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Het CX7tstaan van het /I LAND VAN RODE tt 

door K. (i Van Acker 

In een artikel over de abdijhoeve Krombrugge bracht ik naar voor dat Boude

wijn van Munte, die in 1167 als getuige bij een schenking aan de Sint-Pie

tersabdij tekende als "Balduinus de Monte Crumbrugge", die dubbelnaam 

gebruikte omdat hij, vermoedelijk door huwelijk met een erfdochter "van 

Crombrugge", in het bezit gekomen was van dit hof en van de meierij over de 

heerlijkheid Krombrugge die er aan verbonden was (1). 

Aldus werd opeens zeer begrijpelijk dat, toen zijn oom (?) Zeger van Munte 

in 1174 twee bunders grond te "Ufflar" aan diezelfde abdij schonk, de abt 

die grond bij het leen voegde dat Boudewijn van Crombrugge reeds bezat. 

Dit leengoed, Krombrugge, lag immers pal naast Ufflar dat we identificeren 

als Effelare (wat later evolueerde tot Esselare en Resselare), nu verkave

ling "Hof Resselare" te Nerelbeke. 

In de loop van de 12e eeuw ontstond de gewoonte bij de bezittende families 

om aan de naam van de familie waaruit men stamde, de naam toe te voegen 

van de familie waar men door huwelijk terecht kwam. Men kan dit ook zo 

stellen dat men aan de naam van het bezit van de eigen familie de naam 

koppelde van het bezit van de familie waarin men terecht kwam door huwelijk. 

Die dubbelnamen zijn voor ons een duidelijke aanwijzing. Noeilijker wordt 

het de huwelijksgevolgen te achterhalen wanneer een lid van een familie 

de naam van de andere familie, waarin hij door huwelijk terecht kwam, gewoon 

overnam. Een typisch voorbeeld hiervan was Walewein van Melle die we kennen 

ui t een oorkonde van 1123, die echter in 1163 zich noemde Walewein van 

Gentbrugge (2). Slechts als men over bijkomende gegevens beschikt is men 

in dergelijke gevallen bij machte de identificatie te maken : in het geval 

van Walewein van Gentbrugge kon dit bewezen worden doordat Walewein toen 

tevens aangeduid werd als oom van twee leden van de aanverwante familie 

"van Heusden" wier vader gehuwd was met ene van MeIIe. 



Wat Boudewijn van Munte Crombrugge betreft, die trad in 1169 op als getuige 

en tekende toen als Balduinus de Uflere (3). Moesten we niet weten dat de 

familie van Munte bezittingen had te Ufflar - wat bleek uit de schenking van 

1174 - dan zouden we er nooit toe komen Balduinus de Uflere te identificeren 

als Balduinus de Monte Crombrugge. Waarom hij zich zowat in dezelfde tijd 

eens van Munte Crombrugge en eens van Uflere noemde is niet zo maar te 

verklaren. Misschien moet de reden gezocht worden in het feit dat het oude 

herenhof Effelare in de onmiddellijke nabijheid gelegen was van de abdijhoe

ve Krombrugge , en dat beide in handen van leden van de familie van Munte 

. gekomen waren? 

De hierboven gemaakte vaststelling dat een lid van een familie plots onder 

een geheel andere naam verschijnt heeft ook andere historici getroffen. 

Zo stelde Prof. R. Jacob, historicus en jurist die in het bijzonder het 

statuut van de familie in Vlaanderen en Artesië tijdens de middeleeuwen 

bestudeerde, het volgende : "... certains mécanismes, dont l' un des plus 

remarquables était Ie 'mariage dans la maison de la femme'. Le père qui 

n ' avai t eu que des filles se choisissai t un gendre au rang illustre, mais 

désargenté, un étranger ou Ie batard d' un prince par exemple, et celui

ei entrait dans sa maison comme dans Ie mariage ordinaire une femme entrait 

dans celle de son mari : pour la reproduire. 11 en prenai t Ie nom et les 

armes, ses enfants en assuraient aussi tot après lui la perpétuation" (4). 

Best zijn we natuurlijk ingelicht over de hoogadellijke families, omdat 

over deze relatief veel documenten bewaard zijn gebleven. Doch het systeem 

door Prof. R. Jacob beschreven werd ook door minder hoogstaande families 

toegepast, zoals we aantoonden i. v .m. Walewein van Melle/Gentbrugge, en 

met Boudewijn van Munte/Uflere/van Crombrugge. 

Toen in 1241 de toenmalige bezitter van de abdijhoeve, Gerard van Crombrug

ge, deze hoeve verkocht aan Walter van Balegem werden de rechten en de 

verplichtingen van de nieuwe uitbater zeer nauwkeurig omschreven. 

Een van de bepalingen luidde als volgt : (vert.) "De meier mag twee vlegels 

in de schuur hebben, en Filips van Rode de derde, om het tiende vat te 

dorsen, meer niet" (5). Dit betekent dat Walter van Balegem recht had op 

2/3 en Filips van Rode op 1/3 van elk tiende vat gedorsen graan. 

2 



Wat ons hierbij interesseert is de figuur van Filips van Rode. Voor zover 

ik weet komt hij niet voor noch bij Warlop, noch bij J. Noterdaeme (6). 

Doch dit is niet de reden van onze belangstelling. Wat ons interesseert 

is de vraag en het antwoord er op waarom een van Rode recht had op 1/3 

van deze dorstienden • Men kan zich afvragen of dit misschien wijst op een 

onverdeeldheid van nalatenschap. Doch dan moet men ook bedenken dat het 

recht op het tiende vat gedorsen graan in 1241 begrepen was in de verkoop 

van de hoeve, m.a.w. dat voordien de 2/3 ervan toekwamen aan de verkoper 

Gerard van Crombrugge. 

De idee van een onverdeeldheid van nalatenschap veronderstelt, het kan 

niet anders, een vroegere verwantschap, in dit geval : tussen Crombrugge 

en Rode. Maar we hebben ook gezien dat in 1167 / 1174 een Boudewijn van 

Munte vermoedel ijk door huwelijk Krombrugge verworven had, of om het met 

de woorden van Prof. R. Jacob te zeggen: "dat hij in het huis van Crombrug

ge was opgenomen om dit voort te zetten". 

Dit heeft voor gevolg dat de verwantschap Rode - Crombrugge eerder moet 

gezien worden als een verwantschap Rode - Munte. 

Er zijn nog redenen om eerder aan een dergelijke verwantschap te denken. 

Reeds Dr. E. Warlop wees op het opvallend feit dat verscheidene leden van 

het huis van Munte dezelfde voornamen droegen als leden van het huis van 

Rode, en dit in zowat dezelfde tijd : 

ScheIder ode 

Iderus II (1158 - 1164) 

Bonifaas (1158 - 1164) 

Zeger (1123 - 1170) 

Munte 

Iderus (1174) 

Bonifaas (1174) 

Zeger I (1123 - 1174) 

Omdat op het einde van de 12e eeuw het huis van Munte verdwijnt uit de 

bronnen, en omdat men van toen over vrij overvloedige gegevens over 

het huis van Rode begint te beschikken, rijst als van zelf de vraag of 

misschien het huis van Munte van naam is veranderd en het huis van Rode 

is geworden? E. Warlop heeft daaraan gedacht doch hij verwierp die gedach

te "aangezien Munte voor 1226 in handen van de graaf was gekomen (7). 

Warlop opperde dan de idee dat beide huizen oorspronkelijk samen een heer

lijkheid kunnen hebben gevormd die in de eerste helft van de 12e eeuw zou 
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gesplitst zijn in een tak Munte en een tak Rode, waarna een aantal voornamen 

in beide families verder gedragen werden. Op het einde van die eeuw verdween 

Munte en bleef alleen Rode voort bestaan. 

Er zijn naar onze mening wel enkele argumenten die tegen deze gedachten

gang kunnen aangevoerd worden. 

Wanneer in 1226 de graaf bepaalde dat in ruil voor wat Rodulf van Rode 

bezat, namelijk een terra, een grond te Niepeglise, en voor wat hij bezat 

te Merelbeke, hem geschonken werd : "quidquid habemus", wat de graaf bezat 

"te Melle en te Gontrode als in Landskouter en in Bottelare en in Munte 

en in Melsen en in ScheIderode en in Gentbrugge" , dan betekent dit niet 

noodzakelijk dat hierbij telkens het volledig bezit van de genoemde heer

lijkheden bedoeld werd. Dan zou men zich immers moeten afvragen van welke 

heerlijkheid Rodulf van Rode de naam droeg als hij die voor 1226 nog niet 

bezat! Maar dan is er ook geen enkele reden om te stellen dat Munte bezit 

van de graaf geworden was. 

Over wat de graaf dan wel schonk in 1226 zullen we het verder nog hebben. 

Eerst echter zou ik nog een andere vraag willen stellen : is het huis van 

Munte inderdaad uitgestorven op het eind van de 12e eeuw ? Een Boudewijn 

van Munte, leenman van de burggraaf Hugo leefde alleszins in 1233 (7 bis). 

En als we lezen dat in 1475 het schoutheetdom van Scheldewindeke toebehoorde 

aan Joncvrouw Margareta van Munte, echtgenote van Jan van der Moere (8), 

dan lijkt het er toch op dat er nog steeds een huis van Munte bestond tot 

in de 15e eeuw. En mogelijks waren ook Daniel, Jan, Gillis en Claeys van 

Munte, die vanaf 1383 vermeld werden als schepenen van de stad Gent eveneens 

leden van deze oude familie : men weet dat onder de stadsschepenen zich 

steeds een aantal vertegenwoordigers van heerlijkheden uit het omliggende 

bevonden (9). 

Keren we nu terug tot wat de graaf in 1226 schonk. Is het niet betekenisvol 

dat in de "Gros Brief" van 1187, wat toch een overzicht was van de grafe

lijke inkomsten in dat jaar, waarin de ligging van de gronden, waarvan 

de opbrengst in de grafelijke spijkers werd opgeslagen, steeds duidelijk 

aangegeven werd, geen enkele van de in 1226 vermelde lokaliteiten voorkomt? 

Toch : de naam van Munte komt er wel in voor, doch gewoon als bijstelling 

bij de persoon Boudewijn van Munte die twee mud koren diende te leveren. 

Aangezien deze levering vermeld staat onder de spijker van Gent en niet 
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onder die van Aalst waar eventuele leveringen uit Munte zouden moeten gele

verd worden kan men eruit afleiden dat Boudewijn van Munte verplichtingen 

had voor grond die niet in Munte doch in het Gentse gelegen was (10). Moet 

men uit die vaststelling niet afleiden dat wat de graaf aan Rodulf schonk 

niet zo veel betekende en hoogstens enkele verspreide bezittingen in deze 

plaatsen betrof ? Men kan hierbij de vraag stellen of die grafelijke bezit

tingen soms niet alleen bestonden in de vorm van woeste gronden waarvan,men 

weet dat de graaf zich die in geheel het graafschap had toegeeigend ? 

Ondertussen was de opsomming dezer lokaliteiten onontbeerlijk in verband 

met het tweede deel van de grafelijke ruil overeenkomst , en dit was waar 

het eigenlijk om ging. Hierin stond de graaf aan Rodulf het recht toe tot 

het aanstellen van baljuws en meiers in de genoemde lokaliteiten alsmede 

de jurisdictie over de ingezetenen (11). 

De terminologie die hierbij gebruikt werd is zeer eigenaardig. De graaf 

bepaalde dat wanneer iemand van zijn "advocatia" ging wonen in de genoemde 

lokalitei ten dan komt hij onder Rodulfs' bevoegdheid, en omgekeerd wanneer 

iemand van Rodulfs' "advocatiall ging wonen in die van de graaf dan valt 

hij onder diens bevoegdheid. Het is klaar dat de term advocatia hier staat 

voor rechtsmacht, doch eigenlijk is dit een begrip dat thuis hoorde op 

de kerkelijke domeinen : daar toch trad een advocatus of voogd op i.v.m. 

alle activiteiten die de kerkelijke heer niet vermocht zelf uit te voeren: 

uitvoering van vonnissen, militaire diensten, enz... . We krijgen aldus 

de indruk dat de graaf Rodulf van Rode heeft aangesteld tot zijn vertegen

woordiger over een regio, wat inderdaad enigszins overeenkwam met de rol 

van de voogden die over meerdere kerkelijke domeinen bevoegdheid uitoefen

den. Rodulf van Rode kreeg aldus een mediaire positie tussen de graaf en 

de lokale heren van de genoemde lokaliteiten. 

Bekijken we de lokaliteiten waarover Rodulf van Rode in 1226 van de graaf 

de jurisdictie heeft bekomen, dan merken we op dat deze : 

1° dicht bijeen gelegen waren. en een aaneensluitend geheel vormden, 

2° dat in al deze lokaliteiten de heerlijkheid toebehoorde aan families 

die aan die van Rode-Melle verwant waren, of die reeds van vroeger 

onder Rode of Melle stonden. 

5 



De relatie Rode - Melle hoeft geen betoog : door het huwelijk van Gerard 

I van Rode met Hildegardis van Melle waren beide heerlijkheden door erfenis 

aan Rodulf toegekomen. 

De verwantschap met Munte kan zelfs een dubbele verwantschap geweest zijn. 

Het voorkomen van dezelfde voornamen Iderus, Bonifaas en Zeger in dezelfde 

tijd schijnt inderdaad op verwantschap te wijzen, zoals door anderen reeds 

naar voor gebracht. Men kan zich hierbij zelfs afvragen of die drie voorna

men soms niet gedragen werden door dezelfde personen die zich zowel "van 

Munte" noemden als "van Rode", in toepassing van wat Prof. R. Jacob heeft 

vastgesteld (11 bis). Doch ook via Melle bestond er verwantschap met Munte. 

Toen Ascric van Munte in of kort voor 1123 overleden was werden zijn testa

mentaire schikkingen door zijn kinderen uitgevoerd. Een van de drie oorkon

den die ons daarover inlichten ging uit van de kinderen van Boudewijn van 

Melle die, zoals ik elders heb aangetoond (12) met een dochter van Ascric 

van Munte moet gehuwd geweest zijn. Een van die kinderen van Melle was 

Raas. Deze leefde alleszins nog in 1163 en was toen vermoedelijk het hoofd 

van het huis van Melle. Het is waarschijnlijk dat Hildegardis van Melle 

een dochter was van Raas, en dus ene van Munte als grootmoeder had (12 

bis). 

De verwantschap Rode - Gentbrugge liep eveneens over Melle. Walewein van 

Melle noemde zich zoals we hoger zagen in 1163 Walewein van Gentbrugge. 

Blijkbaar was hij door huwelijk met ene van Gentbrugge in deze familie 

opgenomen en nam hij er de naam van over om ze te bestendigen. 

Wat Bottelare betreft dient gewezen op het bestaan te ScheIderode van de 

"erfelijke meierij Ten Bossche" die bevoegdheid had over ScheIderode • Make

gem en Bottelare . Wegens de benaming "erfelijke meierij" en ook om het feit 

dat de wijk nabij het hof Ten Bossche als "de Meierij" is bekend gebleven, 

is aan te nemen dat dit de oorspronkelijke meierij van ScheIderode was. 

Ook op kerkelijk gebied vormden ScheIderode en Bottelare een parochie tot 

in 1220 door toedoen van Hildegardis van Melle deze gesplitst werd in twee 

afzonderlijke parochies. Bottelare stond bijgevolg reeds van vroeger onder 

de jurisdictie van de heer van Rode. 

Wat Gontrode en Landskouter betreft dient er op gewezen dat beide lokalitei

ten gevormd werden door ontginning van uit Gijzenzele waarvan zij afhanke

lijk waren (13). Als we dan zien dat in 1214 Gerard I van ScheIderode 
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samen met de abt van de Sint-Baafsabdij optrad tegen de onwillige meier 

van Gijzenzele en een meierij regeling opstelde (14) die echter ondertekend 

werd door Hildegardis van Melle, dan besluiten we hieruit dat Melle de 

voogdij van Gijzenzele en afhankelijkheden moet hebben bezeten. Zijn Gontro

de en Landskouter , dat afhing van het "Hof van (Gont)Roden". van Gijzenzele 

losgekomen ? in 1123 tekende in elk geval een Balduinus de Landscoutere 

de oorkonde van de kinderen van Melle die we reeds aanhaalden (14 bis). 

Vermoedelijk heeft het huis van Melle, als inhalige voogden van dit Sint

Baafsdomein zich meester gemaakt van dit aan Melle palende ontginningsgebied 

Zo is te begrijpen dat deze lokaliteiten voorkwamen op de oorkonde van 

1226. 

Alleen voor Melsen beschikken we over te weinig gegevens om tot enige band 

of verwantschap met Scheiderode te kunnen besluiten. Toch is er wel enige 

aanduiding een Hendrik van der Gracht was voor 1339 eigenaar van het 

Goed Ten Bossche te Melsen • Hij verkocht dit op 2 juli 1339 (15). Nu was 

dit Hof ten Bossche een deel van een leengoed dat zich uitstrekte over 

Scheiderode (4 bunders) en Melsen (6 bunders) (16), en we hebben er reeds 

op gewezen dat aan dit hof de erfelijke meierij van Schelderode-Makegem

Bottelare verbonden was. Het Hof te Bossche hing in zijn geheel af van 

het leenhof van ScheIderode • Wij stellen ons het volgende voor : op het 

eind van de 12e eeuw of begin 13e eeuw bestond er verwantschap tussen Rode 

en Melsen • Het bezit door Hendrik van der Gracht voor 1339 van het deel 

van Ten Bossche dat in Melsen lag was hem of een zijner voorouders toegeko

men al serfdeel, het deel in ScheIderode b leef aan de heer van Rode. Was 

die oorspronkelijke verwante familie te Melsen die der vander Grachts ? 

Vermoedelijk, aangezien het deze familie was die, met zekerheid vanaf 1364, 

Melsen in haar bezit had. Vanzelf denken we hierbij terug aan de oorkonde 

van 1167 toen Zeger van Vrijbeke grond verkocht aan de Sint-Pietersabdij . 

Twee getuigen die deze oorkonde ondertekenden waren Gerardus de Fossa Sem

merzake en Balduinus de Monte Crombrugge. Waren zij daar als verwanten 

van Zeger van Vrijsbeke en dus ook onderling ? Gerardis de Fossa stamde 

uit een familie die te Roborst haar oorsprong had (17), dicht tegen Vrijbe

ke, en hij droeg een voornaam die we ook in de familie van Rode terugvinden. 

Deze geschiedenis steekt nog vol vraagtekens (17 bis) de link over het 

gedeeld bezit van het Hof Ten Bossche is onbetwistbaar. 
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Het is aldus duidelijk geworden dat de in 1226 genoemde lokaliteiten in 

feite een aaneengesloten regio vormden waarin de heer van Rode-Melle reeds 

voor die datum zekere rechten bezat of waar verwanten de heerlijke rechten 

bezaten. Veelal bestonden onder verwanten toen ook feodale banden, zodat 

Rodulf van Rode reeds voor 1226 in geheel die regio zeggenschap in al die 

lokaliteiten kan gehad hebben. De gravin Joanna van Constantinopel, die 

de oorkonde van 1226 uitvaardigde, zou dan niets meer gedaan hebben dan 

die feitelijke toestand erkennen. 

Di.e erkenning betekende natuurlijk toch wel iets meer dan gewoon erkenning 

van een bestaande toestand : Rodulf van Rode werd door die oorkonde recht

streeks leenman van de gravin, praktisch op een lijn met bijvoorbeeld de 

burggraaf van Gent. Dit is zeer verwonderlijk als men bedenkt dat de gravin 

toen juist een politiek voerde om de overdreven macht van de edelen te 

beknotten (18). Dit te verklaren valt echter buiten het opzet van deze 

studie, en hoort behandeld te worden in een meer algemene studie over Vlaan

deren in die tijd. 

J. Noterdaeme en E. Warlop hebben de figuur van Gerard en van Rodulf van 

Rode voldoende belicht zodat we daar niets aan toe te voegen hebben. We 

leren daaruit dat vooral Gerard van Rode, die met Hildergardis van Melle 

gehuwd was, als fervente aanhanger van de koning van Engeland sinds graaf 

Boudewijn IX in 1197 met die vorst een verband had gesloten, als beloning 

voor zijn diensten met leengoederen in Lincolnshire en in Nothingamshire 

was vergoed geworden, alsook met meerdere sommen geld. In Vlaanderen bezat 

hij benevens ScheIderode ook nog Snellegem bij Brugge (dit zal na zijn 

dood aan zijn zoon Gerard II toekomen). Door zijn huwelijk met Hildegardis 

was hij ook heer van Melle geworden. Tenslotte bezat hij ook nog de tol 

op de Schelde, te ScheIderode en aan de Brabantbrug te Gent. Ook te Emelgem 

en te Kachtem bezat de heer van Rode in 1216 een leen met achterlenen. 

Werpen we nu nog een blik naar het onmiddellijke verleden toe, dan zien 

we dat twee leden van de aan Melle verwante familie van Munte, met hoge 

waardigheden waren bekleed geweest : Arnold van Munte was abt van de Sint

Pietersabdij van 1115 tot 1132, en zijn broeder Vi vian was burggraaf van 

Gent van 1145 tot 1150. De toen levende leden van de familie van Melle 

waren hun neven, onder meer Raas van Melle waarvan we vermoeden dat hij 
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de vader was van Hildegardis. Zijn zuster, wiens naam we niet kennen, was 

gehuwd met Hendrik van Heusden. Het is niet onmogelijk dat dit de onbekende 

Hendrik was die van 1140 tot 1144 eveneens burggraaf van Gent was. Zekerheid 

is daar niet over, doch de familierelatie van Hendrik van Heusden met de 

belangrijke familie van Munte geeft daar wel enige steun aan. In 1200 huwde 

zijn kleindochter met Zeger lIl, burggraaf van Gent. Men krijgt aldus de 

indruk dat in die tijd ten zuiden en in de onmiddellijke nabijheid van 

Gent een ware familieclan doende was zich op te dringen. Wij geloven niet 

dat de stichting van het "Land van Rode" in 1226 los daarvan kan gezien 

worden. Zij komt ons voor als een bekroning van een langdurige familiale 

betrachting. 

Hoeve en ingang van het verdwenen kasteel van de heren van ~l1e en 
Ra:le (Cortros:ine) 
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van Munte. Dit waren dus duidelijk twee verschillende personen. 

Zie over Zeger van Rode echter ook noot 14 bis. 

12 - Van Acker. Neen toch ••• 

12 bis - E. Warlop. The flemish nobility ... H, blz. 980, vermoedde dat 

Hildegardis de dochter was van Rodulf van Melle omdat haar oudste 

zoon Rodulf heette en dus naar zijn vader zou genoemd zijn. Daar 

Raas 11 van MeIIe, oom van Hendrik en Renier van Heusden die kin

deren waren van zijn zuster, welke met een Hendrik van Heusden 

was gehuwd, in 1163 blijkbaar de enige nog levende "van Melle" 

was (zijn broeder Walewein tekende toen als "van Gentbrugge") , 

en Hildegardis nog in leven was in 1229, terwijl haar oudste zoon 

Rodulf reeds in 1189 optrad wat betekent dat hij toen minstens 

15 jaar oud was en dus ca 1174 kan geboren zijn, - lijkt het mij 

eerder aangewezen om Raas 11 als haar vader te aanzien. Zijn oudere 

broer Rodulf was in 1123 de handelende persoon bij de uitvoering 

van het testament van Ascric van Munte, en werd het laatst vermeld 

in 1154. In 1163 was deze blijkbaar reeds overleden. 

13 - A. VerhuIst. De Sint-Baafsabdij te Gent en haar grondbezit (Vlle

XIVe eeuw), Brussel, Verhand. Kon. Acad., Kl. der letteren, nr.30, 

1958. Zie blz. 419-420 en noot 500. 

14 - C.P. Serrure. Cartulaire de Saint Bavon. Gent, 1840, nr. 109. 

14 bis - Hier rijst ondertussen de vraag of Zeg er van Rode moet gezien 

worden als van ScheIderode dan wel als van Gontrode. Dit is moei

lijk uit te maken, doch dit zou best verklaren hoe het komt dat 

tijdens de opeenvolging te ScheIderode van Iderus (1101), Iderus 

I (1156-1158/64, op het einde van zijn leven), Gerard 1(1170-

1218) tezelfder tijd een Zeger van Rode (= Gontrode) optrad van 

1123 tot 1170. In 1123 schijnt hij ons op te treden als hoofd 

11 



van een (verwante ?) familie, evenals ook Boudewijn van Lands

kouter. 

15 - J. De Cocker. Geschiedenis van Melsen . Melsen , 1988, blz. 31 b. 

16 - Ibid., blz. 52. 

17 - K.G. Van Acker. Het graafschap Biest. Een suggestie. In Het 

Land van Aalst, 41, 1989, blz. 79, noot 9. 

17 bis - Er dient in dit verband er op gewezen dat te Semmerzake een heer

lijkheid bestond "Van Melsen , gezeid Van der Gracht". alsook dat 

de familie Van Munte er een vrij eigen goed bezat (De Potter en 

Broeckaert, Semmerzake, blz. 13). Toeval? 

18 - E. Warlop. The flemish nobility before 1300. Kortrijk, 1975. 2 

dIn in 4 banden. Zie It blz. 265-268. 
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Onze oude _____ ___. 

HERBERGEN 

door Aug. DE BAETS 
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DE DRIJ SNOUCKEN 
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DEN ANKER - DE ORIJ SNOUCKEN - HE T PAUNGHUIS 

Wij zlJn bijna aan het einde gekomen van onze serie over de oude herbergen 

van MeIIe. Met "oud" bedoelden we deze herbergen van het oud-regime, dus 

van vóór de Franse revolutie. 

Deze die we nu nog behandelen dateren hoogstens uit de tweede helft van 

de l8de eeuw. 

omtrent het begin van die 18de eeuw werd, in de hoek van de grensscheiding 

tussen Gentbrugge en Melle - aan het einde van de Roskamstraat (nu Heusden

baan) - aan de Schelde een nieuw veer geinstalleerd voor de verbinding 

tussen Melle en Heusden. 

Vanzelfsprekend bracht dit de gelegenheid voor het uitbaten van een her

berg. Dit gebeurde dan ook ca 1740 en men noemde ze "Den Anker!!. 

Den 
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Melle bezat aldus in die periode vier overzetplaatsen : te Kwatrecht aan 

het Gulden Hoofd, een aan de Pontstraat , aan het Bosseveer en tenslotte 

het nieuwe veer waarvan hier hoger sprake. 

In 1774, vinden we in de lijst van herbergen van het land van Aalst (1) 

het volgende : "alvooren Pieter de Neve haut herberghe op het nieuw veir 

gaende naer de prochie van Heusen jegens de Schelde gestaen noortwaerts 

van de kercke ontrent drije quaertiers begonst sedert ontrent 30 jaeren

consent ofte octroy van den heere Marquis de Rodes". 

De herberg was dus opgericht met de toelating van de heer van het land 

V9-n Rodes. 

Pieter de Neve was gehuwd met Catharine de Wilde. Hij overleed op 19 juni 

1795. 

In een volgende lijst van herbergen van 1779 (2) staat het volgende vermeld: 

"al voren een her berge aldaer voor teecken uytsteckt den Anker nu de drij 

snoucken gestaen jegens de Schelde alwaer eenen overzette ofte veer is 

geseyt het nieuw veir geërigeert hedent ontrent de ... jaeren gestaen on

trent drij quaert urs noord van de kercke danof proprietaris is d 'heer 

Judocus Morel ende bewoont bij N. Baetens sijnen pachter". 

De 

Snoucken 
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HEUSDEN 

PALIfliHUIS 

GEN73RIJ(fE 

Naar Kadasterkaart ~lle 1820 (~tai1) 

16 ____________ ...J 



Judocus Morel was een grootgrondbezitter die talrijke bezittingen had in 

Melle en tot wiens erfgenamen ook de familie de Potter dl Indoye behoorden. 

De voornaam van zijn pachter Baetens was blijkbaar niet gekend. In de ge

noemde periode waren er verscheidene Baetens in onze gemeente zodat we 

niet konden bepalen dewelke er pachter was van de !lDrij Snoucken". Hij 

werd dus uitbater tussen 1774 en 1779. 

Omtrent 1860 was de herberg eigendom van een weduwe Rollier (3). Wie toen 

uitbater was konden we niet achterhalen. 

Vanaf 1871 werd ze eigendom van Adolf De Baets, koopman en herbergier (4). 

Hij was geboren te Zomergem op 1.03.1831 en huwde te Egem met Vandenberghe 

Amelie. 

Vanaf 1890 stond de herberg bekend als hotel en restaurant. Alhoewel ge

vestigd op het grondgebied van Melle kreeg de instelling de naam van "Chalet 

d'Heusden". In de volksmond sprak men echter van het "Palinghuis". 

lEt Palinghuis 

Adolf De Baets overleed op 19.02.1899.· Zijn echtgenote zette het bedrijf 

verder hierin geholpen door haar nicht Alida Lebrun uit Egem. 

Het was de periode dat de stedelingen in de zomer te voet of met rijtuigen 

uit Gent naar Heusden kwamen om er zich te goed te doen aan paling, waarvoor 
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deze gemeente een grote bekendheid had verworven en trouwens nog heeft. 

Amelie Vandenberghe of "madame De Baets" zoals ze doorgaans werd genoemd 

deed er goede zaken want op 6 april 1908 verkreeg ze van het schepencollege 

"de machtiging tot het plaatsen van twee inganghekken langs haren eigendom 

aan Heusdenbrug" (5). 

Alida Lebrun, de nicht van Amelie Vandenberghe, huwde met Amaury De Vos, 

een brouwer uit Zwijnaarde. 

Zij woonden in bij Amelie en Alida Lebrun stond eveneens ingeschreven als 

hotelierster. 

Amelie Vandenberghe verliet, samen met het gezin Lebrun, Melle op 12.08.1914 

Ze vestigden zich in Gent. 

Van dan af wisselden de uitbaters van het "Palinghuis" of het "Chalet 

d'Heusden" zich regelmatig af. 

Opeenvolgend kenden we nog volgende bewoners (6) : 

- De Smet Jan Alfons, geboren te Denderwindeke en gehuwd met Vander Meers

sche Maria. Hij vertrok in 1927 naar Lokeren waar hij wachtmeester werd 

bij de Rijkswacht. 

Baetens Edgard, geboren in Lokeren 12.11.1896, gehuwd met Praet Cesarine 

uit Heusden. Zij verbleven hier tot 1947. 

- Op 24.01.1948 deed een zekere Adrienne Van Kerrebroeck een aanvraag aan 

het gemeentebestuur (7) voor het houden van herberg in het "van ouds 

bekende café-restaurant Palinghuis". 

- Zij werd opgevolgd door Urkens Carolus, geboren 1.02.1906 te Borgerhout 

en gehuwd met De Backere Hilde. Dit koppel vertrok in 1964 naar Gentbrugge 

- Haegens Gerard, geboren 18.05.1911 te Zeveneken en gehuwd met Coolens 

Magdalena uit Laarne. 

- Ongenae Daniel, geboren te Sint Amandsberg 29.12.1939 huwde met Elisabeth 

Haegens, dochter van de voorgaanden. 

Vanaf 1985 noemen de uitbaters Vankerckhove Roland en zijn echtgenote 

De Jaegher Jeannine. 

De huidige benaming "Chalet d 'Heusden" is wel misleidend. Het restaurant 

staat wel op het grondgebied van Melle in de onmiddellijke nabijheid van 

de grens met Gentbrugge en de Schelde, grensscheiding met Heusden. 

18 
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BRANDEWfJNCOT 

Deze herberg stond nabij het kerkhof. In de lijst van de herbergen a O 1774 

(8) wordt ze als volgt beschreven : "item Joannes van Imschoot haut brande

wijncot dichte jegens het kerckhof ende veurde voorgaende gestaene (Marquis 

de Rodes) ontrent 8 roeden (ca 45 m.) begonst sedert ontrent 20 jaeren 

sonder consent ofte octroy". 

Waarschijnlijk stond deze herberg in het midden van het dorpsplein waar 

vroeger een rij huizekens stond die in 1934 afgebroken werden voor de uit

breiding van dit plein (9). 

De st van de herbergen a O 1779 (10) vermeldt nog : "Joannes Van Imschoot 

haud brandewijn huys aen de plaetse jeghens het kerkhof sonder eneigne 

ofte octroy ende aldaer men bij gedooge van den heere heeft beginnen renten 

van immemoriale tyden". 

Die "immemoriale tijden" blijken in tegenspraak te zijn met de "20 jaeren" 

uit de eerste lijst. 

De benaming "brandewijncot of -huys" kan er op wijzen dat er hoofdzakelijk 

brandewijn geschonken werd. In die tijd ware de kerken nog niet verwarmd 

zodat bij koud weder de kerkgangers na de mis of na een begrafenis mogelijks 

vlug een "dreupel" gingen pakken in de voornoemde herberg. 

We vonden in de archieven geen verdere gegevens over deze herberg. 
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S/NT-AUGUSTINUS 

Deze hofstede en herberg bevond zich langsheen de Brusselsesteenweg recht

over het College der Paters Jozefieten en voordien Klooster van de Augus

tijnen. 

Ze wordt een eerste maal vermeld in 1750 als tleen huys wesende eene her

berghe genaemt Sinte Augustinus binnen de voornoemde prochie van Melle tl ,(ll) 

Prior Hendrik De Broyer van het klooster van de Augustijnen kocht deze 

hoeve en herberg in 1763 (12). 

In de lijst van de herbergen van het Land van Aalst (13) wordt ze als volgt 

beschreven "item d 'herberghe Sint Augustinus, bewoont bij Pieter Noppe 

gestaen aenden selven steenwegh ontrent 75 roeden van de voorgaende (de 

Gouden Appel) rechtover het Clooster van Melle geerigeert ten jaere 1736 

bij consente ende octroy als de voorgaende". 

In de lijst van 1779 vinden we deze herberg niet vermeld. Petrus Noppe 

overleed op 14.12.1779 en mogelijks werd in Sint Augustinus toen geen her

berg gehouden. 

Toen de eigendommen van het klooster der Augustijnen bij dekreet van keizer 

Jozef 11 openbaar verkocht werden was de achtste kavel de hofstede en her

berg Sint Augustinus (14). 

Ze werd door de toenmalige huurder en uitbater, een zekere De Graeve aange

kocht voor 1250 gulden, samen met een bunder land gelegen achter de hoeve 

nabij het goed van Cortrosine. 

Omtrent 1860 was de hoeve eigendom van Dekerckhove Victor, een grondeigenaar 

uit Nokere (15). 

De hoeve is sinds lang afgebroken en heeft plaatsgemaakt voor een 7-tal 

kleine woningen naast de eigendom van de archi tekten, de heren Piet er en 

Edmond De Vloedt. 
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IV. Steurbaut Livinus 

o Baaigem 28.12.1692 

+ Scheldrode 

x Vurste 22.7.1722 met Blatton Adriana 
(P) (t) 

o ? 

+ Scheldrode 31.11.1743 

l>laarvan 1. Joannes 

o ScheIderode 5.6.1720 

+ Melsen 3.1.1786 

x Melsen 23.11.1746 met Venneman 

2. Petrus-Francies : volgt onder V 

3. Petronella-Jacoba 

o ScheIderode 24.2.1726 

+ ScheIderode 6.9.1743 

4. Benedictus 

o ScheIderode 2.2.1728 

+ ScheIderode 3.2.1728 

5. Constantinus 

o ScheIderode 2.2.1728 

+ ScheIderode 4.2.1728 

6. Catharina-Livina 

o ScheIderode 5.3.1730 

+ ? 

7. Rozalia 

o ScheIderode 24.2.1734 

+ ScheIderode 16.1.1736 
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Bijlage IV 

(Uit : Vlaamse Centrum voor Genealogie en Heraldiek Kortemark - Handzame, 

parochieregisters Baaigem, geboorteakte anno 1692 - microfilms). 

Transcriptie 28 decembris Bapt. Livinus fg. Jois (Joannes) Sturebaut et 
Elisabeth van der 

Guchte Suscept. Petrus Sturebaut et Joa(nna) 
van Guchte 

(Uit Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek Kortemark - Handzame, 

parochieregisters Vurste. Huwelijksakte anno 1722 - microfilms) 

Transcriptie 22 (julius) factis tribus previjs proclamationibus 

coram me et testibus Jacobo Steurbaut et Marie Anna Blatton 

contraxerunt matrimonium 

I' 

Livinus Steurbaut 

et 

Adriana Blatton 
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V. Steurbaut Petrus-Francies 

o Schelderode 28.7.1724 

+ Melsen 14 Fructidor l'an 11 (1.9.1803) 

x Melsen 7.1.1749 met Van der Hegghen Maria-Anna 

o Melsen 24.10.1716 

Waarvan 

+ Melsen 14.3.1793 

1. Petrus-Amandus 

c Melsen 24.1.1750 

+ Melsen 24.12.1766 

2. Isabella-Theresia 

c Melsen 12.2.1751 

+ Melsen 4.10.1780 

3. Joannes-Franciscus 

c Melsen 6.5.1752 

+ Melsen 18.2.1846 

x Wassene 14.6.1785 met Sleeuwaegen Maria-Philippina 

4. Constantinus : volgt onder VI 

5. Judocus 

c Melsen 18.1.1756 

+ Melsen 11.2.1758 

6. Fernandinus 

c Melsen 14.11.1757 

+ Melsen 2.12.1757 

7. Ludovicus 

o Melsen 24.7.1759 

+ Munte 5.3.1817 

x Munte 9.7.1793 met Pouriau Anna-Christina 
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Bijlage V 

(Uit : Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek Kortemark - Handzame, 

parochieregisters Melsen, Huwelijksakte anno 1749 - microfilms) 

Transcriptie 7 janu. 1749 factis tribus 

proclamationibus coram 

me contraxerunt 

matrimonium Petrus 

Fransiscus Steurbaut et 

Maria Anna Vander Hegghen 

testes fuerunt Petrus 

Franciscus De Boevere et 

Isabella Thresia Van der 

Hegghen 
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(Uit Dienst Burgerlijke Stand van de gemeente Merelbeke, overlijdens

akte anno 1803) 
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Transcriptie ; 

Arrondissement Communal van Gend 

Meijereije van Melsen 

Den vierthienden fructidor het elfste jaer van de Franche republique 

acte van overleijden van Franciescus Steurbout overleden den vierthienden 

frucedor thiende jaer van de Franche republique ten 5 uren 

s'morgens in den ouderdom van tachentig jaeren geboren tot 

Melsen sonne van Livinus Steurbout en van n Platon 

in huwelijke geweest met Marie Anna Vander Heggen door de declaratie 

aan mij gedaen door Louis Steurbout sonne van den overleden den 

welken bekent heeft het overleijden van Franciscus Steurbout benevens 

de twee getuijgen Filibert Remu oud veertig jaeren landsman 

van stiele et Joanna De Snaete oud vijftig jaeren spinnesse van 

stiele alle beijde woonende binnen deze commune van Melsen 

op den wijk cleijn Melsen bekende getuijgen die bekent hebben het overleijden 

van Franciscus Steurbout het welk hebben geteekent benevens 

mij behoudens dat zij verclaeren van niet te konnen schreijven 

Bevestig door mij Pieter Joannes Den Haese meijer deser 

commune van Melsen doende de fonctie public van 

den staet civil dag maend jaer als boven 

Louis Steurbout P.J. Den Haese 
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VI. Steurbaut Constantinus 

o Melsen 8.2.1754 

+ Munte 5.6.1795 

x Munte 31.1.1781 met Colpaert Anna-Christina 

o Munte 28.12.1749 

Waarvan 

+ Munte 19.12.1804 

1. Augustus: volgt onder VII 

2. Jean-Baptiste 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

o Munte 18.2.1780 

+ Munte 26.11.1821 

x ? 

Theresia 

o Munte 14.1.1782 

+ ? 

Jacobus-Bernardus 

o Munte 17.1.1784 

+ ? 

Martinus 

o Munte 8.8.1786 

+ ? 

Franciscus 

o Munte 28.5.1788 

+ ? 

Ignatius 

o Munte 4.1.1790 

+ ? 

met Uytterhaegen Coletta 

x ? 14.2.1820 met De Moor Maria-Petronella 

Sophia 

o Munte 18.12.1791 

+ ? 

Ivo 

o Munte 1.4.1794 

+ Munte 26.7.1794 

( 
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Bijlage VI 

(Uit : Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek Kortemark - Handzame, 

parochieregisters Melsen, geboorteakte anno 1754 - microfilms) 

Transcriptie Die 8a feb. 1754 baptisavi 

Constantinum filium Francisci Steurbout et Mariae Anna 

Vander Hegghen conj. natam circa 12am noct 

suscept. : Benedictus Bosschem et Maria Catha-

rina Steur bout 

JO Roels vicep. 
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(Uit Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek Kortemark Handzame, 

parochieregisters Munte, huwelijksakte anno 1781 microfilms) 
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Transcriptie : 

31 januarii factis tribus proclamationibus coram me est 

speciali commissione pastoris contraxerunt matrimonium 

Constantin Steurbaut incola de Melsen sui juris 

et Anna Christina Colpaert incolus de Munte et sui 

juris qui semul anti matrimonium procreaverunt duas 

prol es nimiramt Augustinum natum 21 aprilis anni 1775 

et Joannem Baptistam natum 15 februarii 1780 quas ipsa 

coram testibus infrascriptis pro suis aqnovit testes fuerunt 

Joannes Franciscus Steurbaut. Marie Catherina De 

Wagenaere et in fidem ••• sponsus et testes •.• propre 

manu subsignerant et sponsa non valens scribere 

subsignavit per crucis signam 

Constantinus Steurbaut hoc est signatura + Anna Christina 

Colpaert J.F. Steurbaut Marie Catharina de 

Wagenaere 

F F M bi d" M B h r. . ertens p coa J. ln unte et ayg em 

ex commissione pastoris 
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(Uit Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek Kortemark - Handzame, 

paraochieregisters Munte, overlijdensakte anno 1795 - microfilms) 

Transcriptie 5 junii medio decima matutina 

obiit subitanae in Munte 

Constantinus Steurbaut ex Melsen 

maritus Christina Colpaert ex Munte 

aetatis 44 circiter annorum postridie 

in Munte sepultus 

J.B. Baten pastor in Munte 
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410 folio 55 

den selven noch in pachte als voren met een behuijst pachthof ende lant daer 

aen gheleghen O. het ackelstraettien S. en W. den elsdriesch N. de voorgaende 

groot 7 dwt 47 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 1-13-7-5 

411 

d'heer Francies de Potter in proprieteijt met een vijverken in het midden 

vanden elsdries groot 1 dwt 12 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 

L. 0-4-5-9 

412 

d'heer Judocus Morel den selven noch in proprieteijt met noch een vijverken 

O. de volghende hofstede W. en N. den dries 

groot 25 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 1. 0-3-9-7 

413 

Laureijs de Vos in pachte vanden selven d'heer Francies de Potter met een 

behuijst pachthof O. de volghende S. de wees en van Pieter Derweduwe W. 

den voorgaenden vijver N. den elsdries 

groot 3 dwt 21 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt 1. 0-16-0-7 

414 

Pieter Schoot in proprieteijt met sijne behuijsde hofstede O. de volghende 

S. de weesen Pieter Derweduwe W. de voorgaende N. den dries 

groot 21 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-3-0-7 

den selven met een uijtghestopt bosselken op den dries recht over sijn 

hofstede groot 71 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt 

doorstreept 

415 

Jan Baptiste Gijselinck in proprieteijt met sijn hofstede S. de weesen 

Pieter der Weduwe W. de voorgaende N. den dries ende de straete groot 

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

den selven oock met een uijtghestopt bosselken rechtover zijn hofstede 

groot 75 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-3-9-0 
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416 

den selven in pachte van vrouw Marie Robertine vanden Maeirssche douariere 

de la Pottrie met een partije lants ghenaemt den boter lant N-O de volghende 

S. de straete W. den elsdries N. Lieven Gijselinck 

groot 3 dwt 98 roeden prijs ten dwt op 5 d. 6 gr. comt L. 1-1-10-8 

417 - folio 56 

Pieter Schoot in proprieteijt met een partije lants ghenaemt d'oude weede 

O. de volghende S. de straete W. ende N. mevrouw de la Pottrie 

groot 3 dwt 38 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-13-6-3 

417 

d'heer Francies de Potter ofte Morel in proprieteijt met een stuck lants nu 

jonghe planterije S. het selve goet W. de voorgaende N. het clooster van 

Melle met de volghende 

groot 3 dwt 29 roeden prijs ten dwt op 5 d. 4 gr. comt L. 0-17-6-6 

418 

Carel Bekaert in pachte van het clooster van Melle met een stuck lants ghe

naemt het sterrestuck doorsneden met den steenwech O. den ouden heirewech 

S. d'heer Francies de Potter N. de volghende partije groot naer aftreck 

50 roeden van den steenwech 3 dwt 50 roeden 

prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-15-9-0 

419 

Pieter de Roo in cheijnse van het voorse clooster met een deel van een partije 

lants ghenaemt de ses dwt O. den ouden heirewech S. de voorgaende W. den 

steenwech N. d'heer Francies de Potter groot over dit deel 

1 dwt el als prijs ten dwt op 3 d. 8 gr. comt L. 0-5-6-0 

420 

de wede Jan Verstraeten in cheijse met de reste vande voorse partije lants 

ghenaemt de ses dwt O. den steenwech S. t'selve goet W. mevr. de la Pottrie 

groot naer aftreck van 50 roeden ligghende in den steenwech tot 

4 dwt prijs ten dwt op 3 d. 8 gr. comt L. L. 0-14-8-0 
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421 

d'heer Francies de Potter in pro: met een deel van een partije lant nu bosch 

O. den steenwech S. de voorgaende W. mevr. de la Pottrie N. sijn selfs goet 

groot 222 t roeden naer aftreck van 29 t roeden ligghende in den steenwech 

prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-8-10-10 

422 

Jan vanden Hove in cheynse vanden voornoemde heer de Potter de reste vande 

voorenstaende partije op d100stzijde vanden steenwech O. den ouden heire

wech S. het cloostergoet van Melle N. de volghende 

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

423 

Laureijs de Vos in pachte vanden selven Potter met een partije lants ende nu 

een deel bosch doorsneden met den steenwech ghenaemt het rijckhuijs O. den 

ouden heirewech S. de voorgaende W. mevr. de la Pottrie N. de volghende groot 

naer aftreck van den steenwech 5 dwt 60 roeden en als prijs ten dwt 

op 4 d. gr. comt L. 1-2-5-0 

hiervan light in den steenwech 44 t roeden 

424 - folio 57 

Jan vanden Hove in cheijnse als nu vanden selven heer Potter met een deel van 

een ghebijlde partije lants aen het rijckhuijs O. den ouden heirewech S. de 

voorgaende W. den steenwech groot 2 dwt 52 roeden naer aftreck van 47 t roeden 

ligghende in den steenwech 

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

425 

Jacobus Gijselinck in cheijnse als voren met een deel vande selve partije 

alsnu behuijst O. den steenwech S. de selven Potter W. mevr. de la Pottrie N. 

het clooster van Melle groot over dit deel 

1 dwt 96 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-7-10-1 

426 

Carel Gijselinck in pachte van Mevr. de la Pottrie met een partije lants ghe

naemt de vijf dwt O. de voorgaende partijen S. ende W. de volghende hofsteden 

N. het cloostergoet van Melle 

groot 5 dwt 27 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt 
~ 

L. 1-1-1-0 



427 

Lieven Gijselinck in proprieteijt met een behuijsde hofstede O. end S. mevr. 

de la Pottrie W. den elsdries N. de volghende 

groot 1 dwt prijs ten dwt op 5 d. 6 gr. comt 

item over 20 roeden uijtsplant prijs 

428 

L. 0-6-4-7 

L. 0-1-0-0 

Guilliaeme Gijselinck Lievens met een deel vande voorse hofstede O. mevr. 

de la Pottrie S. het voorgaende W. den dries N. de volghende alsnu oock 

behuijst groot 111 roeden prijs L. 0-6-1-3 

item over 20 roeden uijtplant L. 0-1-0-0 

429 

Jan Speelman fs Pieters oock met een deel vande voorse hofstede O. mevr. de 

la Pottrie S. het voorgaende W. den elsdries N. de volghende oock behuijst 

groot 1 dwt 87 roeden prijs L. 0-10-3-5 

430 

Lieven Gijselinck in proprieteijt met een stuck lants ghenaemt den Cornelis 

O. mevr. de la Pottrie S. de voorgaende W. den elsdries N. de volghende 

groot 3 dwt 64 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-14-6-8 

431 - folio 58 

den selven in proprieteijt met noch een stuck lants oock ghenaemt den 

Cornelis O. de volghende S. de voorgaende W. ende N. het ackelstraettien 

groot 3 dwt 33 roeden prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-13-4-0 

432 

Adriaen Geers in cheijnse van het clooster van Melle met een stuck lants als

nu behuijst O. de volghende S. mevr. de la Pottrie W. de voorgaende N. het 

ackelstraettien groot 2 dwt 68 roeden prijs ten dwt op 3 d. 8 gr. comt 

L. 0-9-10-0 

433 

Francies Tolliers in pachte van t'selve clooster O. de volghende S. d'heer 

Francies de Potter W. de voorgaende N. het ackelstraettien 

groot 2 dwt 63 roeden en alf prijs ten dwt op 4 d. gr. comt L. 0-10-6-6 
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434 

Pieter de Roo in pachte van het selve clooster met een stuck lant alsnu door

sneden met den steenwech zijnde een bijlstuck O. den ouden heirewech S. 

d'heer Francies de Potter W. de voorgaende N. de volghende groot naer aftreck 

van den steenwech 37 roeden tot 2 dwt 26 roeden en als prijs ten dwt op 

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

435 

Jacobus de Poorter in pachte vande douariere van jor Jacobus Maelcamp met 

een partije lants ghenaemt den paepebulck doorsneden met den steenwech O. de 

twee volghende S. de voorgaende W. ende N. het ackelstraettien groot naer 

aftreck voor den steenwech tot 78 roeden noch 346 roeden prijs ten dwt op 

3 d. 4 gr. comt L. 0-11-5-6 

436 

Adriaen Hebbe in proprieteijt met een partije lants aen den paepenbulck O. 

den ouden heirewech S. het clooster van Melle W. de voorgaende N. de volghende 

groot 2 dwt 32 roeden prijs ten dwt op 3 d. 8 gr. comt L. 0-8-6-1 

437 - folio 59 

Jacobus de Poortere in pachte zls voren met een stuck lants ghenaemt den 

paepenbulck O. den ouden heirewech S. de voorgaende W. het selve goet N. het 

coeijdreefken 

groot 2 dwt prijs ten dwt op 3 d. 4 gr. comt L. 0-6-8-0 

438 

Marten Coppens in proprieteijt met een stuck lant wesende een drijbeck O. den 

ouden heirewech W. het ackelstraettien 

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

439 

m'heer Jan bapte de Coninck in proprieteijt met een en bosch wesende leen ghe

naemt den grooten hert O. het goet vande wollewevers S. het dreefken .W den 

ouden heirewech N. de volghende 

groot 2 dwt prijs ten dwt op 4 d. 8 gr. comt L. 0-9-4-0 
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440 

Pieter de Roo in cheijnse met een leen tien ghenaemt den cleijnen hert oock 

de spijckers S. de voorgaende W. den ouden heirewech N. de dreve van de 

spijckers groot 50 roeden prijs ten dwtop 1 d. 7 gr comt L. 0-0-9-6 

441 

Piet er van Doorisele Mulder tot Laerne in proprieteijt met een partije bosch 

ghenaemt stuijvenbergh O. de spijckers S. de dreve van de spijckers W. den 

ouden heirewech N. de volghende 

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

442 

sr Lieven de Paepe in proprieteijt met een partijcken lants op het stuijven

bergh O. de spijckers S. de voorgaende W. den ouden heirewech N. de volghende 

groot 1 dwt 22 roeden prijs ten dwt op 3 d. 3 gr. comt L. 0-3-11-7 

443 folio 60 

Geeraert de Wilde Meijer in proprieteijt met een stucxken lant op het 

stuijvenbergh O. de spijckers S. de voorgaende W. den ouden heirewech N. de 

wede en hoors Pieter Geers 

groot 66 roeden prijs ten dwt op 3 d. 6 gr. comt L. 0-2-3-9 

444 

Jacobus de Poorter in pachte vande douariere van Jor Jacobus Maelcamp met 

eenen meirsch in de spijckers wesende een drijbeck S. de volghende W. de 

voorgaende mijn heer Lemenander ende Lieven van Heemschoot N. de Schelde 

groot 2 dwt 6 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt L. 0-9-3-3 

445 

Adriaen Geers in pachte van sijn moeder ende medehoors met eene weede ofte 

meirsch in de spijckers O. de schelde S. de volghende W. stuijvenbergh N. de 

voorgaende groot 2 dwt 10 roeden prijs ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 0-9-5-5 

446 

De wede Geeraert Buijse in pachte van d'heer Francies de Potter met eene weede 

in de spijckers O. de schelde S. de volghende W. stuijvenbergh N. de voor

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

~ 



447 

Jacobus de Poortere in pachte vande douariere Maelcamp met eene weede inde 

spijckers O. de schelde S. de volghende W. den grooten hert N. de voorgaende 

groot 4 dwt commende met een dreve op den ouden heirewech prijs ten dwt op 

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

448 

Jacobus vander Zijpt in pachte vande wollewevers binnen Gent met eene weede 

in de spijekers O. de schelde S. de volghende W. den grooten hert N. de 

voorgaende groot 5 dwt prijs ten dwt op 1 d. 8 gr. comt L. 0-8-4-0 

449 - folio 61 

Carel Gijselinek in pachte van mevr. de la pottrie met eene weede in de 

spijekers O. de schelde S. de volghende W. den ouden heirewech N. de voor

gaende groot 2 dwt 85 roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-14-3-0 

450 

Laureijs de Vos in pachte van ..•• met eene weede in de spijekers O. de 

schelde S. de volghende W. den ouden heirewech N. de voorgaende 

groot 3 dwt 18 roeden prijs ten dwt op 4 d; 6 gr. comt L. 0-14-3-3 

451 

de wede Geeraert Buijse met eene weede ende bosch ghenaemt de spijekers in 

pachte van d'heer Francies de Potter O. de schelde S. de volghende W. den 

ouden heirewech N. de voorgaende groot 12 dwt 20 roeden prijs ten dwt op 5 d. 

gr. tot 650 roeden ende à 4 d. gr. tot 570 roeden comt L. 3-1-9-7 

452 

den selven in pachte als voren met eene weede ende bosch oock ghenaemt de 

spijekers O. de schelde S. de volghende W. den ouden heirewech N. den voor

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

453 

Laureijs de Vos in pachte van d'heer met een partije lants in de 

spijekers O. de schelde S. de volghende W. den ouden heirewech N. de voor

gaende groot 4 dwt 50 roeden prijs ten dwt ten dwt op 4 d. 6 gr. comt 

L. 1-0-3-0 
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454 

Francies de Rocker in pachte van mijn heer van winghen met eene weede ende 

lant in de spijekers O. de schelde S. de volghende W. den ouden heirewech N. 

de voorgaende 

groot 5 dwt prijs ten dwt op 5 d. 6 gr. comt L. 1-7-6-0 

455 - folio 62 

de wede Geeraert Buijse in pachte van d'heer Franchies de Potter met eene 

weede ende lant in de spijekers O. de schelde S. de volghende W. den ouden 

heirewech N. de voorgaende 

groot 4 dwt 23 roeden prijs ten dwt op 5 d. 6 gr. comt L. 1-3-3-2 

456 

Carel Bekaert in pachte vande paters jeseuitten met de leste partije vande 

spijekers O. de schelde S. wijlent een straettien nu de volghende emmers 

d'heer Francies de Potter N. de voorgaende 

groot 1 dwt 30 roeden prijs ten dwt op 7 d. gr. comt L. 0-9-1-2 

457 

Jan van Hecke in pachte van Sr Lieven de Paepe met een hofstedeken op het 

hoecxken O. de voorgaende S. de volghende W. den ouden heirewech N. het 

straettien groot 20 roeden prijs L. 0-5-6-0 

458 

Leonard Gerardin in pachte van d'hoors Judocus de Groote met een hofstedeken 

op het hoecxken O. mijnheer Potter S. de volghende W. den ouden heirewech 

N. de voorgaende 

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

459 

de wede Guilliaeme van Bocxstael in pachte van Sr Lieven de Paepe met een 

hofstedeken op het hoecxken O. mijn heer Potter S. de volghende W. den ouden 

heirewech N. de voorgaende 

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



460 

Adriaen de Clerck ende Hendrick Malgré in pachte van Judocus Vercruijsse 

met een hofstedeken op het hoecxken O. en S. de volghende W. den ouden 

heirewech N. de voorgaende 

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

461 - folio 63 

de wede Geeraert Buijse in pachte van d'heer Francies de Potter met een 

meirsselken een partijeken lants ende een onbehuijst hofstedeken ten hoecxke 

O. de schelde S. de volghende W. met een bijl op den ouden heirewech noch W. 

de vier voorgaende hofstedekens N. de jeseuitten t'samen groot 2 dwt 60 

roeden prijs ten dwt op 5 d. gr. comt L. 0-12-11-6 

462 

Geeraert Speelman in proprieteijt met een behuijsde hofstede ten hoecke O. 

de schelde S. de volghende W. den ouden heirewech N. de voorgaende zijnde 

voor des en twee partijen gheweest t'samen groot 

2 dwt 70 roeden prijs ten dwt op 6 d. 6 gr. comt L. 0-17-6-7 

463 

Sr Lieven de Paepe nu Gillis Denoyette in pachte van d'hoor Judocus de Groote 

met een partije lants ten hoecke O. de schelde S. de twee volghende W. den 

ouden heirewech N. de voorgaende 

groot 2 dwt 70 roeden prijs ten dwt op 6 d. 6 gr. comt L. 0-17-6-7 

464 

Pieter de Weirt ende Jan Dregghe in proprieteijt met een hof stedeke lant 

ende meirsch daer aen gheleghen aen de plaetse O. de schelde S. den aert ende 

de plaetse W. den ouden heirewech N. de voorgaende groot t'saemen 7 dwt 62 

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

hiervan wort ghebruijckt bij Pieter de Weirt tot 425 roeden 

prijs van L. 1-7-7-6 

item bij Jan Dregghe tot 299 roeden prijs L. 0-19-5-3 

item bij de wede Jan de Brabandere in cheijnse van Jan Dregghe 

tot 26 roeden prijs L. 0-1-8-3 

item bij Jan Volckman oock in cheijnse vande selven Jan Dregghe 

tot 12 roeden prijs L. 0-0-9-4 

verspringht op de westzijde vanden ouden wech 
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465 

Laureijs de Vos in pachte van d'heer Francies de Potter met een partije lants 

ghenaemt den Smetcauter alsnu doorsneden met den steenwech O. den ouden 

heirewech S. den kerckwech W. den voetwech aan het ... N. de straete ende 

de volghende groot naer aftreck van 105 roeden voor den steenwech en 97 

roeden ligghende in de volghende hofstede dus 988 roeden 

prijs ten dwt op 5 d. 4 gr. comt L. 2-12-8-4 

466 - folio 64 

de wede Philippus Teirlinck in cheijnspachte met een behuijst hofstedeken 

commende uit den voorschreven smetcauter S. de selve partije W. den steenwech 

N. de volghende 

groot 50 roeden prijs ten dwt op 5 d. 4 gr. comt L. 0-2-8-0 

467 

Joannes van kerckhove oock in pachte met een behuijst hofstedeken commende 

uit de voorschreven partije lants ghenaemt smetcauter O. de volghende S. 

de voorgaende W. den steenwech N. de straete 

groot 47 roeden prijs ten dwt op 5 d. 4 gr. comt L. 0-2-6-1 

468 

Jan de Praittre in pachte van Jooris vercruijssen met een behuijst hofstede

ken aen het hoecxken O. den ouden heirewech S. en W. den voorgaende smet-

cauter N. de straete groot 26 roeden prijs L. 0-6-0-0 

469 

Carel Bekaert in proprieteijt met een hofstede van outs ghenaemt het sterre

ken O. den ouden heirewech S. de straete W. de volghende 

groot 30 roeden prijs L. 0-6-0-0 

470 

de wede Geeraert Buijse in pachte van d'heer Francies de Potter met een deel 

van een partije lants ghenaemt de planterije doorsneden met den steenwech 

O. den ouden heirewech ende de voorgaende S. de straete W. den steenwech 

N. het selve goet groot bij metinghe 3 dwt 91 roeden prijs ten dwt op 

5 d. 8 gr. comt L. 0-6-9-7 

van dit de twee volghende ende arle 475 light in den steenwech noch 81 roeden 
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Tentoonstelling in het Gemeentelijk Museum groot succes 

Tradi tiegetrouw organiseerde het Gemeentelijk Museum i. s .m. de Heemkundige 

Vereniging De Gonde, tijdens de periode van de zomerkermis, een tentoonstel

ling met historische inslag. 

Di t jaar werd gekozen voor het thema "de wondere wereld van de automobiel". 

Van meet af aan was het niet de bedoeling van de inrichters volledigheid 

na te streven. Gekozen werd voor een aantal aspekten die rechtstreeks of 

onrechtstreeks te maken hebben met het fenomeen auto, en dan vooral uit 

een niet zo recent verleden. 

Voor de opbouw van deze expositie werd vooral geput uit de privaat-collectie 

van dhr. Guy Pieters, een inwoner uit onze eigenste gemeente. 

Dat deze tentoonstelling mocht bogen op een ruime publieke belangstelling 

getuigt het bezoekerscijfer van om en rond de duizend. 

De inrichters willen dan ook langs deze weg de vele mensen, die interesse 

betoonden voor dit initiatief, van harte danken. 

f 
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CURSUSBOEK: _ 0 UD SCHR/FT_ 

Vele genealogen en heemkundigen ondervinden regelmatig moeilijkheden bij 

het ontcijferen van oude dokumenten. Om aan dit probleem enigszins te ver

helpen verscheen eind vorig jaar een cursusboek waarin op een systematische 

. . hh' f . . . I' d 14de d 18de W1Jze et sc r1 t 1n ZlJn evo ut1e van e tot en met e eeuw 

wordt ontleed. De vele voorbeelden, met voor iedere periode een uitgewerkt 

alfabet, maken het geheel erg aanschouwelijk. In afzonderlijke hoofdstukken 

word t nader ingegaan op de parochieregisters en op de registers van de 

burgerlijke stand. Als toemaatje krijgt de lezer een lijst, voorzien van 

enige verklaring, m. b. t. termen, uitdrukkingen, alsook getallen en dies 

meer. Een aanrader dus voor wie niet zo vertrouwd is met het schrift van 

onze voorouders. 

De auteur is A. De Baets. Reeds jarenlang is hij lesgever in oud schrift 

voor de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (V. V.F.) en deed ook heel 

wat praktische ervaring op in menig archief. 

Inlichtingen 

Bestellen 

Gemeentelijk Museum 

Dokumentatiecentrum 

Melle. 

Brusselsesteenweg 395 - 9230 Melle 

Tel. 091/52 26 47 

door storting van 450 Fr. (+ 30 Fr. verzendingskosten) 

op rekening 448-3586321-38 van de Heemkundige Vereniging 

"De Gonde", Tuinstraat 71 - 9230 Melle 
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VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE (V.V.F.) 

Afdeling Melle-Gent 

Vanaf september l.I. werd in de V. V.F. Melle opnieuw gestart 

met een cursus lezen oud schrift. 

De lessen gaan door in het Cultureel Centrum, Brusselsesteenweg 395 (boven

zaal) op volgende data, telkens op een zaterdag te 14 u. : 

23.09.89 

28.10.89 

.11.89 

16.12.89 

Beginnenden 

Gevorderden 

27.01.90 

24.02.90 

24.03.90 

dhr. Marcel Vanroose 

dhr. August De Baets 

Inschrijvingsgeld 150 Fr. (ook geldig voor de lessen V. V. F. Gent in 

Salon Napoleon, Coupure Gent - zie ~1edede1ingenblad V.V.F. ). 

Inschrijvingen Documentatiecentrum V.V.F. 395, 9230 

Meiie. Tel. : 091/52.26.47. 

De secretaris De voorzitter 

E. Van de Kauter A. Van Slycken 
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F A MIL lEK U N D E 

i n 

V L A A N DER E N 

LEE F T 

DE VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE, VZW., werd opgericht te GENT, 

op 13.12.1964, met hoofdzetel: 

Van Heybeeckstraat 26, B - 1600 ANTWERPEN - MERKSEM 

Tel. : 03/646.99.88 

waar ook het "CENTRUM VOOR FAMILIEGESCHIEDENIS" is. 

De lokale afdeling : GENT-MELLE, met secretariaat 

Zalmstraat 43, B - 9000 GENT 

Tel. : 091/25.94.83 - Van Beethoven Florimond 

bezit een DOCUMENTATIECENTRUM op adres 

Brusselsesteenweg 395, B - 9230 MELLE 

Tel. : 091/52.26.47 

Het tweemaandelijks "INFORMATIEBLAD V.V.F. - GENT" geeft nuttige inlichtin

gen, betreffende de aktiviteiten en bronnenpublikaties. 

Genealogische voordrachten hebben plaats op de 4de maandag van de maand 

(uitgenomen juli-augustus), in de zaal van SALON NAPOLEON, Coupure Links 

497, te Gent (tegen Rozemarijnbrug) telkens om 20 u. De toegang is gratis. 

Lessenreeksen "OUD SCHRIFT" en de "CURSUS FAMILIEKUNDE" worden ieder jaar 

ingericht voor beginnende familievorsers , om hun wegwijs te maken in hun 

opzoekingswerk. 

Een persoonlijk kontakt kan steeds bij bovenstaande adressen. 

Bij schriftelijke navraag, steeds een postzegel bijvoegen voor antwoord. 

Van Beethoven Florimond 

Secretaris 

tel. 091/25.94.83 

V.V.F. - GEN T 

De Wulf Guido 

voorzitter 

tel. 091/26.31.90 
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storting op bankrekening nr. 448-3586321-38 I 
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met 
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bent U 
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Heemkundige Vereniging 
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Sinds 1981 richten de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius te Brussel 
(UFSAL) didactische tentoonsteUingen in die op een verantwoorde 
wijze wetenschappelijk zijn onderbouwd en een aantal themavelden uit 
de culturele sector centraal steUen. In 1990 wordt de lOde 
tentoonstelling georganiseerd. Deze tentoonstelling zal met meer 
prestige worden omkleed dan de vo~e, ook al omdat UFSAL dat iaar 
zijn 20ste academiejaar viert. De eerste tentoonstelling ging over de 
middeleeuwse Vonden vos ReynaèrtU: van schurk lot schelm; de tiende 
handelt over bet middeleeuwse mens- en wereldbeeld, zodat de cirkel 
(voorlopig) is gesloten. 

En toclr wa.; ze rond... een wat vreemde titel wellicht, die het dan ook 
moeilijk kan stellen zonder ondertiteb middeleeuws mens- en 
wereldbeeld. De Ufsal-tentoonstelling van '90 is bedoeld voor een breed 
publiek van individuele geïnteresseerden, socio-culturele groeperingen 
en schoolgroepen. Met de enorme vernieuwingen van de UAe eeuw als 
uilg.ngspunt worden een aantal vragen rond hel middeleeuwse 
wereldbeeld nader uitgewerkt, afdalend van macro- naar microkosmos: 
boe keken middeleeuwers Qaar de kosmos, naar de wereld, naar 
zichzelf als mens, naar dieren en planten? Voortdurend wordt 
beklemtoond dat hun oplossingen en ideeèn omtrent deze aspecten 
vaak bevreemdend overkomen voor 2Oste-eeuwse mensen, maar 
daarom nog niet kunnen afgedaan worden als naief. Voortdurend ook 
wordt geprobeerd om een aantal wijdverbreide cliebéa omtrent de 
middeleeuwen te ontmaskeren of te nuanceren. De titel van de ten
toonstelling verwijst trouwens naar één van die clieh6a: de aarde is rood 
(bedoeld wordt bolvormig) en - anders dan algemeen wordt 
aangenomen - waren de middeleeuwers daarvan op de hoogte. Zaak is 
evenwel om het ene dicb6 niet door bet andere te vervangen. Tijdell& 
de tentoonstelling zal dan ook geprobeerd worden om zo genuanceerd 
mogelijk, en tegelijkertijd toch didactisch te werk te gaan. 

Naast fotografisch materiaal, waaronder beel wat nooit eerder 
gereproduceerde miniaturen uit diverse Europese bibliotbeekcoUed.ie.s. 
worden ook 16 middeleeuwse handschriften tentoonge.steld. Blikvangeu 
zijn ongetwijfeld bet Mandeville-bandscbrill uit Kaapstad, waarvan de 
openingsminiatuur als logo voor de tentoonstelling wordt gcbruilct, een 
Lalijns bestiarium en een maanbockje - waarin O.a. de maanstanden 
worden opgetekend - beide uit de Bibliotbeek van de Rijksuniversiteit 
te Leiden. 

Verder zullen er ook een 5-tal lacsimiles van handschriften te 
bewonderen zijn, een aantal stukken uit diverse musea en een aantal 
facsimiles (waaronder een prachtig 12de-eeuws schaakspel) uit priv6-
bezit. 
Dit alles wordt nog aangevuld met de Utrechtse tentoonslelling De 
WIll'f!ld V/VI Sifll-Bmndaan, die als illustratie van bet geschetste mens- en 
wereldbeeld kan gelden. Het gaat om een reizende tentoonstelling die 
behalve in Utrecht, ook nog in Den Haag werd opgesteld maar die nog 
nooit in Vlaanderen te zien is geweest. Een primeur dus voor Ufsal (en 
voor Vlaanderen). Dt wereld van SinI·Bmndaan bandelt over de 
wonderbaarlijke zeereizen van een groep Ierse monniken (DJ_V. 
Brandaan, abt van de abdij van aoruert) die via bun reizen worden 
ingewijd in de wonderen van Gods schepping. Deze tentoonstelling 
biedt interessante aanknopingspunten met de thema', die in verband 
met bet mens- en wereldbeeld worden uitgewerkt. 

In de rand van de tentoonstelling worden nog een reeks begeleidende 
activiteiten gepland in UCsal. Et wordt eeD bijsebolingscylus 
georganiseerd voo. leerkrachten uil bet middelbaar onderwijs -
waarover hieronder meer - evenals een reeks avondlezingen, een 
wetenschappe~jk c:oUoquium en een cyclus over rel!le en lictieve reizen 
binnen bet CentrWD voor Brabantse gescbiedenis. De lOde 
tentoonstelling van Ufsal zal dw aJleszins niet onopgemerkt kunnen 
voorbijgaan. 

Nog enkele praktische gegevens: de teotoon5telling wordt p!echtig 
geopend op vrijdag 2 maart en loopt tot en met zaterdag 28 april. Ze is 
alle dagen van de week geopend, bebalve op zon- en f_dagen (van 
maandag tot eo met vrijdag van 9u tot 19u; op zaterdag vao 10u tot 
17u). Het bele gebeuren gaat door op de derde verdieping van Ufsal 
Brussel. Geleide bezoeken kunnen teleConisch worden aangevraagd op 
bet nummer 02/427 99 60 bij Viviane Bou/poep. 



IN MEMORIAM 

de heer Etienne PERSOONS 

Schepen van Openbare Werken 

Eén van zijn vele funkties waarin we hem het best kenden, was Schepen 

van Openbare Werken. 

In die funktie zagen we hem bijna dagelijks. 

Het is met droefheid en gelatenheid dat we van hem afscheid nemen. 

Voor onze heemkundige vereniging De Gonde was er hem niets teveel. 

Zonder er misbruik van te maken, hebben we dikwijls op hem beroep kunnen 

doen. Steeds met dezelfde vriendelijkheid, hem eigen, werden we ontvan

gen met onze problemen. 

De heer Persoons steunde als geen ander onze vereniging. 

Hij zag er het nut van in en wist welke inspanning het vergt om in 

deze tijd een kulturele vereniging leefbaar te houden. Hij besefte 

ook maar al te goed dat hetgeen we hem vroegen op zijn minst noodzake

lijk was. 

Schepen Persoons was ook de man van een degelijke dokumentatie. 

In dat verband was het zijn wens dat bepaalde stukken uit zijn persoon

lijke verzameling ooit terecht zouden komen in het museumarchief. 

Zijn dame en zoon Johan zorgden er ondertussen reeds voor dat dit alles 

op de goede plaats terechtkwam. Wij danken ze daarom ten zeerste. 

Over de heer Persoons zal nog lang in onze rangen gesproken worden 

als een vriendelijke, begrijpende en medelevende persoonlijkheid. 

In onze onmacht kunnen we niet anders besluiten: Het was veel te vroeg. 

Wij danken U van harte, Mijnheer de Schepen, en wensen aan zijn dame, 

zoon, schoondochter en familie veel sterkte en bieden langs deze weg 

nogmaals onze innige deelneming aan. 

Namens de H.V. De Gonde 

P. N A S 


