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SCHANDPAAL VAN M 
OOR KONDE VOOR GES L A A G D E 

E L L E 
RESTAURATIE 

Op 30.10.1987 werd tijdens 
een plechtigheid, ingericht 
door de Kredietbank, in het 
'!breken aan de vrijdagsmarkt 
te Gent, een oorkonde over
handigd door het Verbond van 
~e kringen voor Heemkunde in 
Q?st-Vlaanderen voor de ge
slaagde restauratie van de 
Schandpaal. 
De oorkonde zal in het gemeen
telijk museum van Melle be

waard ""rden. 



Op het laatste " Nippertje " • 

onvoo~z~€n€ om~tandigh€d€n €n guit€n onz€ 

g€~t€ wiL om, kwam on~ tijd~ch~itt ni€t op h€t 

g€pLand€ og€ngLik van ond€~ d€ » d~ukp€~~", waa~

voo~ onz€ v€~ont~chuLdiging€n. 

Dit nogaL Laattijdig v€~~chijn€n g~acht on~ w€L 

in d€ g€L€g€nh€idU_onz€ ha~t€Lijk~t€ ni€uwjaa~~

w€n~€n voo~ 1988 tO€ t€ ~tu~€n. 

~og€ dit jaa~, zoaL~ h€t atg€Lop€n jaa~, €~ €€n 

z~Jn van w€~kLu~t €n mooi€ €€~Lijk€ ~€~uLtat€n 

om dan acht€~at m€t €€n w€Ldo€nd g€no€g€n €~Op t€ 

kunn€n t€~uggLikk€n. 

~og€ h€t jaa~ 1988 ook voo~ liz€Lt €n uw tamiLi€, 

v~i€nd€n €n k€nni~~€n h€t g€~t€ g~€ng€n. 

~€t onz€ dank voo~ uw ~t€un €n uw int€~€~~€ g€Lo

v€n wij li €~ dit jaa~ opn~€uw €€n mooi h€€mkundig 

jaa~ van t€ mak€n. Dit i~ mog€Lijki indi€n i€d€~€€n, 

di€ €~ i€t~ kan aan do€n, €€n kL€in g€€tj€ m€€w€~kt 

Wij hop€n h€t van ha~t€. 

7€n~Lott€, maa~ d€~ t€ m€€~, onz€ op~€cht€ dank aan 

aLL€ acti€v€ m€d€w€~k€~~ ! 



Onze oude ________ -, 

HERBERGEN 

door Aug. DE BAETS 

"De Roose R 

De herberg "De Roose l! was gelegen "aen den ouden herrewegh 
rechtover de kercke ontrent roeden (~ 66,5 m.) daervan 
afgelegen". Dit staat te lezen in de lijst van de herbergen 
ven het jaa.r 1174 (l). Volgens diezelfde lijst wa.s ze 

"begonst sedert ontrent 150 jaeren sonder consent 
ofte octroi synde dusvolgens eene aude herbergen. 

Ze zou dus opgericht geweest zijn ca. 1625. De vroegste 
vermelding ervan vinden we pas in het landboek van 1654 (2). 
Ze behoorde toen a.an Pieter DIERAERT de jonge. In mei 1651 
werd ze gepacht door Guillame DE r,lEY en zes jaar later, in 
mei 166J door Jooris VERGAERT (J). 

Christiaen VAN DE WIELE kocht "De Roose" in 1664 en ontving 
hiervoor Van Petrus VAN STAVEREN een lening van J2 ponden 
vlaams waarvoor hij een borg gaf 

"op eene syne huyse. stede ende erfve ghestaen 
ende gheleghen binnen ft voornoemde Melle aen 
de kercke vresende eene herberghe ghena,empt de 
Roose groot in lande een ghemet (~ 7.40 a), 
oost de platse van I/lelIe ofte den brusselsehen 
heerwegh, suyt Pieter Yman suytweat l\';evrouw de 
LIrZA ende noord west den advokaat VAN HE CKE " (4 ) 
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(!) De Roose 

®Den M • arquis van Rodes 



Christiaen VAN DE 1o'IIELE, die J anneke VAN DE SOI\lPEL huwde 
had bij haar twee kinderen: Janneke °29.10.1673 en 

Livyne °27.02.1676. 

Hij overleed + 1678 en Janneke VAN DE SOMPEL stond er heel 
alleen voor om het bedrijf verder te zetten (5). 

Zij hertrouwde een tijdje la.ter met Pieter DIERAERT fs. 
Gillis meier van de gemeente. Pieter, ook weduymaar, had 
ui t zijn vorig hUV'ielijk met Petronelle VAN TRAPPEN ook twee 
kinderen nml.: Lieven en Tanneken. Bij Janneke VAN DE SOtIPEL 
verwekte hij nog een zoon die Pieter werd genoemd. 

Janneke overleed ca. 1683 (6). Pieter bleef niet bij de pakken 
zi tten maar ging een derde huwelijk aan met Je_coba EVERAERT. 
Samen hadden ze nog zes kinderen nml.: 

Baldwinus ° 26.09.1685; 
Jan °april 1687; 
Michael ° 1.04.1688; 
r.~aria Theresia. °13 .05 .1689; 
Joanna Maria °10.05.1691 en 
Franciscus ° 4.05.1692. 

Dit laatste heeft zijn vader nooit gekend want Pieter over
leed op 23.12.1691 (7). 

Om uit onverdeeldheid te treden lieten de erfgenamen "De 
Roose" openbaar verkopen en dit geschiedde op 14.05.1693. 
We lezen daarover in het register van de Erfenissen en Ont
erfenissen het volgende: (8). 

"Alle de gonne die dese presente lettren sullen 
sien ofte horen lesen, burghmeestere ende 
schepenen der prochie van l1elle, lande Van 
Aelst ende marquisaet van Rodes, doen te weten 
dat in hemlieden wettelijcke ghebannen vier
schaere ten versoecke Van Jan DIERAERT ende 
Jan EVRARD, vooghden paternel ende maternel 
van de minderjaerighe kinderen achterghelaten 
bij Pieter DIERAERT in syn leven meyer deser 
voorseyde prochie van Melle te coope ghestelt 
publicquelijck ende meestbiedende de naeste 
met drije distincte kersbrandynghe ende ver
hooghsels den naervolghende huyse ende lande 
daermede gaende, de voorseyde weesen Van den 
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voornompden Pieter DIERAERT competerende te 
weten, een huys, stede ende erfve met alle 
de Rppendentien ende dependentien soo het 
selve van voren tot achter met den brauwhalm, 
stellynghen in den kelder ende in de brouwerije, 
ven onder tot boven ertwortel ende naeghelvast 
ghestaen ende gheleghen is binnen de selve 
prochie van TITelle op de plaetse dight aende 
kercke van de selve prochie ghenaempt de Roose, 
zuyt het sterfhuys van Jo VERLINGES, oost den 
heerwegh, noort de straete, groot met den 
lp..nde daermede gaende 85 roeden". 

Uit deze tekst blijkt dat er bij de herberg ook nog een 
brouw·erij behoorde wat in die tijd veelvuldig voorkwam. 
(cfr. "Het Gulden Hoofd", "De Appel" en de "Dikke Linde") 

Anderzijds merken we eveneens op dat de oppervlakte van 
133 1/3 roeden verminderde tot 85 roeden. 
Het hoogste bod werd gedaan door II:~a ttheus RAES fs. Andries. 
Hij was gehuwd met Tanneken DIERAERT, een dochter van 
Pieter uitzijn huwelijk met Petronelle VAN TRAPI)EIJ. 
Mattheus kocht de herberg voor de som van 183;f parisis. 
Hij zou er gedurende ongeveer 17 jaar verblijven. Op 
17 december 1710 verkocht hij "De Roose" aan Jan ROTTIERS 
fs Jan voor 700 guldens "sterck permissie wisselgeIt" (9). 
Jan hield het slechts een drietal jaren uit want einde 
1713 vinden we als uitbater een zekere Jan BOONE (10). 
Ook deze laatste bleef er niet zo leng. In 1719 stond de 
herberg op naam van de weduwe van Pieter JONCKHEER (11). 
Vermoedelijk waren deze twee laatste uitbaters geen eige
naars van "De Roose". Dit was waarschijnlijk ook het geval 
met hun opvolger Adrianus VAN HECKE en zijn vrouw Anna 
VAN AELBROECK, die de pacht overnamen op kerstavond 1720 
(12). Zij verbleven aldaar maar enkele maanden want 
Adrianus VAN HECKE stierf op 20.07.1721 en zijn echtgenote 

Anna het jaar daarop op 20.07.1722. 

De volgende waard van "De Roose" noemde Jan GEERS. Van hem 
Vleten ""ve dat hij niet alleen uitbater maar ook eigenaar 
werd. In het landboek van Melle van 1751 (13) lezen Vie: 

"Jan GEERS in proprieteyt met een hofstede 
wesende een herberghe ghena.emt de Roose 
a.en de plaetse •••••• ". 
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In de lij st van de herbergen VB.n het Le.nd ve.n Aalst voor 
het jaar 1774 staat "De Roose n nog op naam van Joannes 
GEER(T)S (14). 
Eigenaardig is \>vel dat Joannes GEERS niet voorkomt op de 

"Lyste der geme.ekte flccoorden der tappers" (15). 
van de jaren 1772/73 en 1773/74. 

De volgende lijst van de herbergen voor het jaar 1779 (16) 
geeft melding van Sr Joannes DE POORTER, burgemeester als 

eigenaar van "De Roose" en Joannes SPEELMAN als pachter. 
Joe.nnes SPEEn.=Al~, die met Catherine DE ROY (VANROY) huwde 
overleed op 30.05.1783. Hij waS toen al 20 jae.r weduvmae.r. 

Dit zijn de laatste gegevens die ons in de 18de eeuw over 
"De Roose" bekend zijn. VJe moeten wachten tot ongeveer het 
midden Van de 19de eeuw om de draad terug te kunnen opnemen. 

Volgens de "Atlas Cadastral Parcellaire de la Belgique" 
opgemaakt ca. 1850 en voor vm,t betreft MeIIe, bemerken v.'e 
dat de hoek van de Kerkstraat en het Dorpsplein - meer be
paald de k2da.strale nummers sectie C 113 b, 113 c en 114 e 
bis en 114 d bis - eigendom zijn van Joennes Carolus en 
Coralia NOPPE en van Joannes Modest NEVEJAlJS, zaakwB.ar
nemers (17). We konden geen bewijs vinden dat er toen nog 
herberg gehouden werd. 

Later blijkt uit het Bevolkingsregister 1847-1870 dat het 
huis bewoond v;erd door Désiré HALLAERT en zijn echtgenote 
Ce.roline DHONT (18). Zij staan ingeschreven als winkeliers. 

In de volgende registers van 1870-80 en 1880-1890 vinden 
we de kinderen van Emanuel BEKAERT en Maria Carolina 
GYSELHWK, nml. Benjamin, Rosalia en Emerence, als de 
bewoners van de vroegere "De Roose". De zusters Rosalie 
en Emerence staan ingeschreven als winkeliersters en hun 
broeder Benjamin als suikerij fabrikant. Hun vader Emanuel 
oefende het beroep uit van landbou\lIler en 'woonde op de 
Dries. Hij zetelde in de gemeenteraad van 1819 tot 1867 
en V'm.s burgemeester VB.n 1861 tot 1864 (20). 
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Na de dood van Rosalie en Benjamin bleef Emerence alleen 
tot ook zij overleed op 21.03.1893. 

De nieuwe bevmner noemde Petrus VAN OOST. Hij was dienst
knecht, geboren te Melle op 24.07.1864, en gehuwd met Marie 
Julie HULSTAERT op 21.10.1892. 

Vanaf 1900 staat Petrus VAN OOST in de bevolkingsregisters 
ingeschreven a.ls herbergier, likorist en suikerijfabrikant. 
Na de oorlog 1914-18 vwrdt het huis nog be'woond door de 
zoon van Petrus, !\laurice HULSTAERT en zijn moeder. 

Vanaf 1928 'werd de herberg overgenomen door Pieter J oannes 
VAN HEEL. Hij was rustend bevelhebber van de Rijkswacht en 
geboren te Dilsen op 7.03.1879 en gehuwd met Hubertina 
WIJGBRDE uit 'IV eelde • De herberg werd toen "Vla21ns Huis" 
genoehld. Waarschijnlijk ging de oorspronkelijke naam van 
"De Roose" verloren tijdens de periode dat er geen herberg 
meer gehouden werd. 

Ne. de oorlog 1940-45 werd de herberg overgenomen door 
Georges DE FEYTER, schoonzoon van Piet er Joennes VJUf HEEL, 
en gehu'{:d met de dochter Victoria Marie. 

Het huis werd toen "De Zuiderbond" genoemd naar de gekende 
dui VeIL'11e.a tsche.ppij die aldaar gevestigd was. 

De huidige uitbeter noemt Etienne COURTEYN, gehuwd met 
!'.larie Joseph DOESSELAERE. 

"De Roose" behoorde tot de oudste herbergen van !:elle en 
het is ook de enige uit de periode van de l7de eeuw, die 
nog overgebleven is. 



~et JOl' r,}e~n :net zicht op lI:Je Roosel! 
~~C_.~:lOver :E:t gebouw van ie .Rijkswacht 
war:~,r de~:tj;;i;.3 ":Jen ~\:arq s van Rodes" stond. 

Op de tfo~o V~n ie bladzijde hiervoor 
z i.e t 1T.:f:rl :1 f) Ïler1;er g ",,~6r de Ve!\bOllWi nge!l. 

~ .... _ ......... __ ... 
Jeze 1 fde !lOek maar ook Wel verbouwing. 
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NOT E N 

1. RA. G. Land van Aalst n° 403 
2. ibidem Me11e n° 10 fO 4 VO 

3. ibidem 

4. ibidem n° 77 fO 137 
5. ibidem n° 56 fO 66 

6. ibidem n° 56 fO 170 

7. P.R. tie11e 

8. RA. G. r.le11e n° 79 fO 190 

9. ibidem fO 147 VO 

10. ibidem n° 11 fO 85 
11. ibidem 

12. ibidem fO 79 VO 

13. ibidem n° 12 fO 73 
14. RA. G. Land van Aalst n° 403 
15. ibidem n° 402 
16. ibidem n° 403 

17. GA. Me11e (D.C.) 
Atlas Cadastral Parce11aire - Me11e 

18. GA. Me11e (G.H.) B.V. 1847 - 1870 

19. School - Gemeentehuis: 100 - 125 jaar. 
"De Gonde", 1986 n° 23 p. 32 

20. ibidem p. 27. 
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De pieta bekroond met de eerste prijs 

Eer1 nieuwe 

PIETA 
voor het 

KAPELLEKE 
aan het kerkhof 

van Melle 

OP initiatief van de Heemkundige Vereniging "De Gondel! in 
samenwerking met de parochie Sint-Martinus en onder de aus
piciän van het Gemeentebestuur en de Gemeentelijke Culturele 
Raad van Melle werd begin dit jaar een wedstrijd voor beel
dende kunstenaars uitgeschreven. 
Bedoeling ervan was in het kader van heemschut te voorzien 
in de vervanging van het onherstelbare beeld door een nieuw 
exemplaar. 

Even een korte historische schets: 

Bedoeld kapelleke heeft reeds een voorgeschiedenis van meer 
dan tweehonderdvijftig jaar. In 1715 namelijk bouwde de heer 
Hollebeke, de toenmalige Heer van Ter Looven, een kapelleke 
op het, in oorsprong, smal pleintje voor de kerk van de 
parochie Sint-Martinus. De kapel werd toegewijd aan Onze
Lieve-Vrouw Boodschap. In 1780 was het bouwsel wat aangetast 
door de tand des tijds zodat een zekere Gillis Regge, die 
juist aan de overkant woonde, een verzoekschrift richtte tot 
de markiezin douairière van Rode (vrouw van Ter Looven) om 
het kapelleke te slopen en het beeldje onder te brengen in 
een nieuwe kapel, die hij zou oprichten in een hoek van zijn 
eigen huis. De douairière gaf haar toestemming en aldus werd 
de kapel verplaatst. Later kwam de eigendom van G. Regge in 
handen van de familie Devos, die het kapelleke met de nodige 
zorgen onderhield. 

Wegens het rechttrekken van de weg naar de nieuwe brug over 
de Schelde, werd bij éénparige beslissing van de gemeenteraad 
dd. 17 mei 1956 het kapelleke verplaatst naar de ingang van 
het kerkhof, alwaar het zich heden nog bevindt. 
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Terug naar onze wedstrijd. 

Spijts het krappe tijdsschema ontvingen 
we toch een negental ontwerpen. 

Een vijfkoppige jury bestaande uit: 

E.H. Callebaut A., Kapelaan Sint-Martinus - Melle 
en voorzitter van de jury; 

Dr. De Vis R., Schepen van Cultuur - MeIIe; 

E.H. Ghekiere J., Conservator van het Museum voor 
Moderne Religieuse Kunst - Oostende; 

E.H. Schmidt P., Professor aan het Groot-Seminarie - Gent 

Heer Olsen J., voor de Heemkundige Vereniging 
"De Gonde" - Melle 

selekteerden zes inzendingen, door de kunstenaars uit te voeren 
en aldus mede te dingen voor de prijzen. 

De jury, voor een tweede maal bijeengekomen op 15 juni 11., 
bedacht de in "terra cotta" uitgevoerde werken van onder
staande kunstenaars met volgende prijzen: 

Eerste prijs: 

Tweede prijs: 

Derde prijs: 

Prijs van de Heemkundige Vereniging 
"De Gonde" van Melle met een bedrag 
van 15.000 Bf. aan de 

heer Leenknecht Georges - Bellem-Aalter. 

Prijs van de Gemeente Melle met een 
bedrag van 10.000 Bf. aan de 

heer Vandamme Elie uit Merelbeke. 

Prijs van de parochie Sint-Martinus 
Melle met een bedrag van 5.000 Bf. aan 

de heer Bohy Karel uit Drongen. 

Verdienstelijke plaatsen werden nog behaald door: 

Mevrouw Osselaer A. en 

de heer De Lust M. 

De verschillende beelden werden tijdens het succesvolle 
experiment met de reconstructie van een staande Romeinse 
aardewerkoven gebakken. 

De pieta, bekroond met eerste prijs, wordt op de eerstkomende 
Allerheiligendag plechtig en met de nodige luister in het 
kapelleke aan het kerkhof te Melle geplaatst. 

Jan Olsen. 
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Reconstructie 
van een staande 

ROll1einse AARDEWERIZOVEN 
als warm experiment te MÉLLE 

Het voor Vlaanderen uniek experiment werd een waar sukses. 
Overvloedige zon en een grote publieke belangstelling waren 
veelbetekenend. 

Na 22 uren stoken en een verbruik van iets meer dan 
één Ton hout bereikten we ruim de nodige 1.000c c. 

Na 48 uren afkoelingstijd kon de oven worden geopend. 

Onmiddellijk bleek dat het bakproces optimaal gelukt 
was. Op een paar kleine breuken na, werden er geen 
misbaksels van onder de ovenkoepel gehaald. 

Voor een uitgebreid verslag echter 
moeten we de lezer verwijzen naar 
ons volgend n~~mer (28), dat dan 
volledig aan archeologie zal 
Eewijd zijn~ 
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r-----------------------------------------, 

met zo I n biljet 

bent U 

een gans jaar LID 

van onze 

Heemkundige Vereniging 

~~De Gonde~~ 
L __ ~ ______ ---_____________________________ ~ 
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MELLE 18 met de 

gerestaureerde schandpaal 

een monument rijker 

Over schandpalen in het algemeen en i.v.m" de schandpaal 
van Melle in het bi jzonder kon U j.D ons vorig nummer (26) 
uitgebreid een en ander lezen. 

Op 5 juli 11. was het dan zo ver ! 

Onder een stralende zo~ en een grote publieke be stelling 
werd op het Gemeente~lein door de t:eer A. Maton, burgemeester, 
de staureerde schandpaal van !/Ielle officieel onthuld. 

Jeze realisatie is niet alleen als een historisch relict uit 
het verleden, doch ook als esthetische creatie de moeite waard 
om te bezichtigen • 

. Voor de liefhebbers zijn er nog enkele exemplaren van de in
gekaderde etsen (w9.arop de schandpaal kunstig staat afgebeeld) 
te verkrijgen bij 

de heer ? Jen Haese 

'}eraardsbergse steenweg 7 
9230 ~E~LE - Tel. (091) 52 17 65 
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BESTUUR HEEMKUNDIGE 
VERENIGING "DE GONDE II 

Voorzitter De Heer P. DEN HAESE 
Geraardsbergsesteenweg 7 
9230 MELLE 

Ondervoorzitter Mej. G. DE SMET 

Secretaris 

Van Crombruggestraat 32 
9000 GENT 

De Heer D. LEMMENS 
Schauwegemstraat 9 
9230 LLE 

De Heer O. DE BACKER 
Tuinstraat 71 
9230 

Conservator-archivaris De Heer A. DE BAETS 
Klinkerlaan 23 
9230 MELLE 

Rui ladres: Gemeentelijk Museum 
Brusselsesteenweg 395 
9230 

Grafische:.' vormgeving 

De:. Heer Geü DE FOORTER, Kruisstraat 33, 9230 HELLE 

Druk. Danny Bosschem. 
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~ ~eeds van bij het ontstaan van onze Belgische staat werd § I gedacht aan de aanleg van een "ijzeren weg". I 
§ In 1831 ontwikkelden twee ingenieurs-direkteurs, de heren 8 
8 Simons en De Ridder, de plannen voor een proefvak, gaande 8 8 van Brussel Groendreef tot Mechelen, dit over een afstand § 
(.) van 20 km. 8 § § 8 Op 1 mei 1834 werd een wet uitgevaardigd tot de oprichting 8 
8 van een nationaal spoornet. Reeds op 27 mei 1834 werd de ~ § aanbesteding tot de aanleg ervan toegewezen en werden de ~ 
8 werken aangevat. Zo was het mogelijk om op 19 oktober een 8 8 proefrit uit te voeren (zo te zien ging het in die tijd met § 
(.) mankracht al even snel vooruit als heden met de moderne (.) § machines.) § 
8~ § In de wet van 1.5.1834 werd bepaald dat Mechelen het knoop- 8 
S punt van het "stelsel van ijzeren wegen" zou worden en § § oostelijk moest worden gericht naar de grens met Pruisen, 8 
8 over Leuven en Luik. Noordelijk moest verbinding worden 8 8 gegeven met Nederland, over Antwerpen en westelijk over 8 
8 Dendermonde, Gent en Brugge met Oostende. Zuidelijk wou 8 § men door Henegouwen de franse grens bereiken. 8 
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§ Op 5 mei 1835 werd de eerste spno:rJ_.: ju 1ngehuldigd, dit § 
8 onder een massale belangstelling, niettegenstaande men voor 8 
8 die dag volgend weer had aangekondigd: 8 
~ betrokken tot regenachtig weer, geen neerslag, wind ~ 
8 uit het noordoosten en een temperatuur van 5 tot 8 
8 15° C, normaal voor de tijd van het jaar. 0 

§ (Er is blijkbaar nog niet veel gewijzigd als men § § Pien hoort op de televisie). 8 
§ § 
§ § 
§ De belangstelling en het gebruik van de treinen op de eerste § 
8 spoorlijn waren zeer belangrijk. In de kronijken van toen 8 § kon men reeds lezen dat er dan ook al grieven werden geuit, § 
8 waarbij voornamelijk werd geklaagd over de te lage frequentie 8 
§ x:ns~:~~~~ti:rd~~~ ~:~~~;k~~; ~~d~:gb~~~e~~:!.verteld ?) en § 
§ § § Er was evenwel ook gunstige kritiek zoals: geen gevaar, geen 8 § voelbare schokken onderweg... ~ 

§ § 
~ De gemiddelde snelheid van de treinen bedroeg toen al 30 km. § 
§ per uur. § 
8 In 1836 reeds werd de verlenging van de spoorweg Brussel- § § Mechelen een feit. Men kon sporen tot Antwerpen. § 
§ Op 28.9.1837 werd de lijn Mechelen-Tienen via Leuven, alsmede § § de lijn Mechelen-Gent in gebruik genomen. 8 
§ § 
~ Daarmee werd het vooropgesteld schema tot oprichting van een ~ § Belgisch Staatsspoorwegennet punktueel opgevolgd. § 
8 Belgi~ is van meet af aan ook begonnen met de vervaardiging § 
8 van het nodige spoorwegmaterieel, een bedrijfstak die later 8 § uitgroeide tot een bloeiende handel met het buitenland. § 
§ Rond de eeuwwisseling waren de Oosterse landen, waaronder ook § § China, belangrijke klanten. § 
~ De latere uitbreiding van ons spoorwegnet, met verbindingen ~ 
8 naar de ons omringende landen en verder het inleggen van de 8 § internationale treinen vanuit Oostende, maakte van de lijn 8 
8 via Melle één van de belangrijkste, zoniet misschien wel de § § belangrijkste lijn van het net. Zowel internationale, direkte § § als dstobP~rdeinen Menlolok goederentreinen denderden over het 8 
~ gron ge .1e van e e. § 
8 Het ondertussen aangelegde vormingsstation van Merelbeke en § 
8 gelegen op het grondgebied van MeIIe, zorgde in het bijzonder 8 
o voor het goederenvervoer. De spoorwegmaatschappij werd dan 8 
8 verplicht te zorgen voor alternatieve reiswegen om de over- § 
8 last op de lijn door Melle tegen te gaan. § 
§ 8 
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S § § De spoorweg in Belgi~ was de eerste op het Europees vaste- 8 § land. Hij kende een uitermate snelle groei. De aanleg ervan 8 
8 is gekenmerkt in drie perioden: een ontstaanfase tot 1845, § 
S een tussenfase van 1846 tot 1865 en de periode van 1866 tot 8 8 1880 waarbij de maatschappij niet volledig in handen was van S 
8 de staat doch ook van verschillende privaatondernemingen. 8 
§ Dit had tot gevolg dat er heel wat verschillen waren zowel § 
8 in uitrusting, spoorbreedte en tarieven ••• Toen reeds bezat g 
g Belgi~ het dichtste spoorwegnet ter wereld. Na 1880 werden 8 8 er praktisch geen lijnen meer aangelegd. 8 
8 8 § Om te komen tot een uniforme spoorweg en aldus de verschillen 8 S (met de daaraan gekoppelde moeilijkheden) weg te werken, begon 8 8 de staat toen al in 1810 privaatondernemingen over te nemen. 8 
~ In 1861, in het begin van de derde fase, werd Melle dank zij 8 
8 de openstelling van de lijn Melle-Luttre een belangrijk spoor- 8 § knooppunt. Van toen af ging het voor het station van Melle 8 
~ steeds crescendo. g 
~ Zo kwam het dat er noodgedwongen werd besloten een nieuwe ~ 
§ verbinding Gent-Brussel tot stand te brengen. Ook deze lijn 8 
8 doorkruist het grondgebied van Melle en is gekend onder de g § ~aj:i"~92~~euwe lijn". Deze werd in gebruik genomen op § 
8 8 8 De algemene aanleg van sporen bracht ook met zich mede dat S 
8 verscheidene kunstwerken dienden aangelegd, vooral in de § 8 streek van Walloni~. In het Vlaamse land is de spoorweg- 8 
o tunnel van Louise-Marie, tussen Oudenaarde en Ronse één van 8 § de belangrijkste verwezenlijkingen. 8 
§ Een belangrijk spoorwegfanaat was, volgens de spoorwegge- § 8 schiedenis, Koning Albert I, die, uit fierheid over onze S 
S spoorwegen, buitenlandse staatshoofden liet genieten van § 8 een ritje tussen Brussel en Oostende. Dit resulteerde dan 8 8 dikwijls in de verkoop van spoorwegmaterieel. § 
8 8 § § 
~ In 1914, bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog, was g§ § de staat eigenaar van bijna alle lijnen. § 
8 Alleen de maatschappijen Nord BeIge en Mechelen-Terneuzen 8 § op Vlaams grondgebied en Chimay op franstalig gebied waren § 
8§ nog een uitzondering. ~ 

Tijdens de oorlog lag de spoorweg nagenoeg lam en diende in 8 
8 1918 te worden heropgestart. Begin november '18 werd een deel 8 S van de installaties aan Melle station door de Duitsers ver- 8 § nield, van deze verwoesting bestaat overigens nog een foto. § 
§ Na de oorlog verscheen ook meer en meer de auto ten tonele, § g doch bleef omwille van de kostprijs voorbehouden aan de 8 
§ § 
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§ rijken. Met een snelheid van maximum 50 km. per uur kon de 8 
8 auto nog niet konkureren met :ie snelheid. van de treinstellen 8 § die reeds een snelheid van 100 km. per uur konden rijden. 8 
§ § § In 1926 werd dan de Nationale Maatschappij der Belgische § 
8 Spoorwegen (N.M.B.S.) opgericht, een maatschappij die in de § 
8 plaats trad van de toenmalige Staatsspoorwegen. 8 
~ ~~a~!~h~~~~~!~ke:~r~v~~~e~~m~~ ~~~eo~:;!~:n~:s~~i!~:andige R 
§ § 8 Behalve de modernisering van ons spoorwegnet, dat werkelijk § 
8 toonaangevend was voor de gehele wereld, gebeurde er niet S 
S zoveel. Halfweg de jaren dertig haalde een locomotief van § § het type 12, de blauwe wimpel. Een wimpel die hij nog steeds 8 
8 met fierheid draagt en die door de omschakeling naar diesel 8 § en elektriciteit wellicht wel altijd zal behouden blijven. § 
§ § 8 Het was ook in deze periode dat de eerste geëlektrificeerde § 
8 lijn tussen Antwerpen en Charleroi over Brussel in gebruik § 8 werd genomen. § 
8 In 1940 kwam dan de tweede wereldoorlog onze kontreien § 
Q duchtig dooreen schudden. Het spoorwegnet bleef eveneens § 
~ niet gespaard en kreeg het hard te verduren onder de 0 § sabotage en vooral door de menigvuldige bombardementen. § 

~ !!~~~a~ev~~~e;~r~~~;O~a~O~~l~;~:~ ~~ ~~~~~:~e~~a;i~ruik. ~ 
§ § § Op 17 december 1940 werd het goederenmagazijn van het 8 
8 station te Melle getroffen door twee bommen en het werd 8 
R gedeeltelijk beschadigd. § 
§ Op 7 maart 1941 had er een geslaagde sabotage plaats aan § § blok 27. Twee tankwagens werden opzettelijk ontspoord, 8 
8 kantelden en versperden de sporen van 21.40 u. 's avonds 8 
8 tot 10.00 u. 's morgens. R 
§ Zowel het locomotiefdepot, het station als de vorming § 
8 werden gebombardeerd op zondagvoormiddag 5 september 1943 8 
8 alsook in de nachten van 8 en 9 april en op 10 en 11 mei 8 § 1944. Deze bombardementen richtten een enorme ravage aan, § 
o weinig bleef nog bruikbaar. 8 § § 
§ § 8 Talrijke kleine voorvalletjes verzuurden het leven van de § 
8 Duitse spoorwegbedienden, die in dubbel met het Belgisch 8 
8 personeel waren opgesteld om al de handelingen van deze 8 
8~ laatsten te kunnen kontroleren en aldus de sabotagedaden § 

te vermijden. 8 
S § 
~ ~~e~:eb:~~;~~i~fd~:mw~~dNh~tB~;t ~:~d~~gg::~~e~~~:e:~~. ~ 
8 Overwegen werden afgeschaft, lijnen geëlektrificeerd en 8 § de blokposten van moderne apparatuur voorzien... 8 
8 8 
~ 8 ~../''..r../''../''../''../''../''../''..r../''../''../''../''.;Cor../''..r../''../''''''''''''''''''''../''../''../''../''./''./'''''''''''~./'''''''''''''''''''''''''''''..r ......... ../''./'' ......... ./'' .................................... ../''./''../'' ......... ../''./''./''./''./''./''..r ......... ./"./"./"...8 



XO"'"./././././././././././././././././././././././....c"'././././././././././././././././././././././././././"./"./"././././"././"./"./"././"1 

g § 
§ Vele van de Mellenaars zullen zich nog de overweg met de § 
S rolbareel en de voetgangersoverweg herinneren. Deze was 8 § ter hoogte van het station in gebruik. Deze toestand werd S 
S veranderd bij het in gebruik nemen van de verhoogde spoor- § § lijn in 1956 n.a.v. de zomerdienstregeling. § 
~ Na de oorlog kende ook de auto een geweldige opmars. Hij ~ 
o werd hoe langer hoe meer een geduchte konkurent voor de 8 8 spoorwegmaatschappij, zowel op het vlak van het personen- 8 8 als op het goederenvervoer. § 
§ § 
8 8 8 8 
§ 8 
§ § 
§ 8 
§ § 
§ § 
~ ~ 8 § 
~ ~ 8 8 
~ .) i. 1, ~ 
8 8 8 8 § 8 
§ 8 8 § 8 § 8 § 8 De herinplanting van de industriezones, die meer en meer 8 § werden verspreid in tegenstelling tot de jarenlange con- § 8 centratie rond Brussel deed ook haar duit in het zakje en 8 
8 zo werd, door de daling van het reizigersvervoer en met 8 8 de invoering van de eenheidswet onder minister P.W. Segers 8 
o begonnen met de afslanking van de spoorweg. S 
§ § 8 Verschillende lijnen werden vervangen door een autobus- 8 
8 dienst en nog slechts gebruikt voor vereenvoudigde uit- 8 
8 bating, onder meer voor goederenvervoer, om dan verder 8 

I ::l~~:~l:~:da:: :::::ld:ee:::::~:::::ie ook een feit. ~ 
~ N.a. v. de oprichting van het staalbedrijf "Sidmar u werd ~ 
o halfweg de jaren zestig nog een nieuwe lijn aangelegd 8 8 tussen Gent-Zeehaven en Gent-Noord met als doel dan het 8 8 voornoemde bedrijf gebruik te laten maken van deze nieuwe § 
8 spoorweginfrastruktuur. S 
8 8 
~./././././"././././"./././"./.....c=:r././././"././././"./"././././a-././"./"./"./",./",./",./",./"./,./",./",./",./",./",./",./",./",./",./",./",./",./",./",./",./",./",./",./"j 



ger////////////// ......... / ......... / ......... / ........................... .....o'"' ................................................................................................... /// ......... ///// ......... //// ......... /// ......... /// ........................... / ......... 1 
S § 
~ In 1984 werd, na lange diskussie, het IC/IR plan in voege § 
8 gebracht. Dit plan dateerde van 1978 doch werd om veel 8 § verschillende redenen steeds uitgesteld. In deze toestand 8 
8 werd, behalve voor sommige piekuurtreinen, de rechtstreekse 8 
8 verbinding tussen Melle en Brussel verbroken. § 
~ Dit IC/IR plan werd opgesteld in overleg met de geweste- § 
8 lijke economische raden, die daarmee beoogden de werk- 8 § nemers vanuit hun woonplaats op de snelste manier op het § 8 werk te brengen. Sindsdien is er evenwel veel veranderd. § 
~ Wie aan de jaartallen enige aandacht heeft besteed, kan ~ 
o voor zichzelf berekenen dat het dit jaar 150 jaar geleden 8 8 is dat de eerste trein in Melle stopte, dit door het in § 
8 gebruik nemen van de lijn Gent-Mechelen. Ook werd op dit 8 § ogenblik het station te Melle in gebruik genomen. § 
8 De in gebruikname van de lijn Melle-Luttre werd op 7 juni § 8 11. herdacht met het inleggen van een stoomtrein vanuit 8 
8 Zottegem via MeIIe, Gent-Sint-Pieters en Kortrijk terug 8 
8 naar Zottegem. Die dag was een feestdag voor het station B 
8 van MeIIe. Het station stond proppensvol nieuwsgierigen g § om de "Flandriensexpress" te zien. Was het pure nieuws- 8 
~ gierigheid of nostalgie naar een nog niet zo ver verleden ? § 
8 8 8 Voor de viering van 150 jaar spoorlijn Gent-Mechelen 8 8 stopte in het station te Melle op 12 september 1987 8 
o nog een stoomtrein, met name de "Rozenexpress". (.) 
§ 8 8 Bij deze gelegenheid kon men eveneens genieten van een 8 
8 "Barbecue", ingericht door het spoorwegpersoneel en 8 8 hun familie, in een tent opgesteld in de Eikerwegel, 8 
o in de onmiddellijke omgeving van het station. (.) 

8 8 8 In de loop van dit jaar werd op het vlak van deze 8 § spoorwegorganisatie nog een en ander herschikt, in § 
8 de hoop, wellicht niet om terug te komen in de bloei- 8 
o jaren van 1900, dan toch om het verlieslatend cijfer 0 8 van de maatschappij te laten dalen. 8 
~ Op hoop van zege ! ~ 
§ R. KELLENS. 8 
~ Stationchef te MeIIe. ~ 
§ 8 
8 8 
~ ~ R § 
8 8 8 8 8 § 8 8 
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Zie begin in uitgave 

Nr 25 - '87 - Blz 25 

121 

Francies Geers in pachte vande wede van wijlent den heer greffier Lampreel 

met een deel van een veldeken over de straete O. en S. de straete W. de 

reste vande partije den groot 1 dwt 36 roeden prijs ten dwt op 

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

122 

Geeraert de Wilde meyer in pachte vande se1ve wede Lampreel met de reste 
e van het voors veldeken O. de voorgaende S. de straete W. ende N. de 

vo1ghende groot 1 dwt 36 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 0-6-0-6 

123 

de wede vanden heer greffier Lampreel in pro : met een partije bosch ghenaemt 

den lindenbosch O. de straete S. de twee voorgaende ende een andere straete 

W. den heirewech N. de vo1ghende groot 3 bunder 1 dwt 22 roeden prijs ten 

dwt op 1 d. 6 gr. comt L. 0-19-10-0 

124 - folio 19 

Jan Verschueren in pachte van Jor Andreas du Bois met een hofstede ende lande 

O. de straete S. de voorgaende W. het c1eijn begijnhof N. de vo1ghende 

groot 4 dwt 60 roeden prijs ten dwt op 3 d. 4 gr. comt L. 0-15-4-0 

125 

Geeraert de Wilde meijer in proprieteijt en in cheijnse met een hofstede ende 

lande voor dese twee partijen O. de straete S. de voorgaende W. het c1eijn 

begijnhof N. de vo1ghende groot tsaemen 3 dwt prijs ten dwt op 3 d. gr. 

comt L. 0-9-0-0 

126 

Caere1 Gijse1inck in pachte van sijne moeder ende medehoors met een onbe

huijsde hofstede O. de straete S. de voorgaende S-W mevr. de la Pattrie 
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N-W de volghende groot 5 dwt 90 roeden prijs ten dwt op 3 d. gr. comt 

L. 0-17-8-5 

127 

Francies Calbeke in pachte van Pieter Franck met een hofstede S-O de voor

gaende S-W Bartholemeus Coppens N. de volghende ende de straete groot 1 dwt 

25 roeden prijs ten dwt op 5 schel. 6 gr. comt L. 0-6-10-6 

128 

Pieter Tailleman in pachte van d'hoors Bartholemeus Coppens met een hofste

deken aenden elschdries O-N de straete S-O de voorgaende S-W de volghende 

groot 30 roeden prijs bij den hoop L. 0-1-3-0 

129 

Jan de Cocker in pachte van Bartholemeus Coppens en zijn hoors in proprieteijt 

met een hofstede ligghende met een bijl O. de twee voorgaende S-O de wede 

Mattheus Gijselinck S-W met een dreefken N-W den elsdriesch groot 25 roeden 

prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-4-3-0 

130 

Carel Gijselinck in pachte van vrauw Marie Robertine vanden Meirsch 

douariere de la potterie met een veldeken en een bosch O. de voorgaende 

ende de wede Mattheus Gijselinck S. de volghende W. d'heer Judocus Morel 

N. desselfs goet groot 3 dwt prijs ten dwt op 5 d. gr. tot 109 roeden 

prijs ten dwt op 1 d.4gr. tot 191 roeden comt 

L. 0-8-3-8 

131 

den selven in pachte als voren met een stuck lants O. de wede Mattheus 

Gijselinck S-O de volghende N-W de voorgaende groot 3 dwt 25 roeden prijs 

ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-16-3-0 

132 - folio 20 

Emanuel Claeijssens in pachte van het beghijnhof ter hoijen met een partije 

lants O. Gevaert de Wilde ende Jor Andreas Dubois S. den lindenbosch W. de 

twee volghende groot 3 dwt 95 roeden prijs ten dwt op 2 d. gr. comt 

L. 0-7-11-0 
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133 

Pieter de Craecker in pachte van d'heer ... de B10ck met een bosseiken ghe

naemt het paepen bosseIken O. de voorgaende S. den lindenbosch W. den heire

wech N. de volghende groot 1 dwt 30 roeden prijs ten dwt op 3 d. gr. comt • 
L. 0-3-11-0 

134 

Carel Gijselinck in pachte van vrauw Marie Robertine vanden Meirssche 

douariere de la Pottrie met een partije lant ghenaemt bette cauwels stede 

0: het cleyn beghijnhof S. de voorgaende W. den heirewech N. de volghende 

groot 2 dwt 12 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-10-7-3 

135 

den selven in pachte als voren met een onbehuijsde stede ende gheweet daer 

aen gheleghen alsnu eeck en planterije O. desselfs go et S. de voorgaende 

W. de heerewech N. Jor Charles Maelecamp groot 4 dwt 23 roeden prijs ten 

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

136 

d'heer Judocus Morel in pro: met een bosseIken O. en S. mevrouw de la 

Pottrie W. en N. de volghende groot 1 dwt 20 roeden prijs ten dwt op 

1 d. 4 gr. comt L. 0-2-11-0 

137 

Lieven Gijselinck in pachte van Jor Charles Maelecamp met twee parteijkens 

bosch ghenaemt den raesbroeck O. de voorgaende S. mevr. de la Pottrie W. den 

heirewech N. de volghende groot 4 dwt 24 roeden prijs ten dwt op 1 d. 6 gr. 

comt L. 0-6-4-4 

138 

Judocus de Bruycker in proprieteijt met een bosch inde raesbroeck O. de 

volghende S. de voorgaende W. met een hoeckxken aen den heirwech N. mevr. 

la Pottrie groot 3 dwt 5 roeden prijs ten dwt op 8 gr. comt L. 0-2-0-6 

139 

Carel Gijselinck in pachte van mevrauw de la Pottrie met een veldeken ende 

bosch ghenaemt den schockaert O. aen den elschdriesch S. ende N. het selve 

74 



goet W. de voorgaende groot 5 dwt 50 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. tot 

250 roeden prijs ten dwt op 1 d. 6 gr. tot 300 roeden comt L. 1-0-0-0 

140 folio 21 

den selven in pachte als voren met een behuijst pachthof aen den elsdries 

met het lant daer aen gheleghen O. den selven dries S. en W. desselfs goet 

N. de volghende groot 2 dwt 84 roeden prijs ten dwt op 5 d. 6 gr. comt 

L. 0-15-7-6 

dat in de selve hofstede een deel vanden dries light dat in bogaert is groot 

42 roeden 

141 

Adriaen Geers in pachte van sijne moeder en medehoors met een hofstede ende 

lant daer aen gheleghen O. den elsdries S. de voorgaende N. de volghende 

groot 3 dwt prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-15-0-0 

142 

Pieter Francq in pachte van d'hoors d'heer Andries de Simpele met een hof

stede ende lant daer mede gaende O. den elsdries S. de voorgaende N. de 

volghende groot 3 dwt prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-15-0-0 

143 

Pieter Schoot in pachte vande weesen Pieter Derweduwe met een deel van een 

onbehuysde hofstede O. den dries S. de voorgaende W. ende N. de reste van 

dese partije groot 32 roeden en 2/3 prijs ten dwt op 4 d. 9 gr. comt 

L. 0-1-6-6 

144 

d'hoors Bartholemeus Coppens in proprieteijt causa matris Isabella Schoot 

met de reste vande selve onbehuysde hofstede O. den elsdries S. de voor

gaende N. het straettien groot 87 roeden en ee'n derde prijs ten dwt op 4 d. 

9 gr. comt L. 0-4-7-7 

145 

Carel Gijselinck in pachte van Mevrauw de la Pottrie met een bosseiken ghe

naemt het plantsoen bosseiken O. de voorgaende S. desselfs goet \J. de volghende 

N. het st raet tien groot 2 dwt pl'ijs ten {h"t op 2 cl. 6 gr. comt 

L. 0-5-0-0 
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146 

den selven in pachte als voren met eenen bosch ghenaemt de begijnheide O. de 

voorgaende S. Judocus de Bruijcker W. de volghende N. het straettien 

groot 6 dwt 54 roeden prijs ten dwt op 2 d. 6 gr. comt L. 0-16-3-4 

147 

Jacobus vander Sijpt in pachte vande Wollewevers tot Gent met eenen bosch 

ghenaemt de begijnheijde O. de voorgaende W. den heirewech N. het straettien 

groot 6 dwt 10 roeden prijs ten dwt op 1 d. gr. comt L. 0-6-1-3 

148 - folio 22 

Pieter Campe in pachte vanden advocaet van hultem ende consoorten met twee 

stucken lants dat ment noemt de spoele O. de volghende S. het begijnstraettien 

W. den heirewech N. desselfs goet groot 7 dwt 84 roeden prijs ten dwt op 

3 d. 6 gr. comt L. 1-7-9-6 

149 

den selven in pachte als voren met twee partijen lants in een stuck O. de 

volghende S. het voorse straettien W. de voorgaende N. desselfs goet 

groot 5 dwt prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 1-0-0-0 

150 

den selven in pachte vande selve met een partije lants ghenaemt de ses dach

want O. de volghende S. het begijnestraettien W. de voorgaende N. desselfs 

goet groot 6 dwt 88 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 1-7-6-3 

151 

De selven in pachte vande voorschreven advocaet van hul tem met een partije 

lants O. de straete aen den elsdriesch S. het begijnestraettien W. de voor

gaende N. de volghende groot 5 dwt 12 roeden prijs ten dwt op 4 gr. comt 

L. 1-0-5-10 

152 

Pieter Campe pachte vande voorschreven advocaet van Hultem ende consorten 
te met een stucxken lant O. de voern straete S. de voorgaende W. de volghende 

N. mijn heer Baldo groot 2 dwt 5 roeden prijs ten dwt op 3 d. 3 gr. comt 

L. 0-6-8-0 
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153 

den selven in pachte als voren met twee weeden aen malcanders O. de voorgaende 

S. en W. tselve goet N.-Z. heer Baldo groot 7 dwt 81 roeden prijs ten dwt op 

2 d. gr. comt L. 0-15-7-6 

154 

den selven in pachte vande selve met een partije lants ghenaemt het lank

bunder O. en S. het selve goet W. den heirewech N. de volghende groot 4 dwt 

40 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-17-7-2 

155 

den selven in pachte als voren met eenen bosch en nu een deel lant ghenaemt 

het geusvelt O. en S. het selve goet W. en N. de volghende groot 7 dwt 24 

roeden prijs ten dwt op 1 d. 6 gr. comt L. 0-11-10-11 

156 - folio 23 

De wede Judocus Hebbe in pachte van mijnheer Baldo met een ghebijlde partije 

bosch O. en S. de voorgaende W. den rodtschen heirewech N. joffe Hebbelinck 

noch O. de volghende groot 5 dwt 70 roeden prijs ten dwt op 1 d. 6 gr. 

comt L. 0-8-6-4 

157 

de selve wede in pachte als voren met een hofstede lant en bosch daer aen 

gheleghen O. de vaerinckstraete S. de advocaet van hultem W. de voorgaende 

ende de volghende N. diffrente ghelande groot 40 dwt 22 roeden prijs ten 

dwt op 2 d. 6 gr. tot 432 roeden prijs ten dwt op 1 d. 6 gr. tot 302 roeden 

ende à 2 d. gr. op t dachwant tot 686 roeden comt tsaemen L. 1-12-6 

158 

de wede Lieven Gijselinck in pachte van joffe Hebbelinck met een partije 

lant en bosch ghenaemt de coeweede O. de dreve ofte de voorgaende S. mijn 

heer Balde W. de heirewech N. de twee volghende groot 7 dwt prijs ten dwt 

op 1 d. 6 gr. comt L. 0-10-6-0 

159 

deselve wede als voren met een behuijsde hofstede waeter en lant daer aen 

gheleghen O. de voorgaende W. en N. de volghende groot 3 dwt prijs ten dwt 

op 2 d. gr. comt L. 0-6-0-0 
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160 

Pieter Campe in pachte van den advocaet van hul tem met consorten met een 

behuijsde ende bewalde hofstede ende landen daer ront aen gheleghenO. de 

volghende S. de voo~aende W. de heerewech N. de straete groot 30 dwt 

84 roeden prijs ten dwt op 5 d. groten tot 400 roeden prijs ten dwt op 

4 d. 6 gr. 984 roeden comt tsaemen L. 3-4-3-6 

161 

Guilliaeme de Mol in proprieteijt met een behuijsde hofstede ende een deel 

lant over de dreve O. de volghende S. joffe Hebbelinck W. de voorgaende 

N. de straete groot 2 dwt 75 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 

L. 0-11-0-0 

162 

e De wed Judocus Hebbe pro : van haeve weesen met een stuck lant op den ver-

berrens bosch O. de volghende S. mijn heer baldo W. de voorgaende N. de straete 

groot 1 dwt 48 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-5-11-0 

163 

Adriaen Hebbe in proprieteijt met een onbehuijsde stede op den braembosch O. 

de volghende S. mijnheer Baldo W. de voorgaende N. de straete 

groot 1 dwt 48 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-5-11-0 

164 - folio 24 

den selven noch in proprieteijt met een stuck lants O. de volghende W. de 

voorgaende N. de straete 

groot 1 dwt 48 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-5-11-0 

165 

Niclaeijs Wille in houwelijck met de wede Jan de Schuijter proprieteijt van 

zijne weesen met een partijcken lants op den braembosch N. en 0 de straete 

S. mijn heer Baldo W. de voorgaende 

groot I dwt 48 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 

verspringht over de straete oostwaert 

166 

L. 0-5-11-0 

den selven in proprieteijt met een behuijsde stede b. mijn heer Balde met den 

bogaert S. de volghende W. ende N. de straete groot 1 dwt 80 roeden prijs 

ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-7-2-5 
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167 

Jacobus Noppe in proprieteijt met een behuijsde hofstede O. den bogaert W. 

de straete N. de voorgaende S. de volghende groot 3 dwt 60 roeden prijs ten 

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

168 

Louis Meuleman in proprieteijt met een hofstede O. en S. de volghende W. de 

vaerinckstraete N. de voorgaende groot 1 dwt prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 

L. 0-4-0-0 

169 

Jacobus vander Sijpt in pachte vande wollewevers tot Gendt met een ghebijlde 

partije lants O. en S. het selve goet noch S. de volghende W. de vaerinck

straete N. de twee voorgaenden groot 7 dwt 80 roeden prijs ten dwt op 

3 d. gr. comt L. 1-3-4-10 

170 

Adriaen Hebbe in proprieteyt met zijne behuijsde hofstede N-O ende S. het 

goet vande wollewevers W. de vserinckstraete groot 2 dwt 35 roeden prijs ten 

dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-10-6-12 

171 

Jacobus vander Sijpt in pachte vande wollewevers met een stuck lants O. ende 

S. het selve goet W. de vaerinckstraete N. de voorgaende hofstede 

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

172 - folio 25 

den selven in pachte als voren met een stuck lants jeghens de voorgaende rondt 

in het selve goet groot 6 dwt 60 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 

L. 1-6-4-10 
173 

den selven in pachte als voren met een partije lants ghenaemt de meirhaeghe 

0., S. ende W. het selve goet N. de volghende groot 8 dwt 80 roeden prijs 

ten dwt op 3 d. gr. comt L. 1-6-4-10 

174 

de wede Judocus Hebbe in pachte van mijnheer Baldo met een stuck lants ghe

naemt den bogaert N-O de weesen van Jan de Schuijter O. ende S. de wolle-
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wevers S-W Jacobus Noppe W. de straete groot 10 dwt 40 roeden prijs ten dwt 

op 4 d. 6 gr. comt L. 2-5-7-2 

175 

Adriaen Hebbe in pachte van Joffe Hebbelinck met een ghebijlt veldeken over 

de straete S-O de straete W. de volghende N. de wollewevers groot 1 dwt 

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

176 

Pieter Cotman in proprieteijt met een veldeken ghenaemt den doorsmoels O.-S. 

de straete W. de volghende N. de wollewevers N-O de voorgaende groot 1 dwt 

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

177 

Guilliaeme de Mol in proprieteijt met een veldeken ghenaemt den doorensmoels 

O. de voorgaende S. de straete W. de volghende N. de wollewevers 

groot 2 dwt 14 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-10-8-5 

178 

e de wed Judocus Hebbe met een deel van een stede O. de voorgaende S. de 

straete W. het volghende deel N. de wollewevers groot over d'helft 1 dwt 

23 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-6-1-10 

179 

Judocus vanden Hove in pro : met de reste vande voornoemde stede behuijst S. 

de straete W. de volghende N. de wollewevers groot 1 dwt 23 roeden prijs 

ten dwt op 5 d. gr. alsnu behuijst comt L. 0-6-1-10 

180 - folio 26 

de wede Judocus Hebbe in pachte vanden wetsheer rooman met een onbehuijsde 

stede O. de voorgaende S. de straete W. de volghende N. de wollewevers 

groot 3 dwt prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-16-0-0 

181 

Francies de Pauw in pachte vanden pensionaeris van heurne met een partije 

lants O. de voorgaende S. de straete W. de dreve N. de wollewevers groot 

5 dwt 5 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 1-0-2-5 
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182 

Judocus vander Sijpt in pachte vande wollewevers met een deel lant planterije 

bosch ende gheuret ghenaemt d'heyde S. de ses voorgaende partijen W. de 

straete ofte dreve N. Olkenscauter 

groot 19 dwt 82 roeden prijs ten dwt op 2 d. 6 gr. comt L. 2-9-6-7 

183 

den selven in pachte als voren met een partije lant over de straete ofte de 

dreve O. de selve straete S. W. ende N. den pensionaeris van heurne groot 

3 dwt 84 roeden ghenaemt de voerweede prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 

L.0-12-11-6 

184 

Franchies de Pauw in pachte vanden pensionaeris van heurne met een stuck 

lants ghenaemt het taerwenveldeke O. de voorgaende S-W ende N. het selve goet 

groot 2 dwt 9 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-10-5-5 

185 

den selven in pachte als voren met een stuck lants ghenaemt het casteelstuck 

nu het boeckstuck O. het straettien ofte dreve S. de vaerinckstraete W. 

de volghende N. de twee voorgaenden groot 4 dwt 18 roeden prijs ten dwt op 

3 d. 5 gr. comt L. 0-14-7-0 

186 

den selven in pachte als voren met een partije ghenaemt den sprietacker O. 

de voorgaende S. de vaerinckstraete W. de rodtschen heirewech N. het selve 

goet groot 8 dwt 32 roeden prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. comt L. 1-9-1-6 

187 

den selven in pachte vanden selven met een veldeken ghenaemt het cleijn 

sprietackerken O. en S. de voorgaende W. den heirewech N. het selve goet 

groot 1 dwt 10 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-5-6-0 

188 - folio 27 

denselven vanden selven met de voorste peerdeweede commende met een dreve 

tot op de vaerinckstraete ront ghelant het selve goet groot 2 dwt 73 roeden 

prijs ten dwt op 3 d. 4 gr. comt L. 0-9-1-2 
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189 

den selven in pachte als voren met de groote peerdeweede met een bosseiken 

daer neffens jeghens elskenscauter S. de voorgaende en andere oock de 

wollewevers groot 7 dwt 91 roeden prijs ten dwt op 1 d. 8 gr. comt 

L. 0-13-2-2 

190 

den selven vanden selven met het cleijn peerdeweedeken ligghende rondt in 

het selve goet groot 1 dwt 34 roeden prijs ten dwt op 3 d. 4 gr. comt 

L. 0-4-5-7 

191 

den selven noch in pachte vanden selven met een partije bosch ghenaemt den 

bommelaersbosch ende sprietackers nu al d'een in d'ander gheleghen N-O 

ende S. het selve goet W. den rodtschen heirewech groot 12 dwt 85 roeden 

prijs ten dwt op 2 d. gr. comt L. 1-5-8-5 

192 

den selven noch in pachte vanden selven pensionaeris van heurne met een 

onbehuijsde stede lantbosch ende gheweet O. de volghende S. de voorgaende 

W. den rodtschen heirewech N. d'heer Jan Anthone de Deurwaerder 

groot 8 dwt 62 roeden prijs ten dwt op 3 d. gr. comt L. 1-5-10-1 

193 

den selven noch in pachte als voren met den veltacker O. de volghende S. ende 

W. het selve goet N. den heer Raedt de Jonghe groot 8 dwt 62 roeden prijs ten 

dwt op 3 d. gr. comt L. 1-5-10-1 

194 

Francies Verstraeten in pachte van Jor Augustijn vanden weeghe heere van 

Baereldonck met een partije bosch oock ghenaemt den veltacker O. Judocus 

Criel S. en W. den pensionaeris van heurne causa uxoris N. joff
en 

Vander

burght groot 6 dwt 51 roeden prijs ten dwt op 3 d. gr. comt L. 0-19-6-0 

I 
Vervolg in volgend nummer I 
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