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Onze- oude _______ ---, 

HERBERGEN 

door Aug. DE BAETS 

De Dikke Linde 

\W)) an oudsher liepen twee bel!:;.ngrijke verbindineswegen door 
onze gemeente. Enerzijds hBd men de heirberm van Brussel 

n8Hr Gent en 2.nderzijds de Gontrodeheirweg. Deze le.8tste 
begon e.an de St. Lievenspoort in Gent en liep over Melle 
2.lwl-wr hij, ter hoogte van de wijle het Lp.mmeken, verbinding 
gaf' met de weg naAr Gere,ardsbergen en I\:ons. 

Het wnS lan[';s de Gontrodeheirweg dat destijds de monniken 
ven de St. Beaf'sRbdij en de bedev8arders nA.2r St. Lievens
houtem to[';en met de f'iertel van st. Livinus. 

A-en het kruispunt van de Linde- en Carit8sstraat (vroeger 
ook Hoog- of' Vrouwestrast genoemd) met de Gontrodeheirweg 

lag een erote vijver, de Sinte Lievensvijver (1). 
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Volgens de legende zou de Heilige Livinus, op zijn weg 
naar Houtem, hier ooit zijn gestopt om zijn paard in de 
vijver te laten drinken. Of deze heilige werkelijk heeft 
bestaan wordt door de historici ernstig in twijfel ge
trokken (2). De naam van de vijver is wel degelijk een 
historische werkelijkheid en hij is nauw verbonden met 
een paar herbergen die in zijn nabijheid opgericht werden. 

Op de hoek van het hogervermeld kruispunt bevond zich daar 
destijds de Dikke Linde, een herberg die hoogstwaarschijn
lijk haar naam te danken had aan een grote lindenboom die 
in de onmiddellijke nabijheid stond. Langsheen de Linde
straat naar de Dries toe groeide trouwens een uitgestrekt 
Lindenbos. 

Nelle. Lindenhoek 

Wanneer reizigers en bedevaarders Ledeberg verlieten dan 
was "De Dikke Linde" de eerste herberg op hun tocht naar 

Houtem of verderop. Men liet dan gewoonlijk de paarden 
drinken in de vijver die naast en achter de herberg lag. 
Vandaar naar de legende van de Heilige Livinus en zijn 
paard is slechts een kleine stap. 
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Origineel bij de Familie de Potter d'Indoye. 

De aanduiding van de herberg "Het Plezierken" werd op deze kaart 
door onze vereniging voor alle duidelijkheid bijgetekend. 

IJ] St. Lievensvi jver 

@J Herberg St.. Lievensvijver of het Plezierken. 
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De bedevfJF.l.rders moesten dan nog verder op hun lange tocht 
naar Houtem. Bij hun terugkeer werd gestopt in Gontrode 
aan het Goed V2n AloImne, ook het Goed VRn Gontrode genaamd 
en eigendom ven de St. BRafsabdij (3). 

In 1413 moesten Jan de Martelaere en zijn vrouv'! Ivlergriete, 
pa chters VAn di t Goed, de 8.bt en de HFümoezenier met hun 
gevolg ontva.ngen. Deze verplichting stond in het pacht
contrr;ct als volgt omschreven: 

"voort so sal de pachter vors(eid) elcx tsiaers 
den aelmoesenier ende den heere van den couvente 
wel ende souffisantelic ontfanghen VEln etene 
ende van drinken, van broede, Van biere, van 
zuvele ende twee hespen, als men den fierter 
V8.n Sente Lievine van Houthem medebringhen sal". 

Keren v:e nu terug naar "De Dikke Linde". Zij meg tot de oudst 
gekende herbergen van Melle gerekend worden. Zij was, ZOéÜS 

de meeste in die tijd, verbonden aan een hofstede. Volgens 
het kohier ven de XXe penning ven 1571 (4) telde men in onze 
gemeente toen zes herbergen VVA.arvan er slechts twee bij hun 
naam gekend vl8ren, nml. "De Lelie" en "Het Gulden Hooft". 

Nochtans menen we, tussen de vier overige "De Dikke Linde" 
te herkennen. Ze moet dan waarschijnlijk toebehoord hebben 
;ë;.é!n :Lartin Df'JJJunans en werd verpacht aan Willem Ghyselins. 

De eerste bezitter die Vle met zekerheid kennen noemde Jan 
de llouck. Ze v:erd hem, bij dekreet van Burgemeester en 
Schepenen, toegewezen op 28 september 1647. Jrm Pe.uwels werd 
pachter van de herberg op kerstavond 1652 (5). Twee jl1ar 
later wordt de pacht hernieuwd zoals blijkt uit volgend 
artikel: 

"Jen Pauwels - den selven enveert kerstavont 1654 
bij wettel(ijcke) bestedijnghe voor dtoncosten 
de onbehuysde hofstede van Jan de Roeck ende 
andere, van oudts genaempt de dicke Linde groot 
1 d(achvmn)t 20 r(oeden)". (6) 

Hieruit kunnen we besluiten dat de hofstede "onbehuysd" was 
t. t. z. de.t er toen geen behuizing op stond. 
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In vorige bijdragen hebben we al dikwijls gewezen op de 

verwoestingen die, in deze periode, aangericht werden in 
onze gemeente tengevolge van de BO-jarige oorlog tussen 
Frankrijk en Spanje. Waarschijnlijk was de vorige eigenaar 
gevlucht of gedood en werd de hofstede toegewezen aan Jan 
de Roeck en anderen wegens "d'oncosten". 

Jan Pauwels bleef pachter tot augustus 1655 wanneer Lieven 
Buyle de nieuwe eigenaar werd (7). We vinden hiervan de 
bevestiging in het koopcontract van 17 juli 1655 (8) dat 
luidt als volgt: 

"Compareerde voor bailliu ende schepenen van 
de prochie van MeIIe, baronnie van Rodes in 
persoone Anthone de Smet den weleken van op 
den 24 e July 1655 bekent overghelaeten ende 
ghecedeert thebben aen IJieven Buyle eene 
onbehuysde hofstede gheleghen op den Rodt
schen herwe.ch ghenaempt de dicke Linde 
conforme den contracte tusschen hemlieden 
ghepasseert voor den not(ari)s Jan de Sadeler ••• 
• • • • • • 
Anthone de Smet trecht vande onderschreven 
hoffstede vercreghen hebbende van Jan de 
Rouck conforme den contracte danof synde 
onder het handtteeeken in daten den seven
thienden July sesthien hondert vijffen 
vijftich die daer anne ghecomen was bij 
decrete ghewesen voor Burchm(eeste)re ende 
Schepenen der prochie van MeIIe, Baronnie 
van den lande van Rodes op den 28e sep
tember 1647 den weleken midts desen ver
claersde overlaten ende gecedeert thebben 
aen ten behouve ende proffycte van Lieven 
Buyle die ten desen present ende mede 
compareerde tselve verclaersde t'aenveerden 
alsulck eene behuysde hoffstede metten 
materiaelen vuytplant daermede gaende 
gheleghen is binnen der voors(eyde) prochie 
van Melle ghenaempt de dicke Linde up den 
Rodtschen herv/ech, die daer licht oost
suyt Mevrouwe van Risilie west de straete 
naer deystraete (Heidestraat) groot ontrent 
een dachwant mette waterput op de suytzyde 
gheleghen. 
Acte gepasseerd 4 january 1661 ter presentie 
van Arnoult van Santen bailliu, Hughes de 
Schuyter burch(eester)e, Pieter de Vos, 
Frans Venneman, Pieter Dieraert ende 
Lieven Thys, schepenen". 
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J8.n de Roeck liet de hel"'berg dus over H2Jl Antoon de Smet 
die ze 2lIlper een week ter afstond 8en IJieven Buyle. 

Ond8.nks het contract slechts opgem,!'l8kt werd in 1661 was 
deze laatste toch al eigenF.l.ar VR.n de hofstede in 1655. 
Di t blijkt uit het LFmdboek vrm 1654 (9): 

"Lieven Buyle - den sel ven fl,enVeert in 
proprieteyt een behuysde stede van oudts 
ghen8.empt de dicke Linde en den rod tschen 
herrevJ"ech groot een d8.chvmi'd 20 roeden". 

r/e zien hier dHt er sprAke is van een "behuysde" stede 
en v:e mogen dus .'JRnnemen de.t de herberg en hofstede 
in deze periode heropgebouwd WAren. 

Lieven Buyle, gehuvid met Li vijne Oorterm~ms, moet enkele 
jaren na het opmaken van het hogervermeld contract over
leden zijn. Zijn weduwe hertrouvvde met Pau'v\'els Burrick 
en zij overleed op haar beurt ca. 1670. Op 23 mei 1670 
verkochten de voogden ven de vlezen "De Dikke Linde" aan 
Jan (v2n) West. De verkooPQkte luidt als volgt: (10) 

"CompeTeerde voor bailliu, burchm(eeste)re 
ende schepenen der prochie van MeIIe, 
binnen den lande ende baronnie van Rodes, 
in persoone Pauwels Burrick 81s in huwelick 
hebbende ghehadt Livyne Oortermans te vooren 
vled e van Lieven Buyle, Guileyn ven der Vr::!.et, 
Jrm Rogiers en Jan Oortermans respectieve 
voochden soo Van de veederl(ycke) als 
moederlycke syde V9.n de weesen E3.chterghelaeten 
bij de voorn(oemde) Livyne Oortermans ghepro
creert in haeren eersten huwelicke bij den 
voorn(oemde) Lieven Buyle. 
te coop ghestelt: eene hofstede soo die ghe
steen ende gheleghen is binnen de voorn(oemde) 
prochie van Melle wesende eene herberghe ende 
brauwerije ghenaempt de dicke Linde groot 
wesende ontrent een ghemet onbegrepen mette 
schueren, stallen, br8uwhalme soo cuypen, 
tonnen, ketele, stallen ende anderssins soo 
t'selve jeghenwoordigh by den voornoemden 
Burryck wort ghebruyckt mitsg(8.ede)rs twee 
spiesche coetsen (bedden) staende op de 
keldercamer vanden voornoemden huyse ende 
noch twee Rndere coetsen staende in de 
neercaerner vanden selven huyse met noch eene 
staende op het cleen keldercamerken". 
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Dit verkoopcontract geeft ons hiermede de meest uitvoerige 
beschrijving van "De Dikke Linde". We weten hierdoor dat 
er eveneens bier gebrouwen werd, zoals dit eveneens het 
geval was met "Het Gulden Hooft" en de "Gouden Appel". 

Jan West fs. Guillaume werd dus de nieuwe eigenaar van 
"De Dikke Linde". Hij was gehuwd met Elisabeth Verrooten. 

Alhier werden van hun vier kinderen geboren: 

Joanne 0 30.04.1672 
Catherine 0 7.1201674 
Petrus 0 14.05.1682 

en Franciscus 0 9.05.1684 

Zij hadden nog een zoon Jacobus die we niet terugvinden 
in de geboorteregisters van MeIIe. Dit laa,t ons hier dan 
veronderstellen dat Jan West en zijn echtgenote niet af
komstig waren van onze gemeente en zich hier slechts 
vestigden na de aankoop van de herberg. Zijn vrouw werd 
ziek en Jan kon het werk in de herberg en de boerderij 
niet meer aan. In 1692 verpachtte hij zijn doening aan 
zijn zoon Jacobus zoals blijkt uit volgende akte (11): 

"Jan West fs. Guillaume, we1cke comparant 
declarerende synen auderdom ende continuele 
sieckte van Elisabeth Verrooten syne huys
vrauw, den tap ende lantsneerynghe te 
staecken, synen huyse mette erfven ende 
andere edificiën nevens den loochtynck 
daerinne hij jegenwoordigh woont ghenaempt 
de dicke Linde, op den herrewegh, te 
verhueren ende in loyalen pachte t'hebben 
ghegheven aenden voornompden Jacobus West 
synen soone. 
21 Januari 1692". 

Toen Jan West op 11 juli 1699 overleed waren er waarschijn
lijk geen minderjarige kinderen in leven want we hebben van 
hem geen staat van goed gevonden. Zijn zoon Jacobus was toen 
geen pachter meer omdat vanaf 1695 de herberg gepacht werd 
door Jacques va.n Helle (12). Verdere gegevens bezitten we 
niet over hem. 
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In 1697 blijkt een Jan vander Leden uitbater te zijn VAn de 

herberg en de hofstede. Of hij er ook eigenaar VAn was, dit 

weten we niet. 

Jr:m 'was gehuvvd met AnnFJ van Steenwinckel. Zij hadden zes 

kinderen: 

tv:e lngen 2.07 .1698 . {PhiliPPUS 0 

Elisabeth 

Frnnciscus 0 22.11.1700 

Philippus Jacobus 0 19.03.1703 

Guilielma 0 8.10.1706 

Jen Baptiste 0 30.10.1708 

Jan v~nder Leden stierf op 14.01.1717, maar woonde toen 

niet meer in "De Dikke Linde 1f. Hij \"erd reeds in 1704 op

gevolgd door Gillis Ghyselinck. We kennen vrm deze lF.l.atste 

geen verdere bijzonderheden. j verbleef er trouwens niet 

1 ~2nt hij overleed op 16 juli 1707. 

Guil1ielmus Geyselinck 111"ID de herberg over op lcerst vond 

van hetzelfde jAar. ~e konden et uitvinden of hij 

of et lie \1'[3S Vf-m Gillis • 1709 v;ordt Guill lmus 

reeds opgevoled door Aernout 

geschreven) • 

tens (ook Soete of Soetaert 

Deze Aernout ';:~'s op 25 "'pril 1705 gehwrd raet Jormne Eevers. 

Ui t dit huvvelijlc v:erden vier kinderen eeboren: 

Petrus o 11.05.1706 

Judocp 0 8.12.1708 

~nria 0 2.05. 11 

en Angelina 0 21.10.1715 

Aernout SoetC?ns stierf op 4 oktober 17 • Ondanks het feit 

dat er nog erjarige ~ezen wnren hebben we geen staat 

vnn eoe vf:n nem gevonden. Hij ViFèS in ieder GevAl eeen 

9 



~ ________________________________________________ N ______________________ ~ 

eigenaar van de herberg .. In de rand van het hogervermeld 
koopcontract van 17 juli 1655 staat geschreven: 

"26 juny 1715 - Sr. Jacques Haemerlinck 
proprieta.ris van de Dikke Linde". 

De volgende pachter die we vinden noemde Judocus Schepens. 
Hij verbleef slechts twee jaren in "De Dikke Linde", van 
1722 tot 1724 (13). Na hem was het de beurt aan Judocus de 
Groote (14). Judocus, gehuwd met Livina van Peteghem had 
vier kinderen: 

Joanna Livina 
Jan 
Anna Marie 

o 22.12.1727 
o 1733 

o 10.05.1735 
en ~aria Catherina 0 3.04.1737 

Judocus overleed op 24 augustus 1739. Op kerstavond 1732 
he.d hij de pacht reeds overgelaten aan Gillis Meuleman (15). 
Deze Gillis was toen pas gehuwd met Joanna van Pevenhuyse 
(20.09.1732). We hebben geen verdere gegevens over dit ge
zin. We moeten wachten tot 1751 om ons verhaal verder te 
zetten. 

In het Landboek van dat jaar (16) vinden we een Martinus 
de Schepper 
hofstede. 

s eigenaar en uitbater van de herberg en de 

Pieter Martinus de Schepper, zoals hij voluit noemde, wa,s 
de zoon van Pieter en van Joanne Persoons. Hij was gehuwd 

met Catherine vander Donckt. Zij hadden vier kinderen: 

Niet in Melle Joannes Baptist 
Isabella Clara 0 2 3 geboren 7.1 .175 
Joannes Frans 0 3.01.1758 

en Joanne Francisca 0 15.12.1755 

Uit de staat van goede die opgesteld werd bij het over
lijden van Pieter Martinus op 17 januari 1760 (17) is het 
gebleken dat zijn zoon Joannes Baptist toen 9 jaar oud was. 
Hij moet dus geboren zijn ca. 1750. 
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~ie vinden geen spoor VHn deze Geboorte in de registers 

v?n de p3.rochie. Pieter " rtinus kV:F;ill kort rw. de geboorte 

vn.n zijn eerste zoon nefJr l~:el \w?nt hij kocht "De Dikke 

Linde" op 7 r'ugustus 1750 zo ls re vernelnen uit de hoger

ver:aelde stnr·'t vn.n goede. 

bij ue OpSoEl.:ling v'm de br;ten VF!n het sterfhuis lezen Vie 

het volgende: 

"Alvorens een behuysde hofstede soo die met de 
groene en drooghe cntheylen (gew[wsen op het 
veld en in de schuren) ghesteen ende gheleghen 
is birmen de voors Ceyde) prochie van rw'lelle, 
v;esende een heirberghe gheneemt de dicke Linde 
p.bouterende oost den heirv,:egh, suyt Ste Lievens
vijver, west de kinderen van den reetsheer 
Oleviers ende no ort de streete groot ontrent 
een ghemet vercregen bij doope ven Sr. Pieter 
Couwenicx s mF:.chtigh bij prOCUrFJ tie over 
Joenne de Wede van wijlent Sr. Guille 
vt?mder Cruyssen ende VB.n Louis Norbert de 
3chuyter, inghelycx m8.ctigh bij procuretie 
over de generaele hoors ten sterfhuyse ven de 
voorn(oemde) Sr. Guille vnnder Cruyssen volgens 
coopcontre,ct 7 augustus 1750". 

Het v,'oonhuis bestond ui t een keuken, twee kelders en twee 

kmners. V Dn een brouwerij is er geen sprake meer. Arm de 

lever.'3nciers hr:dden de erfgenemen nog een schuld van 1 f, 

lJ s. 4 g. nml. aen: 

"Sr. Pieter Lybr3ert tot St. Pieters Ledebergh 
over leverynghe van bier, Geert Goetheyn tot 
Leirelbeke voor leverynghe vpn brandewijn, 
Geert ens tot Bottelaere voor leverijnghe 
ven br[~,ndewijn, N. Buyle tot Loochristi en 
N. Remenant voor leveringhe ven een tonne 
Leuvens bier". 

Ne de dood vr:n echtgenoot bleef Constantia vander 

Donck met he.er drie kinderen verder herberg houden. Haar 

jongste dochter Joarma Francisca stierf kort ne de dood 

Vé'll haar vEder. 
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In de lij st van de herbergen van het Land van Aalst (18:) 
vinden we in 1774 volgende vermelding: 

"item de herberghe §enaemt de dicke Linde 
bewoont bij de wed Martinus de Schepper 
gestaen aen den herrewegh van Gent op 
Geeraertsberghe west van de kercke ontrent 
350 roeden (ca. 1.940 m) ende van de verste 
herberghe wesende de Bariere ontrent 250 
roeden (ca. 1.380 m.), synde van alle tyden 
herberghen. 

Op de lijst van 1779 lezen we: 

"de wede Pieter Martin de Scheper haut herberghe 
op den herreweg van Gend op Geeraerdsberge 
zonder enseigne nogtans genaemt de dicke Linde 
gestaen beth een quaert urs zuyd west van de 
Kerke geërigeert van over immemoriaele tyden". 

Constantia VANDER DONCK overleed op de 22e nivose van het 
jaar 7 van de Franse Republiek (11 januari 1799). Ze woonde 
toen nog sp~en met haar zoon Frans en dochter Isabelle DE 
SCHEPPER in de Lindenhoek. Ze was 73 jaar oud geworden en zoon 
Frans stond in de overlijdensakte ingeschreven als "lantsman tt

• 

Vermoedelijk werd er toen geen herberg meer gehouden. 

In de lijst van de eigenaars in Melle van het jaar 1840 (19) 
vinden we, in de sectie C. nr. 324 a. alwaar de Dikke Linde 
stond, als eigenaar Petrus Josephus VANAUDENHOVE. Hij was een 
zoon van Andries en van Joanna Marie SCHINCKEL en werd geboren 
te Velzeke Ruddershove op 26 maart 1787. Hij huwde op 9 juli 
1833 met Paulina ANNECOUR, dochter van Jan Francies en van 
Marie Thérèse \VYNDAELE. Pieter Joseph oefende het beroep uit 
van mulder en landbouwer. In de bevolkingsboeken vinden we 
geen spoor dat hij ooit herberg zou gehouden ~êbben. Hij over
leed op 26 maart 1866. 

De Dikke Linde was nochtans niet vergeten. Na de oorlog van 
1914-18 kwam er, op de hoek van de Lindestraat en Gontrode
heirweg, schuins tegenover de vroegere Dikke Linde een nieuwe 

12~----------------------------~ 



herberg met a.ls uithangbord·"In de Oude Dikke Linde". Zij werd 
uitgebaat door Marie Elodie VAN DE VELDE. Zij werd geboren op 
16 september 1873 en was de dochter van Petrus Franciscus en 
Rosalie DE RAEDT. Zij was de vreduwe van Eugeen Seraphien 
FOUQUAERT. Zij hertrouwde op 30 juni 1926 met Gustaaf VERSTUYFT" 
eEn sp 0 orwegwerkman. Dit huwelijk was van korten duur want 
Gustaaf overleed op 23 mei 1927. Na de tweede wereldoorlog 
werd er waarschijnlijk geen herberg meer gehouden. Marie 
Elodie VAN DE VELDE overleed in het Caritas op 1 november 1950. 

Een honderdtal meter verder op de Gontrodeheirweg, richting 

Il'lerelbeke, aan dezelfde kant als de voorgaande stond nog een 
Dikke Linde. Beide de.teren ongeveer uit dezelfde periode. 
Deze herberg werd gehouden door de echtgenote van Achiel 
tlEIRSSCHAERT. Achiel hield een bloem.isterij en zijn vrouv,' 
Octavie LE COCQ bediende de klé.mten in de herberg. Er was toen 
heel vmt leven in de Lindenhoek. Tijdens de kermis vrerd er 
gebold en 2en boogschieten gedaan. 

In mei 1940 werd het huis vernield en nadien niet meer 
heropgebouwd. 

Op een uithangbord stond 
het volgende geschreven: 

" In de Dikke Linde 
'---, 

I 
} 

... 57""""""'" --= c ,--=-='==' -----.J<1 
is er altijd drank te vinden 

Om te zien of he-t is wgar~--== -' komen naar.~_~~~ 
. -, 

l 1 
" I 

I I ~ 

I I 
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Lijst van de Eigenaars en pachters 
van de Dikke Linde 

Ja.ar 

1571 
1647 
1652 
1655 

1670 
1692 
1695 
1697 
1704 
1707 
1709 
1715 

1722 
1724 
1732 
1751 

1760 

1779 

Eigena.ars 

Martin Damrnans 
Ja.n de Rouck 

Anthone de Smet 
Lieven Buyle 
Wede Lieven Buyle 

Jan West fs. Guillaume 

Jacques Haemerlinck 
Guille van der Cruyssen 

Pieter Martinus 
de Schepper 

Wede Pre Martinus 
de Schepper 

idem 

Pachter - Uitbater 

Pachter - Uitbater 
Jan de Rouck 
Jan Pauwels 

Lieven Buyle 
Wede Lieven Buyle 

Pauwels Burrick 
Jan West fs. Guillaume 
Jacobus West fs. Jan 
Jacques van Helle 
Jan vander Leden 
Gillis Ghyselinck 
Guillielmus Geyselinck 
Aernout Soetens 

Jacques Schepens 
Judocus de Groote 
Gillis Meuleman 
Pieter Martinus 

de Schepper 
Wede Pre Ma.rtinus 

de Schepper 

idem 
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~St. Lievensvijver 

Het Plezierken. 

l1an de overzijde VF.m de Dikke Linde, ietv:at verder na[J.r 

Gontrode toe, rechtover de St. Lievensvijver bevond zich 

noe een herbers. Zij behoorde, volgens het Lsndboek van 

1654, aan de erfgen2men van Pieter van de Winckele (20). 

Deze familie bezat tr21rijke eigendommen in N;elle v!F18.ronder 

een kélsteel in de PontstrF).at en de herberg "De Gulden Appel" 

in de KloosterstraRt, de gewezen Brusselse heirweg (21). 

In dit voornoemde Landboek staat het volgende artikel: 

"r\:r. Christia.en va.n Doorne - in den eersten 
houdt in pachte van de hoirs vRn dheer 
Pieter van de Winckele een huusstede, 
herbergh wesende van oudts ghenaempt 
St. Lievensvijvere ende nu het Plezierken, 
Viest den rod tschen herrewech groot 60 roeden". 

Tussen 1654 en 1687 v;erd "Het Plezierken" achtereenvolgens 

gepacht door Geert Haeck en Passchier Sney. 
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Geert Haeck was gehuwd met Claerken Wante. Zij hadden samen 
een zoon Jan. Claerken overleed op 11 april 1692. Geert 
Haeck was reeds lang voordien gestorven want Claerken huwde 
nog achtereenvolgens. Jan de Smet en Passchier Saey. 

Ondertussen kwam, in 1675, de ~resbyter Jacques Jan Baptist 
Bossier in het bezit van "Het Plezierken" (22). Hij was de 
zoon van Jor Jan en Joe Clara Doosterlinck. Het Landboek 
van 1687 vermeldt een Mattheus Raes als pachter van de hof
stede (23). De tekst hiervan luidt als volgt: 

"Mattheus Raes - den selve in pachte van heer 
ende Mr Jacques Bossier, presbiter met een 
vervallen stedeken genaempt het Plezierken 
suyt d'hoirs Heylinck west den Rotschen 
heirwegh oost den driesch groot 60 roeden". 

Met "den Driesch" bedoelde men toen de Havertuyndriesch 
gelegen tussen de huidige Lindestraat en Vossenstraat. 

Volgens bovenstaande tekst hadden we in die periode al te 
doen met een vervallen hofstede. 

Dit wordt bevestigd in een akte van 22 oktober 1687 waar
bij Jor Jacques Jan Baptist Bossier zijn bezittingen in 
Melle verkoopt aan Jor Jan Frans Triest. Daarin staat het 

volgende: 

"item een partijken landt groot 60 r. daerop 
voor desen ghestaen heeft een huys ghenaempt 
het Plezierken •••• " (24). 

We kunnen dus besluiten dat "Het Plezierken" als herberg 
en als hofstede geen lang bestaan heeft gekend. 
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De 8anduidingen van de herbergen werden op deze kaart 
door onze Vereniging voor alle duidelijkheid bijgetekend. 

1. Wwe Pieter De Schepper. 

2. Achiel Meersschaert. 

3. Wwe Fouckaert en later 
Wwe August Verstuyft. 
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WiNTERDiENST 

Regelmatig vindt men in archieven lijsten en teksten over 

het onderhoud der wegen. 

Hoofdzakelijk gaat het dan over herstellingen van wegen die 

beschadigd werden tijdens vorst- of regenperioden. 

Sommige beschrijvingen getuigen van doorzicht en preciesheid, 

terwijl andere dan weer zeer algemeen zijn. 

Soms vindt men hierbij lijsten van eigenaars die aan deze 

wegen "aanpalenden" of "aangelanden" zijn en mee moeten in

staan voor herstellingen van de weg en onderhoud van de 

straatgrachten. 

Tot in de jaren 1950-1960 was er nog sprake van "dooiJia/Lelen" 

tijdens de winterperiode. 

Voor de meesten van de jongere generatie is dit totaal on 

bekend. 

Het kwam er op neer dat veel wegen niet door bepaalde voer

tuigen mochten gebruikt worden,vanaf het ogenblik dat het 

begon te dooien. De dooibarelen werden gesloten. Te dien 

einde bestond er een verkeersbord dat bestond uit de geken

de ronde witte schijf met rode omranding en een zwarte letter 

D in het centrum. Dit om te vermijden dat deze wegen te veel 

beschadiging zouden oplopen onder het gewicht van zwaar ge

laden karren en wagens. De vroegere kasseiwegen waren daar 

trouwens zeer gevoelig aan. 

Af en toe werden reglementen uitgevaardigd om de plaatselijke 

besturen aan te zetten meer aandacht te vragen van de bevol 

king voor dit probleem. 

Op 20.01.1787 verschijnt er terug een reglement waarvan U de 

integrale tekst hier vindt. (1) 
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R é y L é N é N 7 
----------------------------------

V4S7-S7éLLéNDé Hé7 yéWly7é, W4éR NéDé NOyéN yéL4éDéN WORDéN 

Dé VOI7URéN RyDlNDé OVéR Dé S7ééN-WéyéN DéR PROVINCIé 

V4N VL4éNDéRéN 

van den 20. )anua~y 1787. 

ZyNé N4)éS7éy7 ge;nto~mee~t zynde, dat de Voe~fieden ~ydende 

ove~ de Steen-wegen de~ P~ovincie van Vfaende~en, hunne Voi

tu~en met zufkdaenige ~wae~e v~achten faeden, dat ~y de ge

mefde Steen-wegen me~kefyk Ke~chaedigen, ende wiffende dae~ 

~n voo~z~en, heett, Kij advi~ van zynen p~ivien Raed, ende 

te~ defiKe~atie van de Doo~fuchtig~te youve~neu~~ yene~aef 

de~ Nede~fanden, geo~donnee~t ende ge~tatuëe~t, o~donnee~t 

ende ~tatuëe~t de vofgende Poinien ende 4~tikefen. 

ééRS7éN 4R7IKéL 

Dat van de ee~~ten 4p~if tot den l.ae~ten OctoKe~ geene V~acht

waegen, Ka~~e otte ande~e Voitu~e, ~ydende ove~ de Steen -

wegen de~ P~ovincie van Vfaende~en, geene uytgezonde~t, zuf

fen mogen ge fa eden wo~den met mee~de~ gewigte, af~ van de 

6wae~te van acht duy~end ponden, te~ ~e~e~ve nochtan~ van 

Nofen-~teenen, ende ande~e mate~ien van een een~g ~tuk, op 

pene van vyt-en-twintig gufden~ Koete. 

Da~ van den ee~~ten Novemge~ tot den fae~ten Nae~te de ge

mefde V~acht-waegen~, Ka~~en ende Voitu~en niet en zuffen mo

gen gefaeden wo~den met mee~de~ gewigte dan vyt duy~end pon

den, op pene van te ve~Keu~en de zefve Koete van vyt-en-twintig 

gufden~ voo~ iede~e cont~aventie, ende te Ketaefen af1.e de 

ko~ten, ~chaeden ende int~e~ten, goven de ve~Keu~te van de 

Wae~en ende Koopman~chappen, die zuffen exede~en de gewigten 

hie~ voo~en ge~egufee~t, wanot een de~de zal. wezen ten p~otyte 

van den cafangie~de~ otte aanK~enge~, een ande~ de~de ten p~o

tyte van de P~ovincie otte 4dmini~t~atie, die Kefa~t i~ met 
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het onde~houd van den Steen-weg ende ~e~te~ende de~de 

p~otyte van den Ottieie~ expLoiteu~. 

J J J 

geëpLoyëe~del 'tzy van de P~ovin e otte van d'Admini-

die dit genwoo~dig RegLement zuLLen ove~t~eden ; ten weL-

ken etteete het hun geoo~Lott zaL wezen doen wegen den 

v~aeht de~ Waegen~ dae~t, ende zoo ~y het zuLLen vinden te 

hoo~enl voo~ zoo veeL het zeLve geteu~e op den weg Leyden

nae~ de pLaet~e van de de~tinatie de~ Wae~en otte Koopman

~ehappen ; weL ve~~taende nochtan~1 dat I indien het gewigte 

t en exeedee~t het gone va~t-ge~teLt ty den ee~~ten ende 

A~tikeLenl de CaLangie~de~~ gehouden zuLLen wezen 

aen de Voe~Lieden ove~ hunne ve~toevinge eLen de ~omme 

van vie~ guLden~ voo~ iede~ Rytuyg, ende van ten voo~de~en 

t'hunnen ko~te te doen e~Laeden het ze tuyg. 

Onttied ende ieveeLt Zyne naje~teyt aen een iegeLykl die het 

aengaet l zig te ~eguLe~en ende conto~me~en nae~ den inhoud 

va het iegenwoo~dig RegLement l het weLke zaL moeten ge-

attixee~t wo~den aen de huy~en de~ 

niemant danot cau~e van igno~antie en p~e 

-houde~~1 op dut 

yedaen tot 

B~u~~ onde~ den geheymen Zegen van Zyne naje~teytl den 

20 Janua~y 1787. Wa~ gepa~aphee~tl KuLt. vt' l onde~teekendl 

P. ~a, ende gezegeLt in ~ooden OuweL. 

ALdu~ gepugLicee~t ~n 't Con~i~to~ie van den Raede ~n VLaen

nl p~e~ent Commihha~ih~enl Advocuetenl P~ocu~eu~hl 

wae~de~~1 ~e~hagie~~ ende mee~ ande~e Om-~iaende~~ 

J. i~ua~y 1787. 

Wah onde~teekentl VAN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70t yéNDI iy 

~aja6teyt. 

7RliS Dé yOéSJN en ZOONéN I D~ukke~ van 

~et Oe oy ende P~iviLegie voo~ geheeL het y~aet~ehap van 

VLaende~en. 
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Uit dergelijke maatregelen vloeide de verkeersreglementering 

voort van de dooibarelen en deze bleef in zwang tot na de 

tweede wereldoorlog 1940-1945. 

Daarna was er nog sprake van het bestrooien van de wegen met 

as, sintels of dèsnoods zavel, en van het opruimen van de 

sneeuw. (brief van de gouverneur van Oost Vlaanderen dd. 

20.12.1951 aan alle gemeentebesturen).(2) 

Aan d~ H~~~n Bu~g~m~~~t~~ ~n Sch~p~n~n 

d~~ St~d~n ~n g~m~~nt~n d~~ P~ovinci~. 

Ik he! de ~e~ U e~ aan te he~inne~~n dat het nood

zak~Lijk i~J !ij ijz~iJ de gLi!!e~ige v~~ha~dingen tijdig 

te !e~t~ooien met a~J ~inteL~ ol de~nood~ met zaveL. 

Aan d~ Open!a~~ B~~tu~~n we~d de~tijd~ daa~toe op

g~Legd een voo~~aad van voo~noemde ~toll~n op t~ ~Laan en 

t~ !ehoud~n op ~Lk~ kiLom~te~ van de g~ot~ !anen g~du~~n

de h~t tijdpe~k van Decem!e~ tot ~aa~t. 

Schikkingen di~nden in~g~Lijk~ get~ollen te wo~den 

om deze ~toll~n op de !anen uit t~ ~t~ooien g~du~~nde d~ 

v~ie~pe~iode. 

Ve~d~~ vieL e~ te zo~g~n voo~ het op~uimen van de 

~neeuw en het wegvo~~en e~van !uiten de aanho~igheden van 

d~ weg~n. 

Ik doe nogmaaL~ !e~oep op uw !~~eidwiLLige med~

we~king opdat dez~ maat~~geLen voo~ de veiLigheid van h~t 

v~~k~~~ zouden to~g~pa~t wo~den. 

D~ 90uve~neu~J 

~. Van d~n Boogae~de. 

(2) Gemeentearchief MeIIe: Winterdienst der wegen. 
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Telken jare werden gelijkaardige brieven door de gouverneur 

aan de gemeentebesturen doorgestuurd. 

Op 23 januari 1963, § 4, leest men echter het volgende (2) : 

"U kunt h~t ~tuu~ van d~ Rijk~di~n~t voo~ A~g~id~

voo~z~~n~ng v~ag~n ot h~t U g~~n a~g~id~k~acht~n kan 

t~~ g~~chikking ~t~IL~n. D~~nood~ mo~t U maa~ pa~ti

kuLi~~en contact~~en ~n gv. met een aannem~~ e~n con

t~act at~Luiten.n 

Het rondschrijven van 05.11.1965 van de gouverneur De Kinder 

(2) vermeldt voor de laatste keer "zand R..n a~" als bestrooi

ingsmiddel. 

In een schrijven van 01.02.1966 (2) is er blijkbaar een nieuw 

produkt (waarvan de naam nog niet gekend is I). 

In § 3 van deze brief lezen we : 

"Naa~ m~j w~~d m~d~g~d~~Ld i~ het p~oduct dat geg~uikt 

wo~dt t~~ ge~t~ooiing van d~ ~taat~- ~n p~ovinci~weg~n 

~n dat opg~go~g~n Ligt ~n eLauw~ pLa~ti~k~n zakk~n aan 

d~ g~vaa~lijk~ punten, z~~~ doelmatig om d~ gLadh~id 

t~ g~~t~ijden. H~t wa~~ w~LLicht aang~~ad~n dat d~ ge

meent~ge~tu~~n zich ~~n de~gelijk p~oduct zouden aan

~chatten." 

Vanaf 1967 tot op heden is in de jaarlijkse provinciale om

zendbrieven geen sprake meer van een of ander produkt. 

In ons land gebruikt men hiervoor het gekende wegenzout met 

alle gevolgen vandien, o.a. nadelige uitwerking op beton en 

asfaltverhardingen, op voertuigen en ... op ons milieu in het 

algemeen. 

Meer en meer tracht men deze obscure invloeden te vermijden 

en schakelt men zoveel mogelijk over op machinale sneeuw

ruiming. 

Een geluk voor ons toch, dat men vroeger meer zorg gedragen 

heeft voor dat milieu ! 

(2) Gemeentearchief MeIIe: winterdienst der wegen. 
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r-----------------------------------------, 

met zo 'n ,biljet 

bent U 

een gans jaar LID 

van onze 

Heemkundige Vereniging 

~~De Gonde~~ 
L _________________________________________ J 
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Lant- ende Ghewestboeck 

vande 

prochie van Melle 

ten jaere 

1751 ende 1752 

In het Rijksarchief te Gent berust in het fonds Melle onder 

het nr. 12 het landboek van Melle opgesteld in de jaren 1751 

en 1752. 
Dit landboek werd opgesteld door de procureur Ignatius Ide, 

tevens beëedigd prijzer en costumier samen met Adriaen De 

Lantsheere, greffier van de heerlijkheid ter Looven. 

Het fonds Melle bevat nog twee vroegere landboeken nl. deze 

van 1651 (nr. 10) en 1687 (nr. 11). Ons medebestuurslid Jules 

Van Hecke heeft het landboek van 1751 volledig overgeschreven 

in modern schrift en werd door de zorgen van het Dokumentatie

centrum overgetypt. Aldus wordt dit landboek gemakkelijk lees

baar ook voor wie het middelnederlands schrift niet kent. 

We danken de heer Jules Van Hecke van harte voor dit initiatief 

De Heemkundige Vereniging "De Gondel! zal de tekst van dit 

land boek publiceren in haar tijdschrift. Het bevat een schat 

aan gegevens over oude toponiemen en familienamen van eige-

naars en pachters. 

De kaarten die normaal bij dit landboek behoorden zijn spijtig 

genoeg verdwenen. Toch laat het ons toe heel wat eigendommen 

te situeren en is het een jdeaal werkstuk voor heem- en fami-

liekundigen. 
Onze dank gaat ook uit naar de heer Georges De Poorter die 

inslond voor de publikatie. 

A. OE BAETS 

Conservator 
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folio 1 

Lant ende ghewest boeck vande prochie van Helle vernieuwt 

ten jaere 1751 ende 1752 door Ignatius Ide procureur, mits

gaeders geeeden prijzer ende costumier ter assistentie van 

Adriaen de Lantsheere greffier der heerlijckhede van ter 

loven, gheinclaveert 

Lemberghe ende daer 

binnen de selve prochie van Helle 

ontrent insghelijcx gheeeden prijser 

ende costumier, ende dat uijt eenen voorgaenden ghewest boeck 

die vernieuwt was door meester Joos Heijsman ten jaere 1687 

tot welcke vernieuwinghe wij hebben gedaen, voerbetert door 

ghehee1 de prochie, ende al de partijen op het aenwijsen van 

difirente ghebruijckers ghestelt met nieuwe canten ende 

aboeten soo die jeghenwordigh sijn ligghende, daarin ghevolgt 

de grootte ende den prijs par dachwant als voor desen. ende 

also de partijen bij den voorgaenden boeck sijn gheteekent 

met de letter en numeris van s'heeren caerte figurative sullen 

de sel ve numeris ende let ter alhier ghestel t worden op de 

rechter marge om in cas iemant eenighe partijen wilde naer

zien, tsi jinden voorgaenden boeck of te in s' heeren caerte, 

die te ghemackelijcker te cannen vinden, en begint desen boeck 

wederom opden huijthoeck daer ment noemt te cottele ende 

voorders soo hier comt te volghen. 
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1 

Alvoren Pieter Kellens in pachte van d'hoors Joan Hijde met een behuijsde 

hofstede die ment noemt te cottele ligghende in het ghescheet van dese 

prochie ende de gonne van Gontrode. N.O. den heer winghen S. ende W. de 

reste op Gontrode N.W. fte straete groot 1 dwt 53 roeden prijs ten dwt 

op VI d. gr. comt L. 0-9-9-19 

2 

Francies de Roeker in pachte van de heere van winghen een partije nu bosch 

O. de volghende S. in het gescheet van Gontrode W. de voorghaende ende 

N. de selve hoors hijde groot 6 dwt 10 roeden prijs ten dwt op 

1111 d. VI gr. comt L. 1-7-5-9 

3 - folio 2 

Joos de Sutter in pachte van mijn. van heurne pensionaris tot Brugghe 

causa zijnder gheselnede jofvre Charles met een partije lants in het clein 

rijshaut velt O. de douanreire ende hoors van Jor Jacobus Malcamp S. het 

gescheet ofte de reste vande partije op Gontrode W. de voorgaende N. de 

volghende, groot op dese prochie 1 dwt 80 roeden prijs ten dwt op 

V d. VI gr. comt L. 0-10-5-6 

4 

Den selven in pachte als voren met eenen vijver ghenaemt den rijshautvijver 

O. de volgende S. de voorgaende W. den heer van winghen N. d'hoors Joan 

Hijde groot 2 dwt 46 roeden prijs ten dwt op VI d. gr. comt 

L. 0-14-19-2 

5 

Den selven noch in pachte als voren met eeen elsbosch O. ende S. de 

douariere ende hoors jonker Jacobus maelecamp W. den voorgaenden vijver 

N. de paeters Jeseuitten groot 5 dwt 51 roeden prijs ten dwt op 

1 d. 10 gr. L. 0-10-1-3 

6 

Laureijs vlaeminck in pachte van de douariere ende hoors jonker Jacobus 

Maelcamp met een tronckplanterije O. het selve goet S. de twee volghende 

W. den pensionaris van heurne N. den selven met de voorgaende groot 

5 dwt 61 roeden prijs ten dwt op 1 d. 10 gr. comt 

L. 0-10-3-6 
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7 

Pieter de Bruycker in proprieteijt van sijne weesen met een bosseIken 

ghenaemte het spelIewerk O. de volghende S. ende W. het sescheet jeghens 

Gontrode N. de voorgaende groot 1 dwt 2 roeden prijs ten dwt op 

4 d. gr. comt L. 0-4-1-0 

8 

Den selven in proprieteyt van sijne weesen als voren met noch een bosseIken 

O. de volghende S. het gescheet jeghens Gontrode W. de voorgaende N. de 

douariere ende hoors van JOR Jacobus Maelcamp groot 1 dwt 67 roeden prijs 

ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-8-4-2 

9 - folio 3 

Laureijs Vlaeminck in pachte vande douariere ende hoors jor Jacobus Maelcamp 

met een deel bosch O. d'aelmoessenije van sinte baefs S. het gescheet 

jeghens Gontrode W. de voorgaende N. de volghende groot 1 dwt 96 roeden 

prijs ten dwt op 2 d.gr. comt L. 0-3-11-0 

10 

Den selven in pachte als voren met bosch daer den waeterloop doorloopt 

O. de volghende S. den voorgaende W. ende N. het selve goet groot 5 dwt 

35 roeden prijs ten dwt op 1 d. 4 gr. tot 246 roeden prijs ten dwt op 

1 d. gr. tot 289 roeden comt samen L. 0-6-2-1 

11 

Pieter Schollaert in pachte vand'aelmaessenije van sente baefs eenen bosch 

O. de twee volghende S. het gescheet jeghens Gontrode W. de twee voor

gaende N. Lieven de Paepe ceynsenaer groot 7 dwt 17 roeden prijs ten dwt 

op 2 d. gr. comt L. 0-14-4-2 

12 

Joos de Sutter in pachte vanden heer pensionaris van heurne met eenen 

bosch alsnu ghenaemt het heijken O. de douariere ende hoors Maelcamp S. 

de drij volghende W. de voorgaende N. D'heer Judocus Morel groot 5 dwt 

70 roeden prijs ten dwt op 1 d. VI gr. comt L. 0-8-6-7 
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13 

De weduwe Adriaen Verstraeten in proprieteijt met een partijcken lants 

op het schaubosch O. den volghende S. het gescheet jegghens Gontrode W. 

d'aelmoessenije van sente baefs N. de voorgaende groot 1 dwt 20 roeden 

prijs ten dwt op 5 schel. gr. comt L. 0-6-0-0 

14 

Francies Criel in pachte van dheer Judocus Morel met een partijcken lants 

op het schaubosch O. de volghende S. het gescheet jeghens Gontrode W. 

de voorgaende N. den pensionaris van heurne groot 1 dwt 20 roeden prijs 

ten dwt op 5 gr. comt L. 0-6-0-0 

15 - folio 4 

Pieter Braeckman in pro(prieteijt) ende in pachte van zijne twee zusters 

met een stuck lants gheleghen als vooren O. de volghende S. Judocus Ver

cruijssen ende het gescheet jeghens Gontrode W. de voorgaende N. den heer 

pensionaeris van heurne groot 2 dwt 70 roeden prijs ten dwt op 

4 d. 10 gr. comt L. 0-13-0-7 

16 

Laureijs Vlaeminck in pachte vande douariere van J or • Jacobus Maelcamp 

ende hoors met een partije lants op het schauboschvelt O. den gentschen 

voetweeg S. de volghende partije meirsch W. de voorgaende N. Franchies 

de Rockere groot 8 dwt prijs ten dwt op 

4 d. 6 gr. comt L. 1-18-3-0 

17 

Judocus vander Cruijssen in proprieteijt met een meirsselken ghenaemt 

den drabert O. den gentschen voetweeg S. ende W. het ghescheet jeghens 

Gontrode N. de voorgaende groot 1 dwt 40 roeden prijs ten dwt op 

4 d. gr. comt L. 0-5-7-3 

18 

Lieven de Mol tot Gontrode in pachte met een meirsselken oock genaemt 

den drabbaert O. den heirewech S. het gescheet jeghens Gontrode W. den 

gentschen voetwech N. den volghende groot 80 roeden prijs ten dwt op 

6 d. gr. comt L. 0-4-9-8 
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19 

Lieven Schatteman tot Gontrode in pachte van •.• met een meirsselken O. 

den heerewech S. de voorgaende W. den voetwech N. de volghende groot 20 

roeden prijs ten dwt op VI d. gr. comt L. 0-4-9-8 

20 

Joos de Sutter in pachte vanden heer pensionaris van Heurne met een stuck 

lants op het schauboschvelt O. de volghende S. het voorgaende meirsselken 

W. den gentschen voetwech N. d'heer Jacobus Morel groot 4 dwt prijs ten 

dwt op 4 d. 6 gr. comt. L. 0-18-0-0 

21 - folio 5 

Paulus Walraeve in proprieteijt causa uxoris Elisabeth vander Veken met 

een partije landts op het schauboschvelt O. den heirewech S. den drabbaert 

meirsch W. de voorgaende N. de volghende groot 3 dwt 28 roeden prijs ten 

dwt op 4 d. VI gr. tot 228 roeden ende a 4 d. 10 gr. tot den dwt comt 

samen L. 0-15-1-2 

22 

Jacobus vander Eecken met een patije landts gheleghen als voren O. den 

heirewech S. de voorgaende W. den pensionaris van heurne N. de volghende 

groot 1 dwt 54 roeden zijnde voor desen met de voorgaende partije 4 arten 

gheweest prijs ten dwt op 4 d. 10 gr. comt L. 0-7-5-4 

23 

Franchies Cri el in pachte van d'heer Judocus Morel met een partije lant 

bosch ende vijver ligghende met een bijl O. de hierwech S. de voor

gaende en andere N. differente ghelande groot 10 dwt 70 roeden prijs ten 

dwt op 1 d. gr. tot 486 roeden prijs ten dwt op 4 d. tot 581 roeden. 

comt samen L. 1-10-7-10 

24 

Franchies de Rockere in proprieteijt met een bosseIken N. ende O. de voor

gaende S. de douariere ende hoors Maelcamp W. de volghende groot 2 dwt 

25 roeden prijs ten dwt op 1 d. 3 gr. comt L. 0-2-9-9 
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25 

Francies Criel in pachte van d'heer Judocus Morel met een bosseIken O. 

de voorgaende ende desselfs goet W. de volghende N. Sr. Lieven de Paepe 

cheijnsenaer groot 2 dwt 90 roeden prijs ten dwt op 2 d. 8 gr. comt . 
L. 0-3-7-9 

26 

Den selven in pachte als voren met een partije bosch in het schaubosch 

meteen bijl O. de vooragende S. den pensionaeris van heurne W. ende 

N. Sr. Lieven de Paepe cheijnsenaer noch N. den Steenacker groot 6 dwt 

70 roeden prijs ten dwt op 2 d. 6 gr. tot 300 roeden prijs ten dwt op 

1 d. 6 gr. tot 370 roeden comt samen L. 0-13-0-7 

27 - folio 6 

Sr. Lieven de Paepe chijnsenaer met een partije bosch in het schaubosch 

O. ende S. den voorgaenden W. den volghenden N. den Steenacker groot 6 

dwt prijs ten dwt op 3 d. gr. comt L. 0-18-0-0 

28 

den selven gebruijckt ten titel van cheynse als voren noch een partije 

bosch O. de voorgaende S. d'aelmoesseneije van sinte baefs ende de douariere 

Jacobus Maelcamp W. de volghende groot 4 dwt 33 roeden prijs ten dwt op 

1 d. 6 gr. comt L. 0-6-6-0 

verspringt oostwaerts over twee partijen van Paepe en eene van Morel 

29 

Laureys Vlaeminck in pachte van de douariere ende hoors Jor Jacobus Maelcamp 

met eenen bosch O. den voorgaenden S. het selve goet W. den pensionaeris 

van heurne N. den steenberch groot 3 dwt 18 roeden prijs ten dwt op 

2 d. 6 gr. comt L. 0-7-10-5 

30 

Francies de Rocker in proprieteijt met een partije bosch somteijts lant 

O. ende W. Sr. Lieven de Paepe cheijnsenaer S. d'heer Judocus Morel N. 

den steenacker groot 2 dwt 6 roeden prijs ten dwt op 2 d. 6 gr. comt 

L. 0-5-1-10 
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31 

Sr. Lieven de Paepe cheynsenaer met een stucx lant en bosch O. de volghende 

S. d'heer Judocus Morel W. de voorgaende N. den steenacker groot 1 dwt 

50 roeden prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. comt L. 0-5-3-0 

32 

den se1ven gebruijckt ten titel van cheijnse als voren O. den gentschen 

voetwegh S. d'heer Judocus Morel W. den voorgaenden groot 2 dwt 

prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. comt L. 0-7-0-0 

33 

Pieter Cotman in proprieteijt met een stucxken lants O. de volghende S. 

d'heer Judocus Morel W. den gentschen voetwech N. d'heer de Block groot 

2 dwt 50 roeden prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. comt 
L. 0-8-9-0 

34 - folio 7 

Pieter Franck en Piet er Vermeulen in pachte vanden heer Raet vander Vinckt 

met een partije lants O. den heirenwech S. den schaubosch W. de voorgaende 

N. de volghende groot 2 dwt prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. comt 

L. 0-7-0-0 

35 

Pieter de Kraecker in pachte van d'heer de Block causa uxoris joffrauwe 

Anne Marie Cocquijt O. den heerewech S. de twee voorganede W. de gentsehen 

voetwech N. de volghende sijnde een partije lants groot 1 dwt 94 roeden 

prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-19-9-2 

36 

Lieven Volckaert in pachte van Judocus Vercruijssen met een partije lants 

O. den heerewech S. de voorgaende W. den voetwech N. de volghende groot 

1 dwt 20 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-4-9-7 

37 

Lieven Noppe in proprieteijt met een partije lants O. den heerewech S. 

de voorgaende W. den gentsche voetwech N. de waegheslagh groot 2 dwt op 

71 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-12-2-4 

33 



38 

Charles Jacobus Sonneville in pachte van de eerweirdighe paeters jeseuiten 

met een partije lants op den steenacker O. den gentschen voetwech S. den 

schaubosch W. de volghende ende desselfe goet N. den waegheslagh groot 
, 

12 bunder 1 dwt 58 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. tot 1126 roeden prijs 

ten dwt op 5 d. 2 gr. tot 2888 roeden prijs ten dwt op 4 d. 9 gr. tot 

994 roeden comt t'saemen L. 11-17-1-8 

39 

den seleven Sonneville in pro : een partije lant op den steenacker S. 

dencheijns van Paepe ende de douariere Maelcamps W. N. ende O. de paeters 

jeseuitten groot 4 dwt 88 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 1-1-11-6 

40 

Jan Verstraete in pachte vanden pastor van Melle zijnde curegoet N.O. 
ende S. het jeseuitten goet. W. de volghende groot 2 dwt 83 roeden prijs 

ten dwt op 7 sch. gr. comt L. 0-14-1-10 

41 

den selven in pachte als voren met een partije lants O. de voorgaende 

voorts aen alle zijden ghelant het jeseuitten goet groot 3 dwt 76 roeden 

prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-18-9-7 

42 folio 8 

Charles Jacobus Sonneville in pachte vande paeters jeseuitten met eenen 

bosch aen den rijshaut O. desselfs goet. S. den pensionaeris van heurne 

W. de volghende partije N. het curegoet van Melle groot 4 dwt 90 roeden 

prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 1-2-0-7 

43 

ia d'hoors ende v d'heer Johan Hyde in proprieteijt met eenen bosch O. 

den voorgaenden S. den pensionaeris van heurne ende mijnheer van Winghen 

W. ende N. de paeters jeseuitten groot met een onbehuijst hofstedeken 

daer aen gheleghen alsnu planterije t'samen 3 bunders 87 roeden prijs 

ten dwt op 1 d. 6 gr. comt L. 0-19-3-7 
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44 

Charles Jacobus Sonneville in pachte van de paeters jeseuitten met eenen 

bosch ende planterije O. ende S. de voorgaende W. de straete te cottele 

N. de volghende groot 4 dwt 6 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 0-18-3-3 

45 

den selven in pachte als voren met eenen bosch ghenaemt den coebosch alsnu 

den coorebosch O. het curegoet van Melle S. de twee voorgaende W. d'heij

straete N. het selve goet groot 10 dwt 13 roeden prijs ten dwt op 1 d. 

8 gr. tot 880 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. tot 133 roeden comt tsaemen 

L. 1-0-7-10 

verspringht op de westzijde vande straete 

46 

Jan Schoot in scheijnspachte vanden pensionaeris van heurne met een vijverken 

alsnu gheweet O. en S.-O. de straet te cotelle S.-W. het ghescheet jeghens 

Gontrode N.-W. de volghende groot 50 roedenprijs ten dwt op 2 d. 6 gr. 

comt L. 0-1-3-0 

47 

den selven in cheijnspachte als voren met sijne behuijsde hofstede N.-O. 

de straete S.-O. de voorgaende S.-W.het ghescheet jeghens Gontrode N.-W. 

de volghende groot 4 dwt prijs ten dwt op 2 d. 6 gr. comt 

L. 0-10-0-0 

48 

den heer pensionaeris van he urne in pro : causa sijner gheselnede met on

trent d'helft van eene partije bosch voor desen ghenaemt den coebosch 

N.-O. de straete S.-O. de voorgaende S. het ghescheet jeghens Gontrode 

W. het volgende wederdeel groot 666 roeden prijs ten dwt op 1 d. 2 gr. 

comt L. 0-7-9-3 

49 - folio 9 

De douariere van jor Judocus Maelcamp in pro : met het wederdeel vande 

voorschreven bosch O. het voorgaende S. het desselfs goet op Lemberghe 

W. de volghende 666 roeden prijs ten dwt op 1 d. 2 gr. comt 

L. 0-7-9-3 
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50 

Charles Jacobus Sonneville in pachte van de paeters jeseuitten met een 

bosselken wesende drijbeck O. de straete S.-O. de voorgaende S.-W. ende 

N.-W. het selve goet gr?ot 1 dwt 9 roeden prijs ten dwt op 2 d. gr. comt 

L. 0-2-2-2 

51 

den selven in pachte als voren met twee vijvers N. ende O. de volghende 

S. ende W. het ghescheet jeghens Lemberghe groot 6 dwt 80 roeden prijs 

ten dwt op 3 d. gr. comt L. 1-0-4-9 

52 

den selven in pachte als voren met eenen boschplanterije ende gheweet 

O. d'heijstraete S. de twee voorgaende W. jeghens het ghescheet van Lemberghe 

groot 7 bunder prijs ten dwt 1 d. gr. comt L. 1-8-0-0 

verspringt wederom op doostzijde van dtheystraete 

53 

den selven in pachte als voren met een onbehuijst pachthof met een vijverken 

met een deel van den steenacker hout cheijnstuck en keybergh O. ende 

S. het selve goet W. ende N. de straete tsaemen groot 31 dwt prijs ten 

dwt op 5 d. gr. tot 1054 roeden prijs ten dwt op 4 d. 7 gr. tot 894 roeden 

prijs ten dwt op 5 d. 1 gr. tot 210 roeden comt tsaemen noch op 5 d. 2 

gr. 10 dwt L. 7-16-9-2 

54 

den selven in pachte als voren met een bexken in lant N. en O. den wech 

S. en W. de voorgaende groot 75 roeden prijs ten dwt op 2 d. 6 gr. comt 

L. 0-1-10-6 

55 - folio 10 

den selve in pachte als voren met het neerhof ende bogaert O. het selve 

goet S. ende W. de straete N. de volghende groot 6 dwt 25 roeden prijs 

ten dwt op 3 d. gr. comt L. 1-5-0-0 
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56 

den selven in pachte als voren met het opperhof ende huys van plaisantie 

met de wallen bogaert ende dreve daer mede gaende ligghende ront in het 

selve goet groot 2 dwt 67 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt 

L. 0-13-4-2 

57 

den selven vande selve jeseuitten met een ghebijlde partije waer onder 

light den rennen wal versaillen het planterijen etca ligghende rondt de 

twee voorgaende tot jeghens de weghe ende straete N. de drijbinders groot 

12 dwt 9 roeden prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. tot 440 roeden de reste tot 

5 d. 4 gr. dwt comt tsaemen L. 2-16-5-0 

58 

den selve in pachte als voren met eenen bosch ghenaemt bet tiens bosch O. 

d'heer Jacobus van deijnse S. de volghende W. de dreve N. d'een hooghe 

groot 672 roeden prijs ten dwt op 3 d. 4 gr. tot 360 roeden prijs ten dwt. 

op 5 d. 4 gr. tot 312 roeden comt L. 1-8-7-8 

59 

Jan Verstraeten in pro : ende in pachte van wijlen Geeraert Buijse met een 

partije lant op den leeghen steenacker O. de volghende S. ende W. de 

waegheslagh N. de voorgaende groot 3 dwt 36 roeden prijs ten dwt. op 

3 d. 7 gr. comt L. 0-1 -6 

60 

den selve in pachte van joffre Marie Claire vander Beke met een partije lants 

O. de volghende S. den wech W. de voorgaende N. de verberrende bosschen groot 

10 dwt 40 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 
L. 2-6-9-8 

61 

Charles Jacobus Sonneville in pachte vande jeseuitten met een partije lants 

op de leeghen steenacker O. de volghende S. de wech W. de voorgaende N. 

d'heer Judocus Morel groot 6 dwt 40 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 1-8-9-6 
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62 

Francies Criel in pachte van d'heer Judocus Morel met een partije lants op 

de leeghen steenacker O. de Via ende hoors d'heer Jacques van Deijnse S. 

de volghende W. de voorgaende N. aan het straettien groot 1 dwt 94 roeden 

prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-8-8-9 

63 - folio 11 

den selven in pachte als voren met een partije lants O. ende W. de paeters 

jeseuitten S. den wech N. de voorgaende ende de volghende groot 3 dwt prijs 

ten dwt op 4 d. 1 gr. comt L. 0-13-6-0 

64 

Pieter d'Haese in pachte van de weduwe ende hoors d'heer Jacques van Deijnse 

met een partije lants op den steenacker O. de volghende S. en W. de twee 

voorgaende groot 3 dwt prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 0-13-6-0 

65 

Charles Jacobus Sonneville in pachte van de paeters jeseuitten met een 

partije lants wesende een bijlstuck O. de volghende S. den waeghenwech W. 

de twee voorgaende N. het selve goet groot 2 dwt 24 roeden prijs ten dwt 

op 4 d. gr. comt L. 0-8-11-6 

66 

Francies Criel in pachte van d'heer Judocus Morel met een partije lants O. 

de volghende S. den wech W. de voorgaende N. de jeseuitten groot 1 dwt 

60 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-7-2-5 

67 

Lieven Volckaert in pachte van Judocus Vercruijssen met een stuck lants 

met diversche bijlen O. de twee volghende S. den wech W. de voorgaende N.-W. 

d'heer Judocus Morel groot 2 dwt 70 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 0-12-1-40 
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68 

Charles Jacobus Sonneville in proprieteijt met een partije lants O. den 

heirewech S. den waegheslagh W. de voorgaende N. de volghende groot 4 dwt 

16 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-18-8-8 

69 

Jacobus vander Zijpt met een partije lants op den leeghen steenacker in 

pachte van de wollewevers binnen Gendt O. den heirewegh S. de voorgaende 

W. Judocus Vercruijssen N. de volghende groot 2 dwt 66 roeden prijs ten 

dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-11-11-8 

70 

Francies Criel in pachte van d'heer Judocus Morel met een onbehuijsde hof

stede O. den heirewech S. de voorgaende W. de volghende N. de dreve groot 2 

dwt 90 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-11-7-2 

71 - folio 12 

den selven in pachte als voren met een veldeken beneden den steenacker O. 

ende S. de voorgaende W. de volghende N. de dieve voor het hof groot 1 dwt 

70 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-8-4-2 

72 

Charles Jacobus Sonneville in pachte vande paters jeseuitten met een 

veldeken wesende een drijbeek O. de voorgaende S. den steenacker N.-W. 

het straettien groot 1 dwt 80 roeden prijs ten dwt op 5 d. 6 gr. comt 

L. 0-9-9-10 

73 

Pieter d'Haese in pro: met een partijcke bosch ghenaemt het seemken met 

lant O. de volghende S. het straettien W. d'heer Jacobus Morel N. d'heer 

..• Boone tot Ielst groot 44 roeden prijs L. 0-1-0-0 

74 (1) 

den selven in cheijnspachte vande weduwe ende hoors d'heer Jaques van Deijnse 

O. de volghende S. het dreefken W. de voorgaende N. den selven boone groot 

42 roeden prijs I L. 0-1-0-0 
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74 (2) 

den selven in pro: met sijn behuijsde hofstede N. en O. d'heer Andries de 

Simpel S. het straettien W. de voorgaende groot 50 roeden prijs 

L. 0-1-0-0 

74 (3) verspringht oostwaert 

Martinus de Schepper in proprieteyt met een hofstede wesende een herberghe 

genaemt de dicke linde O. den heirewech S. sinte Lievens vijver W. de 

volghende N. d'hoogstraete groot 1 dwt 20 roeden prijs ten dwt op 5 d. 6 gr. 

comt L. 0-6-7-3 

75 

Pieter Vermeulen in pachte vande heer Raet van Vinckt pro : 

met een hofstede O. de voorgaende S. de volghende W. d'heer Judocus Morel N. 

de hoochstraete groot 2 dwt 56 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr.comt 

L. 0-11-6-3 

76 

Francies Criel in pachte van d'heer Judocus Morel met een veldeken O. den 

heerewech S. de dreve W. de volghende N. de twee voorgaende groot 2 dwt 

90 roeden prijs ten dwt op 5 d. 6 gr. comt L. 0-16-0-9 

77 - folio 13 

den se Iv en in pachte als voren met een behuijst pachthof met den bogaert 

coolochtinck ende lant daer aen gheleghen O. de voorgaende S. de dreve W. 

de weduwe ende hoors Andries de Simpele N. de volghende groot 6 dwt 

90 roeden prijs ten dwt op 5 d. 4 gr. comt L. 1-16-9-11 

78 

den selven in pachte vanden selven met een oude onbehuijsde stede O. J
or

• 

N. Oliviers S. de voorgaende W. de volghende N. de straete groot 2 dwt 

30 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-9-2-5 
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79 

Pieter de Wilde in pachte vande weduwe ende hoors d'heer Andries de Simpele 

met een planterije ende weede ghenaemt het seemken O. de twee voorgaende 

S. het dreefken ende Pieter d'Haese W. de volghende N. d'hooegstraete groot 

4 dwt 60 roeden prijs ten dwt op 1 d. 6 gr. comt 
L.0-6-6-10 

80 

Jo~nnes Janssens in pachte van d'heer Boone tot Aelst causa uxoris met een 

bosseiken ofte gheweet oock ghenaemt het seemken O. de voorgaende S. Pieter 

d'Haese W. de volghende N. de hoochstraete groot 1 dwt 14 roeden prijs ten 

dwt op 3 d. 4 gr. comt L. 0-3-9-8 

81 

Francies Criel in pachte van d'heer Judocus Morel met een partije bosch ende 

gheweets ghenaemt de voghelweede O. de voorgaende S. den steenacker W. de 

volghende N. d'hoochstraete groot 7 dwt 96 roeden prijs ten dwt op 1 d. 4 gr. 

comt L. 0-9-8-10 

82 

Jan Verstraeten in pachte van Joffre Marie CLaire vander Beken met eenen 

bosch ende gheweet ghenaemt den verberrenden bosch O. den voorgaenden S. den 

steenacker W. de volghende ende N. de hoochstraete groot 7 dwt 96 roeden 

prijs ten dwt op 1 d. 4 gr. comt L. 0-9-10-0 

83 

Francies Criel in pachte van d'heer Judocus Morel met eenen bosch anden ver

berreden bosch O. den voorgaenden S. den steenacker W. den volghende N. 

d'hoochstraete groot 4 d. 50 roeden prijs ten dwt op 1 d. gr. comt 

L. 0-4-6-0 

84 

Pieternelle de Bruijcker wede Adriaen Verstraeten in proprieteijt met een 

bosch inden verberreden bosch O. den voorgaenden S. den steenacker W. den 

volghende N. d'hoochstraete groot 2 dwt 25 roeden prijs ten dwt op 1 d. gr. 

comt L. 0-2-3-0 
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85 - folio 14 

De wede ende hoors d'heer jaques van Deijnse in propriepeyt met eenen bosch 

inde verberrende bosch voor desen twee partijen ooc den voorgaenden S. den 

steenacker W. de paeters jeseuitten ende de volghende N. de hoochstraete 

groot 6 dwt 75 roeden prijs ten dwt op 1 d. gr. comt 

L. 0-6-9-0 

86 

Jan Verstraeten in pachte van joffe Marie Claire vander Beken met een partije 

lants ende gheweet ghenaemt d'eenhooghe O. de voorgaende S. de paeters 

jeseuitten W. den wech N. d'hoochstraete groot 10 dwt 40 roeden prijs ten 

dwt op 2 d. 2 gr. tot 810 roeden prijs ten 

dwt op 3 d. gr. tot 230 roeden prijs tsaemen L. 1-4-5-5 

87 

Charles Jacobus Sonneville in pachte vande jeseuitten met een partije bosch 

ghenaemt de drij bunders O. de voorgaende ofte den wech S. het selve goet 

W. en N. de straete groot 60 dw 44 roeden prijs ten dwt op 2 d. gr. comt 

L. 2-9-7-10 

89 

den selven in pachte als voren met een en bosch ende planterije recht over de 

voorgaende ghenaemt callekens heyde O. joffe Marie CLaire vander Beken ofte 

den wech S. ende W. de straete N. de volghende groot 19 dwt prijs ten dwt op 

3 d. 4 gr. comt L. 3-3-4-0 

90 

den selven in pachte als voren met een planterije ende bosch O. joffe Marie 

Claire vander Beken den wech S. de voorgaende W. d'heystraete N. het ghescheet 

jeghens meirelbeke groot 12 dwt 30 roeden prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. tot 

400 roeden à 1 d. 6 gr. - 430 roeden ende 2 d. 5 gr. tot 400 roeden comt 

tsaemen L. 1-10-1-5 

91 

Jan Verstraeten in pachte van joffe Marie CLaire vander Beken met eenen bosch 

ende planterije ghenaemt d'heijde O. de volghende S. de hoochstraete W. de 

twee voorgaende N. het ghescheet jeghens meirelbeke groot22 dwt 92 roeden 

prijs ten dwt à 3 d. gr. tot 232 roeden à 1 d. gr. tot 420 roeden à 6 gr. 

tot 200 roeden à 5 gr. tot 1400 roeden comt tsaemen 

L. 0-18-9-2 
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92 

den heer Raet vander Vinckt proprieteijt van jor Oliviers sijnen behuijsde 

sone met eenen bosch ende lant voor dese twee partijen O. de twee volghende 

S. d'hoochstraete W. de voorgaende N. het ghescheet jeghens Meirelbeke groot 

5 dwt 60 roeden prijs ten dwt op 6 gr. comt tsaemen in prijse 

L. 0-2-9-8 

93 - folio 15 

Joannes Janssens in pachte van d'heer Boone tot Aelst causa uxoris met een 

veldeke O. de volghende S. d'hoochstraete W. de voorgaende N. joffe Versmissen 

Geeraert Buijse ende consorten groot 1 dwt 84 roeden prijs ten dwt op 3 d. 

4 gr. comt L. 0-6-5-8 

94 

de procureur Scheemaecker in proprieteyt met een onbehuijsde hofstede W. - O. 

joffe de Buijst S. d'hoochstraete W. de v00rgaende N. de volghende groot 97 

roeden prijs ten dwt op 1 d. 6 gr. comt L.0-1-5-6 

95 

Lieven de Smet in pachte van joffe Versmissen met een deel van een partije 

bosch en heijde aboeterende in het gheheele O. de volghende S. de twee 

voorgaende W. jor n. Oliviers N. het ghescheet jeghens meirelbeke groot in 

het gheheele 9 dwt 54 roeden prijs dwt op 2 d. 4 gr. tot 360 roeden en 1 d. 

6 gr. 't dachwant tot 594 roeden comt tsaemen prijs 

L. 0-17-3-8 

hiervan heeft joffe Versmissen beede tot 3 dwt 54 roeden met prijs L.0-5-3-0 

ende Geeraert Buijse met comsorten tot 6 dwt met prijs L. 0-12-0-8 

96 

Joannes Bocxtael in pachte van joffe n. de Bienst geestelijcke doochter met 

eene hofstede ende bosch O. de volghende S. de straete W. de voorgaende N. 

het ghescheet jeghens Meirelbeke groot 7 dwt 60 roeden prijs ten dwt op 

2 d. 6 gr. comt L. 0-19-0-0 

/ 
/ 
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97 

Jan Verstraeten in pachte van Joffe Marie Claire vander Beken met een be

huijst pachthof lant ende bosch O. de volghende S. d'hoochstraete W. de 

voorgaende N. het ghescheet jeghens meirelbeke groot 18 dwt 23 roeden prijs 

ten dwt 1 d. 3 gr. tot 786 roeden 

ten dwt op 4 gr. tot 512 roeden 

ten dwt op 2 gr. tot 523 roeden 

comt saemen L. 2-0-9-8 

98 

Joannes Janssens in pachte van d'heer Boone tot Aelst met een hofstede ende 

lande daer achter aen gheleghen O. het selve goet S. d'hoochstraete W. de 

voorgaende N. de volghende groot 6 dwt 56 roeden prijs ten dwt op 3 d. 4 gr. 

comt L. 1-4-0-8 

99 

Geeraert Buijle met consorten in proprieteijt met eenen bosch in d'heijde 

O. den den procureur de Backer S. de voorgaende W. joffe Marie Claire vander 

Beken S. de volghende groot 3 dwt 50 roeden prijs ten dwt op 2 d. groten 

comt L. 0-7-0-0 

100 - folio 16 

Pieter de Wilde in pachte vande wede ende d'hoors d'heer Andries de Simpele 

met eenen bosch in d'heyde O. den procureur de Backer S. de voorgaende W. 

joff
e 

Marie Claire vander Beken N. het ghescheet jeghens Meirelbeke zijnde 

voor dese twee partijen gheweet tsamen groot 6 dwt 66 roeden prijs ten dwt 

op 2 d. gr. comt L. 0-13-4-0 

101 

den procureur de Backer met d'heer Abraham de Backer zijnen sone in pro: 

met een partije bosch N. en O. mijnheer Balde S. Jan Bracke W. de twee voor

gaende groot 9 dwt 90 roeden prijs ten dwt op 1 d. 4 gr. comt 

L. 0-13-2-5 

102 

de wede Judocus Rebbe met een partije bosch ligghende met eenen tranghel ende 

een bijl ghenaemt den galgenbergh O. aen den meulenbergh S. de voorgaende 

ende Jacobus Vercruijssen N. het ghescheet jeghens Meirelbeke ende de volghende 

groot 14 dwt 60 roeden prijs ten dwt op 2 d. gr. tot 1240 roeden ende à 1 d. 

6 gr. t dwt tot 720 roeden comt L. 1-8-1-2 
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103 

Pieter Campe in pachte vanden advocaet van hultem ende consorten met een 

partije bosch ende lant voor desen twee stucken O. den rootschen heirewech 

S. de voorgaende ende de volghende W. ende N. het ghescheet jeghens Meirelbeke 

groot 8 dwt 34 roeden prijs ten dwt op 3 d. gr. comt 

L. 1-5-0-3 

104 

de wede Jan Vercruijssen met den meulenbergh ende het hofstede met een strepe 

lants langhst den heirewech O. de heirewech S. den uijtwech ende de volghende 

W. mijnheer Balde groot 1 dwt 50 roeden prijs ten dwt op 5 d. 2 gr. comt 

L. 0-7-9-0 

105 

Jan Vercruijssen in houwelijck met de wede Jan Haemer ? in pro : met een 

hofstedeken O. den heirewech S. Jan Bracke W. de volghende N. de voorgaende 

groot 65 roeden prijs ten dwt op 5 d. 2 gr. comt L. 0-3-4-4 

item over 22 roeden aenghelandende aen zijn hofstede 

L. 0-1-1-8 

106 

den selven als voren met een partije lants in d'heijde O. de voorgaende S. 

de volghende W. d'heer Abraham de Backer N. het dreefken groot 3 dwt 90 

roeden prijs ten dwt 3 d. gr. tot 257 roeden en 1133 roeden aId. 6 gr. 

t dwt com 't saemen L. 0-9-8-6 

107 

Francies van Hoorde in pachte van Jan Bracke ende Francies van Hussele met 

een hofstede lant en bosch daer aen gheleghen O. den heirewech S. de drij 

volghende W. d'heer ... Boone N. de voorgaende ende d'heer Backer 

prijs ten dwt 3 d. 6 gr. 101 roeden 

prijs ten dwt 1 d. 3 gr. tot 400 roeden comt tsaemen L. 2-0-4-2 

108 - folio 17 

Joannes Janssens in pachte van d'heer Boone advocaet tot Aelst met een 

veldeken O. de volghende S. d'hoochstraete W. de selve met sijn hofstede 

N. de voorgaende groot 1 dwt 70 roeden prijs ten dwt op 3 d. 8 gr. comt 

L. 0-6-2-10 
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Lieven Noppe in proprieteijt met sijn behuijsde hofstede O. de volghende S. 

d'hoochstraete W. de voorgaende N. Jan Bracke groot 1 dwt 90 roeden prijs 

ten dwt op 3 d. 6 gr. comt L. 0-6-7-10 

110 

Pieter Verneulen in pachte vanden heer Raedt vander Vinckt in pro : Jor 

n. Oliviers met een veldeken O. den heirewech S. d'hoochstraete W. de 

voorgaende groot 2 dwt 62 roeden prijs ten dwt op 3 d. - gr. comt 

L. 0-9-2-0 

verspringht hier over den rodtschen heerewech oostwaert 

111 

Pieter de Craecker in pachte van d'heer de Block in pro causa uxoris joffe 

Anne Marie Cocquijt met een behuijsde hofstede aen de overtuijndries O. den 

selven dries S. de straete W. den heirewech N. de volghende groot 2 dwt 

6 roeden prijs ten dwt op 6 d. gr. comt L. 0-12-1-4 

112 

Lieven Volckaert in pachte Judocus Vercruijssen met een hofstedeken van oudts 

ghenaemt het plaisir O. den haverthuijn driesch S. de voorgaende W. de 

heirewech groot 60 roeden prijs ten dwt à 2 d. gr. comt L. 0-1-2-5 

113 

de wede ende hoors d'heer Andries de Simpele met een planterije op den 

haevertuijn dries ende sentelievens vijver dries N. ende O. het selfs goet 

W. de twee voorgaende ende den heirewech groot 4 dwt 80 roeden 

(geen prijs vermeld !) 

114 

Pieter de Wilde in pachte vande selve wede ende hoors de Simpele W. een 

veldeken voor het hof O. de selve met de dreve S. de voorgaende W. den heire

wech N. de straete groot 2 dwt 25 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 0-10-1-6 
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den selven in pachte als voren met een behuijst pachthof ende huijs van 

plaisantie met den bogaert ende lande daer aen ghelegen N. en O. de straete 

S. de volghende W. de voorgaende groot 5 dwt 73 roeden prijs ten dwt op 

4 d. 6 gr. comt L. 1-5-9-5 

116 - folio 18 

Piet er Franck in pachte vanden heer Raedt vander Vinckt met een stuck lants 

nu eeckenplanterije ghenaemt den grooten havertuijn O. de straete S-W ende 

N. de wede ende hoors Andries de Simpele groot 4 dwt 40 roeden prijs ten 

dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-16-9-8 

117 

Pieter de Wilde in pachte vande wede ende hoors d'heer Andries de Simpele met 

een stucxken lant ghenaemt den cleijnen haevert~ijn O. de volghende S. de 

straete W. den haevertuijn dries N. de voorgaende groot 1 dwt 46 roeden prijs 

ten dwt op 5 d. 8 gr. comt L. 0-8-3-3 

118 

Pieter Franck in pachte vanden heer Raet vander Vinckt met een stucxken oock 

ghenaemt den clijnen haevertuijn O. ende S. de straete W. de voorgaende N. 

het selve goet groot 1 dwt 40 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 0-6-3-8 

119 

Francies de Rocker in pachte vande heer van Winghen met twee veldekens ge

naemt den baeveghem alsnu bosch met eecken boomen O. het pachthof vanden 

selven S. en W. de straete N. de volghende groot 2 dwt 90 roeden prijs 

5 d. gr. t dwt comt L. 0-14-6-0 

120 

den selven in pachte als voren met een stucxken lant O. de dreve van het hof 

van de voors. e heer van winghen S. de voorgaende W. ende N. de straete 

groot 1 dwt 70 roeden prijs ten dwt op 5 schellingen gr. comt 
L. 0-5-10-2 

Vervolg in het volgend nummer. 
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1 

Doorsnede Romeinse Oven 

/l. 
2. 
3. 
4. 

stookruimte. 
vuurhaard. 
draagvloer voor aardewerk. 
de oven. 

«en 
J<llomeiu$e Ouen 

te JDelle ? 

~i weer beloven voor de zomerkermis te Melle. kunnen we niet. Warm zal 
het er alleszins wel zijn. We pakken namelijk uit met een, voor Vlaande
ren, origineel projekt : 

het reconstrueren en laten funktioneren 
van een staande Romeinse aardewerkoven. 

Het experiment, laten we daarin duidelijk zijn, zal plaats vinden in open
lucht, namelijk op de grond van de heer De Cock, langs de brug over de 
Schelde aan het Dorpsplein. 

Het unieke gebeuren wordt een samenwerking tussen het Gemeentelijk Museum, 
de Culturele Raad en de Heemkund ige Kring "De Gonde", alsook met archeo
logen en kunstenaars. Medewerking is o.a. toegezegd door Tsjok Dessauvage 
(een bekend pottenbakker uit Sint-E100is-Winke12, die heel wat ervaring 
opdeed met primitieve ovens op Kreta en in Zaire en o. a. een veldoven 

'bouwde voor de keramist José Vermeersch. Te bakken aardewerk zal o.a. 
geleverd worden door de boetseerklas van de Vrije Akademie Gent vzw. Ook 
deze laatsten zullen ter plaatse zorgen voor enige animatie door het geven 
van demonstraties pottendraaien met behulp van een schupstoe1, creëren 
van aardewerk door handopbouw •••• 

Archeologen zullen ter plekke aan wetenschappelijk onderzoek doen. Ook 
worden de geselekteerde beelden uit terra cotta, waarvan het beste zal 
dienen voor de vervanging van het huidige niet meer te herstellen exem
plaar in het kapelleke aan de ingang van het kerkhof, tijdens dezelfde 
periode en in bedoelde oven gebakken. 

In het Museum zelf is een tentoonstelling gepland onder de titel 

"Konfrontatie oude en hedendaagse keramiek". 

In de rand van het gebeuren wordt er gedacht aan het maken van een foto
montage en het realiseren van een videoprogramma. 

We houden U op de hoogte ••• 

Jan Olsen. 

L _________ --________ ~------=~----~------J 
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Onze 

POL I TIE C 0 M MIS SAR I S • • 

" op pensioen " 

Het i.0 geen at.0cheid...... gelukkig maa/L! 

Onze penningmee.0te/L de hee/L O.0ca/L DE BACKER ging op 1 te~ua/Li 
1987 op wefve/Ldiende n /Lu.0t n ~n zijn tunktie van politiecom
mi.0.0a/Li.0 van ~elle. 

Hij deed zijn fege~ien.0t Rij de 3de Intante/Lie-B~gade van 
24 juni 1946 tot 24 juni 1947. 
Hij Regon zijn loopRaan Rij de Rijk.0wacht op 10.11.1948 en al.0 
wachtmee.0te/L .0edel/.t 1951 .0tapte hij in gl2.J1l.Rentedien.0t al.0 vem
wachtel/. op 1.1.1960 nadat hij op 1.12.1959 dool/. de heel/. 
90uvel1.fteul/. Renoemd wa.0. 
Hij Rehaal!de het diploma van pol!itieotticiel/. en op 1.8.1972 volgde 
hij de heel/. Paenen op al.0 pol!itiecomrni.0.0aA.i.0, a(ldu.0 Renoemd dool/. 
ZJ1. de Koning op 28.6.1972. 
Bij Koninklijk Be.0fuit van 10.12.1957 we~ hem het mifitai/L e/Le
Wen ( 2de kfa.0 ) toegekend en op 12.6.1979 onlving hij de 90uden 
Pal!men de/L Kl1.oono~e. 

O!Jcal/., zoal!!J we hem aflemaaf kennen, Rfeet, nieliegen.0laande deze 
Refangl/.ijke tunklie en ~etuigingen, .0teed.0 eenvoudig, vl/.iende
lijk en gedien.0tig. Hij i.0 daal/.om een (JVe/Laf g/Laag geziene tiguul/.. 

Zijn !Jtel/.k gevulde .CoopRaan we/Ld JZegeflmatig dool/..0pR..kt met ta.€I1.ijke 
etticiënte t1ewijzen van zijn !Jpeciate .1peu~el/.!Jzin. Af.0 polilie
commi.0!Jau!J had hij de onmi!Jt1a/U2. gave een goed men!Jenkennel/. te 
zijn. VOOfl !Jormnigen zelt.0 •• . le goed. 
Dag en nachl .0tond hij ten dien.0te van zijn medRJTlen!J. Hij Ve/L
dient amu.0 ten VOf~R de e/Letitef: [l/.e-politiecommi.0.0al/.i.0. 

Bovendien ontpopte hij zich al.0 een echt naiuul1.fiethet1t1el/.. Hij 
we~ dan ook vmg voo/LZillel/. van de wandel!..1pol/.tve/Leniging n 

Bfoeiende Azalea n. 

Hij zetelde da~oven nog in tall1.ijke commi.0!Ju.0 en ve/Lenigingen 
waa/L men leflken!J kon /Lekenen op zijn afgehefe inzet en wijze 
/Laadgevingen. 

Ook onze ve/Leniging w.üt hem wonen.: Sede/Lt n den Reginne IJ i!J hij 
onze penningmee.0tel/. en zo goed afA hij zijn pofitieRot.>Jcje Rijhield, 
zo goed hiem hij ook onze goekhouding gij. &ij zijn el/.van ovel/.
wigd dat we nog menige jal1.en op hem mogen Re/Loep doen. 

In naam van onze vel1.eniging wen.0en wij O.0ca/L nog zeel/. veel jaA.Rn 
genot van zijn pen.0ioen .0amen met zijn echtgenote en tamilie 
en danJ-cen hem VOOI/. alee.0 uil gan.0 on.0 hal/.t. 

de voo/Lzille/L, 

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



~V""", •• "", •••••• "",.",,,,, ••• """""'."' •• - •• """"' •••••• 'V"J'''''''' •••••• .,. .... ;. ...................................... ~ .................. - ................................................. .... 

~ 

~ Inhoud: 

Blz.: 1. Onze oude Herbergen. 

19. Winterdienst. 

25. Lant- en Ghewestboeck van MeIIe. 

U blijft toch LI D hé? .. 

dan is de bijdrage als 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, Tuirstraat 71 - 9230 N~LLE 

ofwel kan dit gestort worden op de bankrekening: 

Nr 448/358632 38 van Kredietbank - MeIIe. 

U wenst kontakt met ons ? .. 

richt dan alle briefwisseling aan: 

Sekretaris: 
de Heer LEMMENS Daniël 

Schauwegemstraat 9 - 9230 MELLE 

........... _ ........................................ -.·.·.· .... -.·.· ........ • ......... • ..... -....... r 50 ........ -..................... -................... -....................... -.-............................. . 
Lay":"out: Geodep. Druk: Dannyboss 




