bleven dus eigendom van de erfgenamen

van Jacques Bernaerd Coppieters, samen met nog enkele
andere partijen.

Op 5.4.1760 werd er opnieuw een openbare verkoping gehouden
waarbij de gronden, die in de voorgaande verkoping
et
mede te koop gesteld weren, door de erfgenamen van Coppieters,
thans wel verkocht werden en we lezen o.a.:
rr

Thiende Coop

item twee stucken lants gheleghen t'eenen
blocke binnen de voornoemde prochie van
Melle, genaemt den grooten ende cleenen
autac;ker t'samen groot beth van acht
bunderen en half abouterende oost een
walleken ghenaemt het sleutelken met een
deel vanden wal suyt den waeghen wegh
noort de boschstraete, west de Calverhaeghe
straete ende noort Joncker François Jan
Baptiste Baut, sorterende onder d'he~rlijc"hede ter Looven.
JOr Baut kocht de "autackers" en werd ervan in bezit
gesteld op 4 augustus 1760 voor "meyer ende laeten deser
gheseyde heerlijkhede van Ter Looven" ( ).
De meier noemde Lieven Gyselinck en de laten Geeraert
Claeys en Lodovicus Verstraeten.
Het is tot heden het enige dokument waarin spreke is van de
heerlijkheid Ter Looven voor zover hetgeen het archief van
Melle betreft. Al de akten betreffende de andere partijen,
het kasteel en afhankelijkheden inbegrepen, werden verleden
voor de vierschaar van de heerlijkheid van den Abeele of de
schepenbank van Melle.
Volgens H. Verbist en F. De Potter verkocht een Van Hollebeke
Ter Looven aan baron van 't Indeveld en zou diens erfgenaam,
acht jaar later, het kasteel met de heerlijkheid verder door
verkocht hebben aan Jan Baptist Foillion (18).
Beide historici geven geen bron op voor deze bewering.

~----------------------------~352r---------------------------~

TI

In het leenboek ven Dendermonde vonden we
t denombrement
waarbi j Baron r t Imdelstelt, generaal
oor en
everneur
ven de provincie Limburg op 23 november 1715, de he
jkheid
Ter Looven koopt
t het
lissement ven Philips
Meulemeester (19).
niet ven Ven
ebeke.
Ter Looven door aenkoop over op JOr
Op 30 oktober 1733
Jaecaues Bernaerd Coppieters, heer van Hollebeke, en
jn
echtgeno
"den

vrouw Petrone

e Rosse

e. Dit

schiedde uit

olventen boedel" ven Jan Baptiste de Foulon (20).

Blij ear
het de heren ven Ter Looven niet voor de Willd.
t laatste denombrement van het leen vinden we els volgt inschreven (21):

nTr. Vrouwe Isabelle van Wyckhuyse d
ere JOr Charles
Maelcamp heere van
schoot, per verhef van
meert
67
synde ste
JOr Charles
c:emp
re ven Schoonenbergh".
Ven hier af kunnen we, voor wat de heerlijkheid betreft, de
opvolging onderschrijven zoals H. Verbist ze he
bes
ven (22). Voor wat
t kas
1 van Kwatrecht aangaat hebben
we vas
steld d
het in 1748 eigendom werd van B
de
Rasmon (23). Voor de ve ere opvolging ven de eigenaa.rs
kunnen we eveneens bij Verbist terecht.
Uiteindelijk kwam het kasteel
het
zit van
femil
t tot op heden onder die neam bekend.
Bueren en bleef

~--------------------------~3

de

BES L U I T

We menen bewezen te hebben dat het oude goed
"Ter EIst" kan vereenzelvigd worden met
t
huidige kasteel van Kwatrecht.
Er is heel wat verwarring geweest rond de
eigenaars van dit kasteel en de bezitters van
de heerlijkheid Ter Looven.
H. Verbist schreef dat de heren van Ter Looven
niet altijd de bewoners van het kasteel waren.
We zouden zeggen dat ze niet altijd de eigenaars
waren. Uit de dokumenten is voldoende gebleken
dat het kasteel en de omliggende gronden, de
"hautackers"
tgezonderd, bij de heerlijkheid
van den Abeele of tot het hof van Melle behoorden.

Deze "hautackers" hadden in Melle een oppervlakte
van 8 1/2 bunders. De rest van de 33 bunders van
het leen Ter Looven zouden dus moeten gezocht
worden in Bottelare OD Lemberge.
t kasteel van Kwatrecht of de Bueren mag wel de
aloude naam "Ter EIst" dragen.

~--------------------------~354r-------------------~------~

NOT E N

(1)

A. De Baets "De kastelen ven Kwatrecht", De Gonde, Melle
nr 16, 1983 - p. 3240

(2)

SA. G. reeks 301/19 fO 47 VO 9

(3)

We vermelden ooa.: den berch, de Berrent, Destelacker
en Achtervelt.

I

-I

I

'(4 )
(5)
(6 )
(7 )
(8 )
(9 )
(10)
(11)
(12 )

H. Verbist: Geschiedenis van Melle, Leuven 1962, p. 66.
SA~ G. reeks 43/178 fO 11.
SA. G. reeks 330/100 fO 88.
SA. G. reeks 330/133 fO 76.
H. Verbist, ibidem, p. 66.
o fa 22.
RA. G. Leenhof van Dendermonde nr.

(13)
(14 )
(15 )
(16 )
(17)
(18 )

RA. G. Leenhof van Dendermonde nr. 62 fa 119 VO en 220.

(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

I

idem, nr 61 fO 22.
A. De Baets,

Gonde, Melle, 1982 nr 15, p. 293.

F. De Potter, Geschiedenis van de Gemeenten der
Provo O. Vl. Gemeente Melle, le reeks 4de deel p. 14.

RA. G. Melle nr. 115 fa 33 va e.v.
ibidem, fO 38.
ibidem, fO 350
SA. G. reeks 78/3 nr. 308 Femiliefonds Van Pottelsberghe
H. Verbist, ibidem, p. 66
F. De Pot r, ibidem, p. 15.
RA. G. Leenhof van Dendermonde nr. 63, fO 673 VO
ibidem, fa 939
ibidem, nr. 160, fO 22.
H. Verbist, ibidem, p. 67.
H. Verbist, ibidem, p. 359, schrijft 1730 hetgeen
een vergissing is.

I

~----------------------------;355~--------------------------~

r-----------------------------------------,
. met zo n biljet
J

bent U
een gans jaar LID
van onze

Heemkundige Vereniging
~~De C;onde~~
L _________________________________________
356

~

CIRCULAIRE STRUCTUUR
UIT DE METAALTI]DEN
TE MOORTSELE - UILHOEK

~

door

]. VANMOERKERKE Be]. SEMEY

Overgenomen uit: VOBOV-Info nr 11, 1983.
Sinds enkele jaren kon J. Semey door middel van luchtfotografie talrij
archeol
sche sites opsporen.
Zijn onderzoek concentreerde zich tot nu toe op noordwestelijk
België. J. Semey kon
zo te
ortsele, langs de Molenbeek,
vlakbij de grens met Landskouter een circulaire structuur
lokaliseren. De archeologische werkgroep "De Gonde" (1) besloot een zeer beperkte proefgraving uit te voeren. Tijdens
de opgravingen in augustus en september 1980 konden wij
e sporen optekenen. Het vondstenmateri
beperkt
ch
tot enkele scherven en houtskoolfragmenten. Een boring
leverde ook een silexartefact op.

(Lambert 184,35 km noord, 109,03 km oost) (2)
Het site bevindt zich op het grondgebied van de gemeente
Moortsele, deelgemeente van de gemeente Oosterzele.
Opvallend is de

op de noordwes

lijke helling

van de Betsberg op ca. 22 m. hoogte. De circulaire structuur
bevindt zich op ca. 200 m. van de vallei van de Molenbeek
en op ca. 300 m. van een kleine beek die in
Molenbeek
uitmondt. Pedologisch bevindt
t site zich op een zwak
gleyige zendleemgrond met textuur B-horizont, met een
klei-zand substraat beginnend op geringe diepte.
~--------------------------~357~--------------------------~

•

.

Fig. 1 : MOORTSELE : Bijlage 3 : schaal 1,50
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=

DE STRUCTUUR
Bij
er onderz
ven de luchtfoto bemerken we 2 vers
ende concentrische
Is. Ge en we sle
s
beschikken over schuine luchtfoto's en de opgraving zeer
beperkt was kunnen we
exec
s
emeters ven deze
niet bep en. De
tendiame
van de
otste be
40 à 44 m. De
is 4 à 5 m. breed. De binnencirkel
te
zich minder duid
ongeveer
m.

ijk

a~.

diemeter bedraagt

)

)

,.

Fig, I : MOORTSELE : Localisatie.

DE

GRAVING

een eerste
een
gemaakt.
te do
jden.

PB

/

e werd een doorsne

door de

tengrecht

fase werd ook gep
de binnengrecht
ij werden enkele
ppels, kuilen en
sneden.
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SLEUF
1:
,

(fig. 2-3)

.

~--------------------------------~ b

o

De buitengracht heeft een
V-vormig profiel (afb. 2)

d

j was nog niet zichtbaar
onmiddellijk onder de
humus (afb. 2a). Vanaf ca.

Fig. 2

Moortsele : Doorsnede buitengracht.

70 cm.' onder
t maaiveld
tekende de homogene vulling (afb. 2b) zich goed

• De gracht

was door een keienbed (afb. 2c) gegraven tot in het ongestoorde zand {afb. 2d). De bewaarde maximale diepte bedraagt
1,40 m. en de maximale breedte 4,30 m.

deze vulling werden

s'poren aangetroffen van een weinig houtskool en aardewerk.

SLEUF 2-5: {fig. 3)
Een eerste greppel was gevuld met donkergrijs zand
en was

echts enkele cm.

diep. Een tweede ondiepe
greppel was gevuld met
wit zand en kon over een
afstand van 5 mo gevolgd
worden. Een laatste greppel met een diepte van
15 cm. was gevuld met grijs
tot geel-oranje zand o
In een eerste kuil met wit
zand troffen we zeer kleine

Fig.3 :
Moortsele. Mogelijke reconstructie met
aanduiding sleuven.

houtskoolfragmenten aan"
Een grotere kuil werd niet
volledig opgegra.ven o De vulling bestond uit

t tot witgrijs

zando Twee paalgaten waren
doorsnede allesbehalve duidelijk.
Een ander paalgaat had een diameter van ca. 25 cm. en kon over
een diepte van 15 cm. waargenomen worden.

~

____________
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DE VONDSTEN
Een w2ndsche
met een dikte V211 8 mm. hee
een vrij poreus
b
el. Van enkele 2ndere zeer poreuze scherven konden slechts
,enkele fragmenten gerecupereerd worden. De houtskoolfregmenten
uit de gracht 12ten voorlo
geen 0-14 datering toe.
Mogelijk z
men
de toekomst ook met dergelijke
e
hoe.eelheden koolstof een datering kunnen verkrij
Tenslotte vermelden we nog een vuurstenen
1
die bij een
boring werd a2ngetroffen. Deze
is vervaardigd
t
bruingrijze s ex en
eft een vlakke
el.

BE

T

Op b2sis van de beperkte opgraving en van de
beschikbare luchtfoto's kan nog geen zekerheid
verkregen worden over de chronologie en de
betekenis van het site.
werden in onze
bieden, voor zover ons bekend, nog
en dergelijke grote struc
opgegraven. Ge jkenissen
zijn er echter wel met het
te V211 EvergemRalingen, dat waarschijnlijk
de vroege of
situeerd worden.
midden-bronstijd moet

~--------------------~------~361r-----------------------------~

NOTEN
(1) We danken de leden van de archeologische werkgroep
"De Gonde", die ons toelieten enkele noodzakelijke
waa.rnemingen op het terre
te doen en die ons bereidwillig het plan en de archaeologica ter beschikking stelden.
(2)

t tijdschrift "De Gonde" (1980, nr. 13, pagina
239-244) werd een uittreks
uit de stafkaart en uit
de kadásterkaart gepubliceerd.

BIBLIOGRAFIE
J. SEMEY & J. VAN.MOERKERKE,
Circulaire struktuur te Moortsele (O.-Vl.)

Archeologie, 1982, 1, p. 21-22.

X., Opgraving Oosterzele: Moorts

e,

De Gonde 1980, nr 13, p. 239-244.

We danken langs deze weg de heren
J. Semey en Jv Vanmoerkerke
voor hun toestemming deze bijdrage

"De Gonde" te 1

en publiceren.
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Herstelling aan het dak
van de vroegere kerk van MELLE
SA. G. VeTie. Vreemde Steden, nr

66 - Nlel

Melle - Kercke AO 1765

Wij onderschreven Jaques Mote ende François Luytens beede
gesworne Lant- en Edifitie Meters verklaeren ons ten versoecke van Sijne Eerw(aer)t den Heere der Prochie van
Melle Lande van Aelst sorterende onder het Marquisaet van
Rhodes ter eendere ende S(ieu)rs Pieter De Coninck ende
Louis de l'Espaule beede vrije Meesters Tiggeldeckers ter
andere op den sesentwintighsten January 1700 vijf en
t'sestigh ter voors(eid)e Prochie Melle getransporteert
te hebben ten effecte van te meten het schaille werck door
de voors(eid)e Meesters gemaekt an de voormelde Prochiekercke te weten eene zijde van het Dack van Onse Lieve
Vrauwe Capelle ende geheel het Dack van de Capelle van
S(in)te Hubertus ingevolghe den inhoude van het Reglement
op het fait van Metijnghe geëmaneert op de Provintie van
Vlaenderen in daten vijfthienden Meij 1700 vier en vijftigh
bre der hier naar volght.

Alooren eene zijde van het Dack van O.L. Vrauwe Capelle
met het deel sluytende den thoren daer in bevonden twee
Roeden,

twee hondert ses-en-negentigh voeten negen-en-negen-

tigh en een quaert Duymen zijnde de Vlacke Superfiere.
:
ve . . . .R
.........
" 96 " 99 1 / 4
d us d e se I
Item over den toelegh volghens het Reglement een Roede ende
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _--------------~363~--------------------------~

drijen-vijftigh voeten
dus de selve ... .... .....

Rl " 53 " 0

Item het geheel Dack van de Capelle van Sinte Hubertus
met het deel sluytende den Thoren daer in bevonden vier
Roeden hondert neghen en dertigh voeten vijftigh duymen
en een quaert
Dus de selve

R 4

139 " 50

11

1/4

Item over den toelegh volghens het Reglement vijfhondert
drij- en t'seventigh voeten seven duymen en half
Dus de selve

R l " 173 Yz " 0

Comt voor geheel het import van het vlacke Superfitie
van beede de Capellen voornoemt seven Roeden ses-en dertigh voeten en half ten advernante van neghen Ponden thien
schellijnghen grooten Courant per Roede leveren ende maeken

t de somme van seven-en-t'sestigh Ponden dry Schel-

lynghen en acht grooten Courant Gheldt
Dus de selve

L 67

11

3 " 8

Voor den toelegh van beede de Capellen met de deelen sluytende ieghens den voormelden Thoren volghens het voornoemde Reglement hier vooren specifiquelyck gedeclareert compt
t'samen twee Roeden twee hondert ses-en-twintigh voeten
Du s des el ve . . . . . . . . . . .

R: 2

11

226

11

0

Welcke bovenschreven toelegghen gededuceert inghevolghe de
voorseyde entreprise importeren t'samen voor leveren ende
maeken veerthien Ponten veerthien schellynghen elf grooten
en ses Deniers

L 14

11

14

11

11 Yz

Makende met bovengemelde somme van seven en t'sestigh ponden dry schellynghen en acht grooten t'samen een en taghentigh ponden, achthien schellynghen seven grooten en ses
Deniers Courant geldt

L 81

11

18

11

7 Yz
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de hier van onse Acte

Vl'l'l t"t)n

omm
\'l1dt~
\'i\I1

500

de voorschreven Requiranten te valideren daer

h t behoort ons t 'oorconden date

ut supra, waer

gemaeckt twee gelycke
Getekend J Mote
Frans

ter.s

(Hun ereloonnota bedroeg)
Voiage
9 5/8

L 0 " 10
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Hierna volgt de opmetingstaat van één der dakvlakken.
De opmeting is op

aakt in vierkante voeten.

De maten bij de schetsen zijn uitgedrukt in 1
(1 ler.gtevoet

e voeter..

0, 77 1 m).

N° 1. De Syde boven St. Huberthus Capelle op de paroch e
kercke var. Me Ie 1764

28

5r-----------------------------J

(Berekeningswijze)
Aftrok
22 1/2 wijdte

5 1/2

28

5 1/2

diepe

176

12
20
-240 . 2. : 120

25

44.

2 3/4

- 30 1/2

14

2 3/4

89 1/2

--

630

30 1/2

630
719 1/2

(Gemeten oppervlakte)

719 1/2

Voor het sluyten tegen den gevel

28

Elf voor de leverynghe

14

Voor den huisen drup

17

Elf voor de leverynghe

8 1/2

Voor het sluyten tegen de toren
boven de Sacristije

4

Elf voor de leverynghe

2

Voor den slaeper boven de Sacristije
acht voet diep

24

voor de leverynghe

12

Item den groote slaeper 25 voet diepe
comt

75

voor de leverynghe

37 1/2

Item voor de vursten met de leverynghe

51 3/4

Item 28 locquette tegen de

1

Item drij afdragers

112
6

Item drij Aeken

15

Item het leggen van de locquette tegen
den toren boven de Sacristije

12
1.138 3/4
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Van de overige dakvlakken geven we enkel de schets
met de afmetingen.
N° 2. Den slaeper tegen St. Hubertus Capelle.
11~

21

25

N° 3. De sijde boven St. Hubertus Capelle boven het
beenderhuyseken.
35~

28

32~

16

N° 4. De sijde boven onse Lieve Vrauwe Capelle.
34~

25

29 1/4

8
22

N° 5. Den slaeper tegen O.L.V. Coor.
(idem 2)

L-____________--------------,J67~------------------------~

Uit deze enkele gegevens en aan de hand van een schilderij uit deze periode (zie voorblad van ons tijdschrift),
hebben we getracht de grootste lengte en breedte van de
Kerk af te leiden.
Hieronder vindt U deze rekonstruktie terug, min of meer
op schaal 1/200.

E

O.L.V. Kapel

Hubertuskapel

26 m

~,

Dat deze afmetingen eerder gering uitvallen hoeft ons niet
te verbazen als we weten dat rond deze periode

en 300

woningen op gans Melle stonden, wat blijkt uit een volledige kadastrale kaart van Melle (Atlas Parcellaire de la
Commune de MeIIe, arpenté en 1820 par L. Detry, géomètre
re
de 1
Classe du Cadastre), in privaat bezit, maar waarvan
een copie zich bevindt in het dokumentatiecentrum, Gemeentelijk Museum MeIIe.
L -____________--------------~368~------------------------~
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P.S.
-één lengteroede

5,544 m

=

één lengtevoet
één lengteduim

-+

:=

0,27721 m

(20 v

0,025 m

(11 d

::c

1 R)
1 v)

Verder is 1 duim gelijk aan 11 lijnen en 1 lijn gelijk
aan 11 punten.
één vierkante roede

:=

één vierkar.te voet

:=

vierkante duim

=

é

30,7456 m

2

2
0,07683984 m

-+ 6,25cm
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( 400 v.v
(121 v.d
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::c
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_________ OPEN __________
Zaterd

30 juni van 17.00 uur tot 20.00 uur

Zond

1 juli van 15.00 uur tot 20.00 uur

Maandag

2 juli van 17.00 uur tot 20.00 uur
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Kwam er een Onderpastoor bij?
SA. G. Varia - Vreemde Steden - nr 66 Melle

Wij onderschreven Jaques Mo

ende Francois IJuytens

Supplierende verthoonen reverentelijck B
B(urch)m(ees

lieu,

(re), ende Schepenen notabIe groote ghegoede

pointers ende setters
tsg(aede)rs inghesetenen der
chie
van Melle resort van(den) voorn(oemde) Lande dat v(oo)r
heeren gecommitteerde auditeurs van suppliantens prochie
rekeninghe in het hooren vande se
gheroyeert hebben den 1
bijlegh van vijfthien ponden grooten tsjaers den welcken
d'inghesetenen van hunne prochie ghewoone waeren te gheven
aen hemlieden onderpastor ende dat uyt reeden dat sy soyden
het onderhout vanden heer onder p
or te syne den last van
thiende heffers om het ghestatueerde ten 47,48,52 ar( c)le
van
t reglement van :j '3.ere 1672 nochtans hunne prochie
t
connende nogte moghende onder correctie syn sonder onder
pastor
sden selven ten uytters
noodtsaeckelick hebben
gheconsidereert d
het onmoeghelijck is dat hunnen heere
pastor soo eene groo
ende moye ck cu re alleene bedi
inghe en den grooten nomber van zielen de welcke binnen
voorn(oemde) prochie syn van ontrent de duysent menschen
daer onder wel seven hondert communicanten, de gheleghentheyt vande prochie lancx twee canten vande Schelde de
groo
ende entendue van
ere
tsg(ade)rs de inpracticabileyt ende
culeusheyt vande
bij daeghe ende bij
nachte dremaels moetende de Schel
over vaeren ende gaen
door bosschen canten ende waeter straeten loopende vande
cant van
t Ghensche in
langhde van ontrent eene mylle
t veel minder
f ende van anderen cant oppewaers
en
mitsg(
eene

bbende de breed2 bovendien oock van ontrent
)rs
s voors(eyt) over de Schelde als
e
e en alf loop
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waer syn woonende over de dry hondert zielen noch ligghende
op de groote passagie ende heerebaene van Ghendt op Aelst,
Brussel, etc. daer doore het menich mael vooren valt datter
oock vremdelingen ende passanten moeten worden ghebiecht
ende gheadministreert mitsg(ader)s van het gheestel(yck) by
ghestaen, waer om mits de voors(eyde) royeringhe het oock
noodsaeckel(yck) is dat de gestelicke thiende heffers van
van suppliant(en)s prochie by processe souden worden
toeghesprooken in den Raede van Vlaenderen op dat sy
ghecondemneert souden worden de prochie van Melle te
voorsien van eenen onder pastor met eene congene perte
vice pastorele daertoe staende ende ghemerch de
suppl(ie)nten daertoe noodigh hebben Ul(ie)den consent
ende authorisatie om over de prochie die saecke te moghen
voeren keeren sy hun tot de selve.
Biddende oodmoedelick U(lie)den beliefven ghedient te
syne considerende ende oock kennende al het ghene voorschreven te consenteren ende te authoriseren de suppl
(ien)ten oom voor hemlieden prochie van Melle te moghen
by rechte praemen

voo~

den.Raede in Vlaenderen de respec-

tive gheestel{ycke) thiende heffers binnen de voors{eyde)
prochie ten eynden deselve voorsien van eenen heer
onder pastor ghequalifieert ad omnes fonctiones vice
pastorales om hemlieden heer pastor te assisteren ende
op Sondaghen ende h: het sacrificie om misse te celebreren
voorsien uyt hunne thiende pro quota v:an eene decente
congene portie vice pastore

twelcke doende etc.
niet gedateerd.
(einde 17 de eeuw?)

L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _----------------4372~--------------------------~
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Burke, een engels staatsman uit de lSde eeuw zei in een
treffende uitspraak het volgende: "Mensen die nooit terugzien naar hun voorzaten zullen nooit vooruitzien naar het
nageslacht" •
Door de eeuwen heen hebben alle volkeren getracht op een
bepaalde wijze hun voorvaderen te vereren.
In de Bijbel trachtte men het bewijs te leveren dat de
voorvaders afstamden van de eerste mens geschapen door God.
Bij de Grieken wilde men de bevestiging brengen van de
overzetting van de biologische en psychologische eigenschappen van de Goden en helden op hun nazaten.
De Romeinen legden voornamelijk de nadruk op de stamvader
en naamdragers.
j hen vindt men de verering van het
voorge acht door de nazaten. Zij zijn ook de eersten die
kwartierstaten opmaken.
In de middeleeuwen komt het opstellen 'van geslachtslijsten
in de mode bij vorsten en edele families, voornamelijk met
het doel de erfopvolging vast te stellen.
de renaissance grijpt men terug naar de klassieke
oudheid en tracht men te bewijzen dat men afstamde van
een of meerdere Griekse of Romeinse Godheid.
Vanaf de tweede helft van de 17 de tot het einde van de
lsde eeu~ zoekt men zijn afstamming te bewijzen van bekende vorsten of historische persoonlijkheden. Men schuwde
daarbij niet de stambomen te vervalsen. Het is ook de
periode voor de bloei van de familiewapens.

~------~~------------------~373r---------------------
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In de 19 de tot in het begin van de 20 e eeuw blijft de
drang bestaan om te bewijzen af te stammen van een zo
deftig mogelijk voorgeslacht.
Na de tweede wereldoorlog komt er een grondige wijziging
in de opvatting over genealogie of geslachtskunde.

De democratisering van het onderwijs, samen met de nieuwe
sociale en economische omwenteling, zorgen ervoor dat de
grote standsverschillen verdwijnen.
De gewone burger leert ook de toegang tot de archieven
kennen en kan de geschiedenis van zijn voorzaten terug
vinden en een stamreeks opmaken.
Vroeger beperkte men zich meestal tot het opmaken van
droge stamreeksen zonder enig verband te zoeken met het
sociale en economisch gebeuren en de evolutie ervan
binnen een bepaald gebied.
De moderne familienavorsing is een levend onderdeel van
de algemene geschiedenis geworden.

Grosso modo kunnen we 2 grote doelstellingen onderscheiden:
1. de studie van de familie in de gewone
betekenis van het woord, nml. de soci
groep van eigentijdse individuen met wie
ieder van ons, hetzij door het bloed,
hetzij door aanhuwing verwant is.
2. de studie van de geslachten in het verleden

tot zover de voorhanden zijnde archiefbescheiden het toelaten, maar dan steeds in
nauw soci
verband met het historisch
gebeuren.
De bestudering van zijn eigen familie, hoe nederig die ook
is geweest, kan ook bijdragen tot eigen kemlis en zelfrespekt.
"Voorvaderen zijn slechts nullen, die
snul
bij hen in de rij treedt. Sta als getal aan
hun spits en de nullen tellen mee".

~

____________
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De genealoog mag zich echter niet beperken tot het opsporen
van afstamming en verwantschappen. Iedereen kan er zich
over verheugen dat hij voorouders heeft. Hun namen doen er
weinig toe. Een genealogie moet het kader vormen van een
beperkt sociaal historisch onderzoek. En dat is voor iedereen
mogelijk.
Hoe te beginnen ?
In de eerste plaats kan men de familiepapieren nagaan:
trouwboekjes - rouwbrieven - doodsprenten.
De dokumenten van de burgerlijke stand beginnen vanaf 1796
. en men kan er de akten vinden op de gemeentebesturen •
Vóór 1796 is men aangewezen op de parochieregisters. Sow~ige
ervan gaan terug tot vóór 1600. Zij kunnen geraadpleegd
worden op de rijksarchieven of de stadsarchieven. Daar zijn
eveneens de oude gemeente- en kerkarchieven neergelegd.
In Vlaanderen bestaat een "Vlaamse Vereniging voor
Familiekunde lt , kortweg V.V.F. genoemd. Zij houdt zich
bezig met het inrichten van voordrachten en lessen voor
familiekundigen.
De Gentse afdeling komt iedere 4 de maandag
te 20 u. samen in het lokaal
de "Rotonde", Kortrijksesteenweg, 1, Gent.

Al wie belangstelling heeft voor genealogie
of familiekunde is er welkom.
Hoe vroeg je er ook aan begint,
toch zul je steeds te laat beginnen !

A. De Baets
Voorzitter
VQVoFo Gent

~
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"Äle lJier1)cbaar'_'------,
Ten tijde dat de gemeenten de onafhankelijkheid
verwierven werd de toen bestaande Volksrechtbank
vervangen door de "Vierschaar". Voortaan zouden
vertegenwoordigers van het volk rechtspreken en
niet meer het volk zelf.

De benaming ItVierschaar" had deze rechtbank te danken
aan haar speciale wijze van materiële indeling. In een
veelalanoverdekte ruimte stonden vier in het vierkant
geschikte stenen banken, die bestemd waren
s zitplaats voor de deelnemers aan de rechtzittingen.
De rechters waren de schepenen en deze hadden de voornaamste bank. Tegenover de rechters nam de Schout dan
plaats, die de vertegenwoordiger was van de Heer en het
ambt waarnam van Openbaar Aanklager. 'Op de rechterbank
mocht de aanklager plaatsnemen en links de verweerder,
betichte of beschuldigde, met eventueel zijn verdediger.
In het midden van deze aldus afgebakende ruimte stond
een achtkantige, gebeeldhouwde, stenen tafel.
Het publiek mocht plaatsnemen achter de Itpykeniers"
(hellebaardiers) met hun pieken of pinnen. Later werd
een afsluiting met puntige staven of tralies tegenover
de Schepenbank aangebracht. Vandaar het nog steeds
gangbaar gezegde: "Voor de pinnen komen", m.a.w. voor
de rechtbank (vierschaar) verschijnen.
L -_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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Om de rechters-schepenen te beschutten tegen regen en
wind was er boven hun zitplaats een soort afdak aangebracht.
De zittingen van de "Vierschaar" waren zeer statig en
gingen gepaard met heel wat plichtsplegingen. Vooraf
werden die op de straathoeken en bijzondere plaatsen
met hoorngeschal aangekondigd door een gezworen dienaar
of kolfdrager, zodat iedereen de gelegenheid kreeg te
komen luiste~en.
De gevangenen die een crimineel misdrijf hadden gepleegd moesten het eerst verschijnen, omdat dergelijke
zaken binnen de drie dagen moesten gevonnist worden,
zoniet moesten de opgeslotenen in vrijheid gesteld
worden en kregen zij dan 24 uren de tijd om zich in
veiligheid te stellen. In dit tijdsverloop mocht niemand
hen hinderen.
Eenmaal per jaar hadden de rechters der "Vierschaar" het
recht om genade te schenken. Dit gebeurde

~elkens

op de

dag van Goede Vrijdag, rond 3 U"vlr. Een aldus vrijgelaten
ter dood veroordeelde kreeg de naam mee van "Barabbas".
Volgens een bepaling in de "Rechten ende Costuijmen"
mocht de "Vierschaar" enkel zetelen wanneer de meerderheid der schepenen aanwezig waren (de helft + 1 van het
aantal in functie zijnde schepenen).
Tot de bevoegdheid van de "Vierschaar" hoorden o.a. alle
zaken waar "lijf en lid" aanhingen, de, "oorvrede" , de
"purgiën crimineel en civiel", de uitroepingen en ontvoogdingen enz .•.
Sadistisch en huiveringwekkend waren de meeste vonnissen
die door de "Vierschaa,r" geveld werden en omdat gerechtigheid moest geschieden werden de straffen altijd ten
uitvoer gebracht. De straffen voor daden van dezelfde
aard waren wel verschillend, naar gelang de stand en
rang van diegene die voor de "Vierschaar" werd gedaagd.

(Bron: Nic Vereycken. "Op stap met gerecht en politie").
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aanhet dak van de vroegere kerk van Melle.

U blijft toch LID hé? ..
dan is de bijdráge
LID voor de
"Heemkundige Vereniging "De Gonde" 100 F.
te storten in de maand januari van ieder jaar
en dit aan:
De heer Oscar De Backer,
ofwel kan dit

Tuinstraat 71 - 9230 MELLE

stort worden op de bankrekening:

Nr 448/3586321-38 van Kredietbank - Melle.

U we nst kontakt met ons? ..
richt dan

briefwisseling aan:

Sekretaris:
de Heer LEMMENS Daniël
Schauwegemstraat 9 - 9230 MELLE
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Lay-out: Geodep.

Druk: Dannyboss

