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Woord vooraf,

U hebt het op de voorkaft zeker opgemerkt, ons tijdschrift bestaat precies dertig jaar. Een aantal
Mellenaars was reeds in de zomer van 1971 gestart met archeologische opgravingen nabij de bassins
tegen de spoorwegberm op zoek naar sporen van de in de 16de eeuw verwoeste burcht Cortrosine, de
woonplaats van de toenmalige heren van Melle.
Op 05 februari 1972 werd door diezelfde mensen, aangevuld met enkele andere geïnteresseerden in de
geschiedenis van onze gemeente, een vergadering belegd in het gemeentehuis. Daar werd onze
Heemkundige Vereniging De Gonde officieel opgericht en werd besloten een eigen tijdschrift uit te
geven. Het was nog even wachten tot december van datzelfde jaar voor de eerste publicatie het
levenslicht zag. Vanaf dan krijgen de leden op geregelde tijdstippen de uitgaven van hun heemkundige
vereniging in de bus. Tot op vandaag zijn reeds 3454 pagina’s over het verleden van Melle / Gontrode
verschenen én daar tellen we nog niet de verschillende uitgaven in boekvorm alsook de speciale
uitgaven van ons tijdschrift bij.
In het editoriaal van dit eerste nummer, geschreven door onze eerste secretaris, met name wijlen
Walter Gyselinck, werd een bepaalde tekst geciteerd uit het 2de jaarboek van het Heemkundig
Genootschap van het Land van Rode (1971), die de toenmalige houding van de professionele
geschiedkundigen t.o.v. de heemkundigen suggereert. We drukken deze hier nogmaals af :
« Tegenover hen die wetenschap tot hoogste norm verheffen kan erop gewezen worden hoe soms een
liefhebber aan de basis van een nieuwe wetenschap kan staan. Toen Fülkrott als gewoon liefhebber in
1856 in de Felhofergrot tussen Elberfeld en Düsseldorf de resten van een voorhistorisch mensenras
meende te hebben gevonden, werd hij afwijzend bejegend door de meest gezaghebbende specialisten
van zijn tijd. Heden kan niemand eraan twijfelen dat hij de eerste Neanderthalschedel aan het licht
gebracht heeft. Ook een Boucher de Perthes die als liefhebber-geoloog in zijn silexsteentjes meer zag
dan natuurprodukten, had dan aanvankelijk met miskenning af te rekenen, wat niet wegneemt dat hij
de eerste stoot gaf aan onze kennis van het Paleolithicum. ». Dertig jaar later heeft de heemkundige
beweging in haar geheel in Vlaanderen veel weten te presteren. Het vele en kwalitatief hoogstaand
werk van ‘liefhebbers’ dwingt vandaag bij historici heel wat respect af.
De bestuursleden van het eerste uur, met uitzondering van de ons te vroeg ontvallen Walter Gyselinck
en Georges De Poorter, zijn vandaag nog steeds actief en kunnen een serieuze palmares van
verwezenlijkingen in het domein van het cultureel erfgoed voorleggen. Van bij het begin stelden zij
zich tot doel ‘met alle middelen te ijveren voor de beoefening en de studie van de heemkunde, de
geschiedenis, de folklore, de familiekunde en alle facetten die ermee verband houden’. Het is voor
niemand een geheim dat onze heemkundige vereniging aan de basis lag van het ontstaan van het
Gemeentelijk Museum, Archief en Documentatiecentrum te Melle, een instelling die ondertussen kan
bogen op een positieve faam die uitstraalt tot ver buiten ‘s lands grenzen. De stabiliteit en de gestadige
inzet van onze vereniging, het partnerschap met de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (VVF) en
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niet in het minst de inspanningen van het gemeentebestuur ten behoeve van ons erfgoed garanderen
Melle een nog stralender toekomst.
Aan de mensen van het eerste uur, aan allen die zich reeds jaar en dag gratuite inspannen voor onze
werking en aan al onze trouwe leden en lezers, een hartelijke dank !
Meteen ook een oproep om uw lidmaatschap te hernieuwen, zo blijft u, beste lezer, ook in 2003 deel
uitmaken van onze heemkundige familie.
Tenslotte wensen we u en uw familie namens het gehele bestuur een gezond en gelukkig jaar 2003.

Jan Olsen

Deze aktiviteit groeide uit tot de
stichting van de Heemkundige
Vereniging De Gonde in 1972.
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OUDE EN BIJZONDERE BIDPRENTJES
DEEL 3 AFLAATPRENTJES
- door Ginette Desmet -

T

ot voor een paar decennia behoorden de aflaatprentjes tot de meest voorkomende bidprentjes.
Hun populariteit dankten ze aan de bezorgdheid van de gelovige katholieken voor het lot van
hun dierbare overledenen. Volgens de katholieke geloofsleer worden de zielen die beladen

zijn met nog niet vergeven zonden eerst gelouterd in het vagevuur vooraleer ze het hemelse geluk
kunnnen verwerven. De nabestaanden kunnen deze loutering verminderen (‘aflaten’), door de H. Mis,
goede werken en gebeden ter intentie van de overledene.
De aflaten worden onderscheiden in volle aflaten - waarbij de tijdelijke zondestraf volledig wordt
kwijtgescholden - en gedeeltelijke aflaten waarbij de tijdelijke straf gedeeltelijk wordt
kwijtgescholden; dit alles echter slechts indien aan alle voorwaarden wordt voldaan .
Een gebed dat al (eind de 16de eeuw) door paus Clemens VIII met een volle aflaat werd bedacht is het

gebed ter ere van de vijf heilige wonden van Christus. Meerdere pausen bekrachtigden dit, zij het
soms met veranderde en bijkomende voorwaarden. Een laatste keer gebeurde dit nog in 1934 door
paus Pius XI. Om een volle aflaat voor zielen in het vagevuur te verkrijgen moest men dit bidden na
gebiecht en gecommuniceerd te hebben, geknield voor een afbeelding van de gekruisigde Christus,
waarbij (in principe) de vijf wonden (handen, voeten en zijde of hartwonde) zichtbaar moeten zijn.
Welke pientere uitgever van bidprentjes voor het eerst op het idee kwam om de tekst van het volle
aflatengebed samen met de vereiste afbeelding te verspreiden is nog niet uitgemaakt maar het concept
kende in ieder geval veel bijval. De scherpe afbakening van het onderwerp liet wel geen grote variatie
toe in de afbeeldingen.
Ter illustratie volgen enkele van de oudste en meest typische prentjes uit de collectie van het
Gemeentelijk Archief en Documentatiecentrum te Melle.
Als eerste komt het bidprentje voor Adrianus De Coster (afb.1) aan bod. Dit is een volle-aflaatprentje
in zijn puurste vorm. De afbeelding beperkt zich tot de gekruisigde Christus; links daarvan is het
gebed afgedrukt en rechts worden de voorwaarden vermeld waaraan men moet voldoen om de aflaat te
bekomen.
Op het bidprentje voor Joanna Maria De Smet (afb.2 ) is de afbeelding verrijkt met aanvullende
calvariefiguren zoals Maria (met nimbus), Maria Magdalena en de apostel Joannes.
De Kortrijkse drukker Eugène Beyaert gaf een heel eigen oplossing aan de iconografische
voorwaarden en speelde op zeker (fig.3). Boven het afgedrukte gebed werden de vijf wonden nog
eens afzonderlijk en duidelijk afgebeeld. Behalve de calvariefiguur (Maria Magdalena) zijn er ook
druivenranken en tarwe-aren afgebeeld, een verwijzing naar de eucharistieviering. Dit laatste gegeven
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wordt nog eens extra in de verf gezet door de afbeelding onderaan van miskelk en hostie omringd door
enkele passie-voorwerpen zoals de lans, de spons en de drie spijkers.
Het bidprentje voor Joanna Back (afb.4) is prachtig versierd met zowat alle passie-attributen die alle
aandacht trekken. Het kruisbeeld zelf is tot een minimum herleid en alhoewel het volle-aflatengebed
specifiek een gebed is ter verering van de vijf wonden van Christus zijn die absoluut niet zichtbaar,
zodat logisch gezien de prent - strikt genomen - niet helemaal voldoet aan de vereiste voorwaarden.
Ook het prentje voor Fredericus Van Belle (afb.5 ) lijdt aan dit euvel. De gekruisigde Christus is maar
een kleine, bijkomstige figuur. De aandacht gaat vooral naar de tekst van het gebed vastgehouden
door engelen.
Het bidprentje voor Leonie-Georgina D’Hondt (afb.6) is een prachtig voorbeeld van de neogotische
kunststroming die ook invloed uitoefende op de kleine grafiek. Het is een product van de uitgeverij
St.Augustinus (te Brugge) die talrijke, technisch heel knappe en verzorgde prentjes in neogotische stijl
uitgaf. Iconografisch voldoet het prentje strikt aan de voorwaarden. Christus en de vijf wonden zijn
duidelijk zichtbaar; vernieuwend was de inpassing van het calvarietafereel in de vorm van een
gotische grafsteen met de vier evangelistensymbolen op de hoeken.
Als laatste volgt een zeldzaam dubbelzijdig bidprentje van de Gentse ‘firma’ Hemelsoet die zowat de
koploper was in de productie van dergelijke dubbelzijdige prentjes (afb.7 en 8).
Aan de voorzijde is het gebed afgedrukt met ernaast de gekruisigde Christus, alles omkranst met
druivenranken.

Op de keerzijde is de tekst in banderolvorm rondom fraai omkranst met

engelenfiguren en allerlei geloofs- en doodsymbolen.
Tot zover het verhaal van de volle-aflaatprentjes. In een volgende bijdrage zullen de zogenoemde
‘ars-moriendi’-prentjes even nader worden belicht.
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Adrianus De Coster, weduwnaar van Sophia Vernest.
° Drongen 6-1-1793, + Ledeberg 13-2-1865
(afb. 1)
Joanna Maria De Smet, weduwe van Benedictus De Munter.
° Oosterzele, + Wetteren 21-1-1855, oud 75 jaar.
(afb. 2)

Laurentius Rommens, echtgenoot van Francisca Verhulst.
° Kortrijk 12-9-1791, + Kortrijk 25-6-1864
(afb. 3)

Joanna Back, weduwe van Josephus Van Hoecke.
° Lokeren, + Lokeren 22-10-1864, oud 62 jaar en 2 maanden.
(afb. 4)
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Leonie-Georgina D’Hondt, weduwe van
Theodoor Gilbert.
° Oostkamp 11-12-1829, + Oostende 17-11-1907
(afb. 6)

Fredericus Van Belle.
° Kalken 27-1-1819, + Kalken 22-5-1859
(afb. 5)

Keerzijde van dit bidprentje.
Maria-Bernardina Van Der Haegen, echtgenote van
Franciscus Cosyns.
° Ninove, + Appelterre 3-9-1854, oud 50 jaar 2 maanden
en 9 dagen. (afb. 8)

Voorzijde bidprentje Maria-Bernardina Van Der Haegen.
(afb. 7)
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OORLOGSGELD : NOODGELD TIJDENS W.O. I
TE MELLE
- door Piet Selhorst -

B

ij het klasseren van het Archief Gemeentelijk Museum Melle, bevond zich een kaft
met de titel “Oorlogsgeld”. Daar wilde ik het fijne van weten alsook de
geschiedenis ervan nagaan.

Zo bleek dat bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog het vertrouwen in papiergeld vlug

verdwenen was. Lange rijen mensen stonden aan te schuiven om hun biljetten om te ruilen in
zilverstukken. De Nationale Bank kon deze toeloop niet aan, bovendien had ze bij het begin
van de Duitse invasie de drukpersen vernietigd en de metaalvoorraad met gietvormen en
stempels in veiligheid gebracht. De banken en postkantoren stopten tijdelijk hun activiteiten.
Er was dus een tekort aan geld. Voor de gemeenten was het van levensbelang om geld te
vinden om hun vele verplichtingen te kunnen naleven, zoals de betalingen van het
gemeentepersoneel, onderstand, openbare werken enz… De oplossing was het aanmaken van
kasbons1 ook noodgeld genoemd, daarvoor steunden ze zich op de artikels 75 tot 78 en 143
tot

146

van

de

gemeentewet.

Ze

hadden

de

wel

goedkeuring nodig
van

het

provinciebestuur en
de

koning.

De

gemeentewaarden
dienden als borg,
soms stonden ook
rijke burgers van de
gemeente

als

waarborg.

Deze

Biljet 1ste reeks: geldig tot 25 oktober 1915.
(op ware grootte afgedrukt).

gemeentekasbons waren uitbetaalbaar zodra er terug nationaal geld in voorraad was. Toen de
bevolking de zilveren en zelfs de nikkelen munten ging oppotten, waren de gemeenten zelfs
verplicht een tweede maal noodgeld in omloop te brengen.

1

kasbons, geldbons en gemeentegeld, termen die hetzelfde bedoelen en door elkaar in de geschriften over oorlogsgeld werden gebruikt.
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Melle was één van de 630 gemeenten die noodgeld liet drukken. Op 24 december 1914
tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen te Melle werd het volgende
beslist:
“Overwegende dat, ten einde den onderstand regelmatig te kunnen uitbetalen en om reden
van gebrek aan pasmunt het nuttig zoude zijn geldbons op de gemeentekas uit te geven. In
aanmerking nemende den buitengewonen toestand waarin de gemeente zich bevingt, ten
gevolge van den oorlog. Besluit: Tot hooger gemeld doel zullen geldbons op de gemeentekas
worden uitgegeven ter waarde van f2 5, 2, 1, 0,50 voor het gezamentlijk bedrag van f 14000,-.
Deze bons zullen aan hunne nominale waarde bestendig uitkeerbaar zijn door de
gemeentekas, naarmate de toestand zulks toelaat; geene intresten kunnen geëischt worden”
Deze biljetten waren geldig tot 25 oktober 1915, toen besliste de gemeenteraad de kasbons af
te schaffen en in de gemeenteraad van 21 februari 1916 werden de geldbons nageteld.

9151 bons van f 0,50
4294 bons van f 1,1455 bons van f 2,362 bons van f 5,-

Er werden ook bons afgestaan aan de Duitse militaire overheid:

35 bons van f 0,50
36 bons van f 1,31 bons van f 2,28 bons van f 5,-

Ook werd er nog een late uitbetaling gedaan aan leveranciers voor de som van f 28,Al deze biljetten werden verbrand op voorschrift van het hoger Duits bestuur. De rest van de
f 14000,- gemeentekasbons zijnde f 128,- bleven in handen van collectioneurs of waren
verloren. Deze eerste uitgave kasbons was éénzijdig bedrukt en niet genummerd, de beeltenis
en de kleur waren voor de vier biljetten hetzelfde, enkel het waardebedrag verschilde.
In de gemeenteraad van 17 september 1917 besprak men de tweede uitgave van kasbons, de
gemeente had de goedkeuring van de overheid reeds verkregen. De biljetten werden

2

f = BEF
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dubbelzijdig bedrukt en genummerd, het ontwerp was van August Poppe en de drukker van
dienst was Vanderpoorten. Het ging over een som van f 300.000,- verdeeld als volgt:

25.000 biljetten van f 0,50
12.500 biljetten van f 1,12.500 biljetten van f 2,10.000 biljetten van f 5,1.500

biljetten van f 20,-

1.200

biljetten van f 50,-

1.100

biljetten van f 100,-

De

briefjes

werden

geleverd op 28 februari
1918. Ook werden de
verplichte tien stuks
van

ieder

biljet

afgeleverd aan de heer
voorzitter

van

het

burgerlijk beheer van
de provincie met de
stempel erop “nietig
verklaard”
Biljet 1ste reeks: geldig tot 25 oktober 1915.
(op ware grootte afgedrukt).

.

Deze

biljetten dienden voor
de controle en het
archief.

Op 31 oktober 1918 besloot het college van burgemeester en schepenen de tweede reeks
kasbons in omloop te brengen. Deze biljetten bleven geldig tot 1 juli 1920, buiten enkele
uitzonderingen van late terugbetalingen. De tweede reeks gemeentekasbons van Melle waren
één van de mooiste van het hele land .
•

J. De Mey, “Les billets communaux belges (1914-1919 )”, (3 boekdelen), 1982,
éditions De Mey Jean-René, Bruxelles.
Deze publicatie is ter inzage in de leeszaal van het Gemeentelijk Archief en
Documentatiecentrum te Melle.
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Tweede uitgave, geldig van 31 oktober 1918 tot 1 juli 1920

ware grootte : 5,1 cm x 7,3 cm

ware grootte : 7,6 cm x 11,6 cm

ware grootte : 7,6 cm x 11,6 cm

ware grootte : 8,4 cm x 12,3 cm
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Biljetten van 20, 50 en 100 frank.
Ware grootte : 9,4 cm x 14,5 cm.
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Bestuur van de Heemkundige Vereniging De Gonde
- voorzitter

: Paul Den Haese, Geraardsbergsesteenweg 7, 9090 Melle – 09.252.17.65

- ondervoorzitter

: - Ginette Desmet, J.Van Crombrugghestraat 30, 9000 Gent – 09.223.97.87
- Oscar De Backer, Tuinstraat 71, 9090 Melle – 09.230.27.28

- secretaris

: Daniël Lemmens, Schauwegemstraat 9, 9090 Melle – 09.252.40.87

- penningmeester

: Jan Olsen, Brugstraat 11, 9090 Melle – 09.252.42.60

- conservator/archivaris

: August De Baets, Klinkerlaan 23, 9090 Melle – 09.252.19.20

- bestuursleden

: - Louise de Potter d'Indoye-van de Werve de Schilde
Brusselsesteenweg 190, 9090 Melle – 09.252.40.20
- Luc De Ruyver, Watermolenstraat 22, 9090 Gontrode – 09.252.33.98
- Marcel Smedts, Beekstraat 89, 9090 Melle – 09.252.29.70
- Ferdinand Steurbaut, Bosstraat 29A, 9340 Lede – 053.80.11.16
- Philip Steurbaut, Langestraat 74, 9620 Zottegem – 09.360.76.52
- Gerard Van Heddegem, Vossenstraat 86, 9090 Melle – 09.252.23.39
- André Vervust, Hof ten Dries 14, 9090 Melle – 09.252.32.07
Ruiladres

:

Gemeentelijk Museum
Brusselsesteenweg 395
9090

Melle

website : http://users.skynet.be/museum.melle
e-mail : museum.melle@skynet.be

Lid worden van de Heemkundige Vereniging De Gonde kan :
door storting van minimum 5 € (gewoon lid)
door storting van minimum 12,5 € (steunend lid)
op bankrekeningnummer :
van de

448-3586321-38
Heemkundige Vereniging De Gonde
p/a Brugstraat 11
9090

Melle

Leden en steunende leden ontvangen regelmatig ons tijdschrift "De Gonde", boordevol informatie over de
geschiedenis van Melle en haar deelgemeente Gontrode.

Kunst- en Vormingscentrum het Ovenveld :
Ovenveldstraat, 9090 Melle.
Internetadres : http://home.tiscali.be/ovenveld.melle
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DE VOSSENSTRAAT
- door August De Baets De benaming Vossenstraat is niet zo oud en dateert mogelijks maar van het einde van de 19de of begin
van de 20ste eeuw.

Uit het gemeentearchief blijkt dat de naam een eerste maal opduikt in de

gemeenteraadszitting van 9 mei 19101. Onder punt 4 van de agenda werd de benaming van straten en
het nummer van de huizen besproken en onder nr. 21 van dit agendapunt staat :

Vossenstraat : buurtwegen nr. 10 en 27 van aan buurtweg nr. 8 Kruisstraat (Statie) tot aan buurtweg
nr. 1 Rodschenheirweg.

De Vossenstraat werd gevormd door oorspronkelijk twee verschillende wegen met afzonderlijke
benaming en nummer nml.2 :

nr. 27 Het Zanvortlos – buurtweg nr. 7 – van de Kleine Elsdries (Schauwegemstraat) tot het
Ratteputje - breedte 3 meter – lengte 546 meter.
nr. 29 Mellekouterrede – buurtwegen nr. 7 en 10 van het Ratteputje naar de Rotschenheirweg –
breedte 3 meter – lengte 922 meter.

Het onderhoud van de wegenis was ten laste van de aangelanden.
De Zandvort- of Santfortlos gaf de landbouwers toegang tot de Voskouter en de akkers van de
“Santfort” en de “Grooten Santfort” die deel uitmaakten van de Asschauwergemkouter.
Zandvoorde of Santfort komt van het Germaans “sanda” = zand en “furda” = voorde (fort) en
betekent doorwaadbare plaats in een beek3.
Deze uitleg stemt volledig overeen met de vroegere plaatselijke toestand waar de Wallebeek aan de
oostzijde van het Santfort de grens vormde enerzijds met de Voskouter en anderzijds met de
Asschauwergem.
Dit is op het punt waar hedendaags de Beekstraat en de Vossenstraat elkaar kruisen. Voorbij de
Santfortkouter lag de “Rootputte”. In het landboek van 17524 lezen we :

“(Frans de Rocker) dezelve in pachte als voren (van mijnheer van Wingen) met een partije
lant op het Santvoort oost de volghende suyt de waeghewech west de straete
t

aen den

rootputte noort de voorgaende groot 1 d(ach)want 77 roeden prijs ten d op 5 d(eniers)”
1

D.C.M. Verslagen van de gemeenteraad a° 1910
ibid. Atlas der Buurtwegen Melle a° 1843
3
M. Gysseling : Topon. Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland.
Woordenboek der Nederlandse taal – Voorde (I)
4
RA.G. Melle nr. 12 landboek a° 1752 nr. 495
2
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Gontrode Heirweg

heden : Beekstraat

heden : Kruisstraat

heden : Schauwegemstraat

Detail uit de figuratieve kaart van Carolus Benthuys, anno 1748, ‘Differente pachtgoederen van
Francies de Potter’.
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Op de kaart van Carolus Benthuys a° 1748 zien we dat op de plaats waar de Rootput was “het
Ratteputjen” staat aangeduid5. Deze laatstgenoemde naam hebben we in geen enkel vroeger document
teruggevonden en we veronderstellen dat het een folkloristische vervorming van Rootput betreft
mogelijks omdat op deze plaats veel ratten huisden. De vlasteelt was in de 18de eeuw in onze streek
sterk achteruitgegaan om tenslotte helemaal te verdwijnen en alzo ook de rootputten. Alsdus werd de
oude term waarschijnlijk verdrongen door het volkse toponiem dat tenslotte in de officiële
documenten werd overgenomen6.
Wat er ook van zij vanaf deze plaats veranderde de weg van nummer en van naam en werd het
Mellekouterrede.
Een ree of rede is een karreweg of weg waar men rijdt met kar en paard7.
Wat verder, waar nu ongeveer de viaduct van de spoorlijn Brussel-Oostende ligt, maakte de weg een
scherpe bocht naar rechts op het punt waar een vijvertje lag en links de weg van de Driebunderput
aansloot.
Verderop scheidde deze wegel de Havertuyndries van de Mellekouter en eindigde aan de
Gontrodeheirweg8.

De voornoemde kaart van Carolus Benthuys vermeldt op deze plaats “den

Cocxdries”. Het is ons een raadsel waar die naam vandaan komt. Buiten op deze kaart hebben we in
geen enkel document die naam teruggevonden. Gaat het om een foutieve beschrijving zoals hij
“Boschkouter” heeft geschreven voor Voskouter? Voorlopig hebben we hier geen antwoord op.
Rond het midden van de 19de eeuw stonden op het einde van de Vossenstraat – de toenmalige
Mellekouterrede – nabij de Gontrodeheirweg slechts twee hofsteden, één links en een andere rechts
van de weg. De eerste werd
bewoond door Franciscus
Vervurst.

Hij

was

landbouwer en eigenaar van
zijn hoeve. Franciscus was
gehuwd

met

Victoria

Cooman en zij hadden 5
kinderen nml. drie dochters
en twee zonen. Zij hadden
ook nog drie inwonende
dagloners in dienst9.
Zicht op de rechter en linker hoeken van de duidige Vossenstraat en de Gontrode Heirweg
waar reeds midden de 19de eeuw sprake van bewoning was.

5

D.C.M. Figuratieve kaart van Carolus Benthuys a° 1748. Differente pachtgoederen van Francies de Potter.
D.C.M. Atlas der buurtwegen, Melle a° 1843
7
Het woordenboek der Nederlandse taal – ree (III)
8
A. De Baets, Bijdragen tot de geschiedenis van Melle, deel 1 pag. 90
9
D.C.M. B.V. 1847-1870 – Dl. I blz. 224
6

- 15 -

Schuin over de hofstede woonde hun
gebuur

Bernard

Augustin

Dierickx,

pachter van mevrouw Eugenia Waedemon
uit Gent. De hoeve behoorde vroeger bij
het goed te Havertuyne.
Bernard

Augustin

was

gehuwd

met

Victoria De Koker en zij hadden samen 6
kinderen nml. 2 jongens en 4 meisjes. Op
deze hoeve werkten niet minder dan 5
knechten

en

2

diensmeiden

allen

inwonend10.
Aan het begin van de Vossenstraat of
Santfortlos,

aan

de

hoek

met

de

Kruisstraat, stond op de plaats van de
vroegere eigendom van de Augustijnen,
het huis van Casimier Raman. Hij was
kuiper van beroep en zijn echtgenote
Theresia Botterman hield er een winkel11.
Zij hadden 4 kinderen waarvan 3 zonen en
een dochter.
Deze drie voornoemde gezinnen waren
vóór 1870 de enige bewoners van de twee
landwegen die de latere Vossenstraat
zouden vormen. In de gemeenteraad van
9 mei 1910 zien we dat de Santfortlos en

Detail uit de kadastrale kaart van P.C. Popp.

de Mellekouterrede, zijnde de buurtwegen
nr. 8 en 10 verenigd werden onder het nummer 27 onder de naam Vossenstraat12. Bij die naamgeving
heeft men gedacht aan de Vossenkouter en zeker niet aan het gekende dier uit het Reinaard-epos.
De Vossenkouter zelf heeft zijn naam te danken aan een familie De Vos die, in het begin van de 13de
eeuw een kouter in cijns hield van het hof van Melle13 :
“Henricus filius Soikin Vos de terra supra cortunam iuxta Voscoutre vid d. 1 ø”
(Hendrik, zoon van Soikin Vos, van grond boven de hoeve nabij de Voskouter, 6 deniers 1
obool).

10

ibid. blz. 225
ibid. blz. 203
12
D.C.M. Verslag gemeenteraad 09-05-1910
13
RA.G. Melle nr. 9 fo. 4 Cijnsboek van de heerlijkheid Melle, 13de eeuw.
11
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Urbanisatieplan August Poppe a° 1917.
Deel 1 van Schauwegemstraat tot het Ratteputje.

Urbanisatieplan August Poppe a° 1917.
Deel 2 van spoorviaduct Brussel-Oostende tot
Gontrodeheirweg

Een nieuw algemeen plan van Melle op schaal 1/2500, opgemaakt door de bouwkundige August
Poppe in 1917 en goedgekeurd in de gemeenteraadszitting van 02-04-1918, voorzag een verbreding
van de Vossenstraat tot 12 meter en een rechttrekking van de weg aan het Ratteputje14. Dit plan werd
echter niet uitgevoerd. In de gemeenteraadszitting van 11-05-1922 werd,

“gezien de vraag van den heer Hooge Koninklijke Commissaris van Oost-Vlaanderen en
Antwerpen te Gent bij brief van 16 december 1921, 2de afdeeling nr. 5429, een nieuwe
goedkeuring over het plan te willen uitbrengen. het zelve sedert zijne eerste goedkeuring
menige veranderingen ondergaan hebbende”,
na onderzoek en bespreking en het aanbrengen van enkele wijzigingen goedgekeurd15.
Voor de Vossenstraat werd uiteindelijk de voorgestelde breedte van 12 meter behouden.

14
15

D.C.M. Urbanisatieplan A. Poppe a° 1917
D.C.M. Gemeenteraadszitting 11-05-1922
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Behoudens het deel tussen de spoorwegbrug en de Gontrodeheirweg, dat reeds in 1910 bedekt werd
met steenslag, bleef het overige deel van de straat voorlopig nog een zandweg.
Pas vanaf 1924 is er sprake van verbeteringswerken hetgeen betekende dat men steenslag aanbracht
over heel te lengte van de straat16.
Uiteindelijk begonnen de onteigeningen voor de nieuwe aanleg van de Vossenstraat op 21-10-1957 en
werden de werken gestart op 19-04-195817 met een betonnen wegdek.
Aldus werden de beide vroegere landwegen een volwaardige straat.

Gedeelte van de Vossenstraat tussen de Beekstraat en de ‘nieuwe’ spoorlijn Brussel-Gent. De bebouwing dateert
van na Wereldoorlog II.

AANVULLENDE LEDENLIJST VAN DE
HEEMKUNDIGE VERENIGING DE GONDE 2002
(gegevens t.e.m. 01 december 2002)
STEUNENDE LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 12,5 €)
- Cornelis Jean-Pierre, Brusselsesteenweg 111, 9090 Melle

LEDEN (VANAF EEN BIJDRAGE VAN 5 €)
- De Maenchalck Lies, Loofblommestraat 57, 9051 Sint-Denijs-Westrem
- Leyns Monicque, Baarle-Frankrijkstraat, 9830 Sint-Martens-Latem

16
17

ibid. verslagen schepencollege 02-11-1910, 10-04-1914 en 30-04-1924
Bron : G. Van Heddeghem, inwoner van de straat.
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MELLOY IN VERTALING
- door Daniël Lemmens -

W

e hebben altijd de intentie gehad een bundel uit te geven met de Nederlandse vertaling
van de beste gedichten van Camille Melloy. Hiervoor dachten we aan dichter Anton
Van Wilderode. Spijtig genoeg is die vraag officieel nooit gesteld geworden. Maar de

gedachte om dit ooit te verwezenlijken houdt ons nog steeds bezig.
Toen de F. Timmermanskring uit Lier in 2000 haar ledendag in Melle hield in aanwezigheid van Clara
Timmermans, de dochter van de Fé, en mevr. Demey, de kleindochter van Stijn Streuvels, brachten ze
ook een bezoek aan het graf van Camille Melloy. Bij die gelegenheid werd het gedicht Testament in

twee talen voorgelezen door woordkunstenaar Fons De Roeck. De vertaling kwam tot stand met
vereende krachten van prof. Herman Mertens en Etienne De Smedt. Prof. Mertens was jarenlang
hoogleraar in theologie te Leuven en een bekend redenaar over filosofische en letterkundige
onderwerpen. Etienne De Smedt is de stichter en huidige voorzitter van de F. Timmermanskring.
Ondertussen had ook Wim De Cock, beeldhouwer, graficus en dichter, die een prachtige vertaling van
de gedichten van François Villon realiseerde, zich aan een vrije vertaling van datzelfde gedicht
Testament gewaagd.
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Camille Melloy heeft ook heel wat gedichten over Melle geschreven. Vorig jaar hielden we, ter
gelegenheid van de poëziewedstrijd voor de jeugd, een eenvoudige tentoonstelling in de bibliotheek
met een aantal gedichten over Melle. We vroegen toen aan dichter José De Poortere een paar
gedichten van Camille Melloy te vertalen. Deze bekende priester-dichter uit Deinze heeft reeds heel
wat gedichtenbundels uitgegeven en is medewerker aan verschillende letterkundige tijdschriften.
Hij is bekend met het werk van Camille Melloy. In het boek “Over Wase auteurs” publiceerde hij
een paar essays waaronder een merkwaardige bijdrage over Camille Melloy. In ons eerste nummer
van vorig jaar schreven we hierover een artikel “Het Waasland is Camille Melloy nog niet
vergeten”.
Vertaling “Et puis…” (Camille Melloy)
door De Poortere J.

Tenslotte…

Et puis…

En in de blauwe cirkel van zijn brede horizon,
Zonder ooit zijn oude gebruiken te veranderen
Zal mijn Vlaanderen slaan –zon, sneeuw en nevelsOver haar duldzaam lichaam de mantel der seizoenen.

Et dans le cercle bleu de son large horizon,
Sans jamais déroger à ses vieilles coutumes,
Ma Flandre jettera – soleil, neiges et brumes –
Sur son corps endurant le manteau des saisons.

En in juli’s gelijk aan deze maand waarin ik inadem
De brandende geur van hun rogge met de wegende aren,
Zullen hun zeisen knarsen in het wegende goud der dagen,
Zullen hun angelussen luiden in de damp van de dageraad.

Et des juillets pareils à celui dont je hume
Les brûlantes odeurs du seigle aux épis lourds,
Feront crisser leurs faulx dans l’or épais des jours,
Tinter leurs anelus dans l’aurore qui fume.

Rond vier uur in de kleine schaduw van een knotwilg,
Terwijl de hitte ronkt in de gevoelloos geworden ziel
Zullen oogsters de koele nacht aan de veldfles drinken.

Vers quatre heures, à l’ombre étroite d’un têtard,
Tandis que la chaleur ronfle dans l’âme gourde,
Les moissonneurs boiront la nuit fraîche à leur gourde.

Avonden zullen zo mooi zijn dat laat op de drempel
De landbouwers, een gelukkige droom in hun ogen,
Zullen vanuit hun kleien pijpen nog doen stijgen

Les soirs seront si beaux que, sur le seuil, bien tard,
Les paysans, un rêve heureux dans leur regard,
Feront monter encor, de leur pipe de terre,

de scherpe en heilzame tabaksgeur van Appelterre.

L’âcre et salubre odeur du tabac d’Appelterre,

En vrede zal vloeien zonder dat mijn hart zich meldt!
Maar wie weet? Het heeft zozeer deze einders bemind,
Deze stroom deze weerspiegeling van bomen, van huizen
Deze vlasgaarden, velden vol bloemen, uw glorie Melle!

Et la paix coulera sans que mon cœur s’y mêle !
Mais qui sait ? Il a tant aimé ces horizons,
Ce fleuve reflétant des arbres, des maisons,
Ces champs de lin, ces champs de fleurs, - ta gloire, ô Melle !-

Vlaanderen en haar mooie zeeluchten hebben hem zo geroerd,
Dat er wat van zijn tederheid zonder twijfel zal drijven,
Zal doordringen tot op de wegel, op de dijk, de grote baan
Zoals de geuren der aarde en van het water na de regenval.

La flandre et ses beaux ciels marins l’ont tant ému,
Qu’un peu de sa tendresse y flottera sans doute,
Pénétrant le sentier, la dique, la grand’route,
Tels les parfums de terre et d’eau quand il a plu.

En misschien door een bijbelse of Vergiliaanse avond
De droom van een herder, het gebed van een priester
Of de onzrustige hoop van een leerling op het college

Et par un soir biblique ou virgilien, peut-être
Le songe d’un berger, la prière d’un prêtre
Ou l’espoir inquiet d’un doux collégien

Zal hij zich plots geraakt voelen, als door een vleugel,
Door de verborgen gebleven opwinding van een zusterziel,
Door de vage herinnering van welke voormalige zaligheid?

Se sentira soudain frôlé, comme d’une aile,
Par le secret émoi d’une âme fraternelle,
Par l’obscur souvenir de quel bonheur ancien ?

En mijn hart van vandaag zal nog kloppen aan het zijne.

Et mon cœur d’aujourd’hui battra contre le sien.
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Vertaling “Dans le village de mes rêves…”
(Camille Melloy) door De Poortere J.
In het dorp van mijn dromen…

Dans le village de mes rêves…

In het dorp van mijn dromen
Slaat de toren vaak de doodsklok.
Over het dorp van mijn dromen
Staat de zon wel eens op,
Maar vaker rijst ze niet op.

Dans le village de mes rêves
La tour sonne souvent le glas.
Sur le village de mes rêves
Quelquefois le soleil se lève,
Plus souvent ne se lève pas.

De schaduw en de rouw volharden altijd
In de straatjes met hun lage daken;
De schaduw en de rouw volharden altijd,
En de straatjes zijn zo triestig
Zodat men, uit instinkt, zich haast.

L’ombre et le deuil toujours persistent
Dans les ruelles aux toits bas ;
L’ombre et le deuil toujours persistent,
Et les ruelles sont si tristes
Qu’on y hâte, d’instinct, le pas.

Toch houd ik van zijn begraafplaats,
En mijn hart voelt er zich ingetogen;
Toch houd ik van zijn begraafplaats
Waar ik op de grafstenen ontcijfer
zeer zachte en zeer gekende namen:

Pourtant j’aime le cimetière,
Et mon cœur s’y retenu ;
Pourtant j’aime le cimetière
Où je déchiffre sur les pierres
Des noms très doux et très connus :

Het zijn de dromen van andere jaren
Die daar rusten in hun goede slaap;
Het zijn de dromen van andere jaren
Als de ruiker van verwelkte bloemen
Die een beetje van de zon bewaren…

Ce sont rêves d’autres années
Qui dorment là leur bon sommeil ;
Ce sont rêves d’autres années
Comme un bouquet de fleurs fanées
Qui gardent un peu de soleil…

Vertaling “Le Grand’ Route” (Camille
Melloy) door De Poortere J.
De Grote Baan

La Grand’route

Aan de onuitputtelijke zon
bezat de zomer de blauwe dagen.
De soepele zoenen van het zand
hebben mijn eeltvoeten verbrand.

Au soleil intarissable
L’été soûle ses jours bleus.
Les souples baisers du sable
Ont brûlé mes pieds calleux.
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Aan het einde, onder de hoge voute
Van de olmenbomen vol van de avond
Verwelkom je mij o jij grote baan:
Hier is de grenssteen om te zitten,

Enfin, sous la haute voûte
De tes ormes pleins de soir
Tu m’accueilles, ô grand’route :
Voici la borne où m’asseoir,

Hier is het plaveisel dat oplikt
Zoals van het water dat streelt,
Met zijn gepolijste en zachte tong
Van mijn huid de plekken van eelt.

Voici le pavé qui lèche
Comme une caresse d’eau,
De sa langue lisse et fraîche
Les durillons de ma peau.

Hier is met het geluid van een harp,
Dat vanuit de takken op me neerdaalt
En om mijn hals de sjaal wordt gelegd
van zijn adem, door een weldoende wind.

Voici, dans un bruit de harpe,
Que des ramures descend
Et jette à mon cou l’écharpe
De son souffle, le bon vent.

Ha! laten we onze reis verderzetten!
Van de ene naar de andere horizon
De route boven de duizend bogen
Werpt een brug van loof in de bomen.

Ah ! Reprenons notre marche !
De l’un à l’autre horizon
La route sur ses mille arches
Jette un pont de frondaisons.

Ik voel nieuw bloed in mijn hoofdaders
Ik beluister, vermenigvuldig,
De overvloedige kracht van de aarde
In mijn zenuwen leven en schreeuwen!

J’ai du sang neuf aux artères,
J’écoute, multiplié,
L’ample force de la terre
Dans mes nerfs vivre et crier !

Ik doe mee, en mijn passen mengen
zich stil, mijn blootvoetse passen
Mengen met alle stappen die martelen
De wegen die leiden naar het ongekende:

Je marche, et mes pas se mêlent
Silencieux, mes pas nus,
A tous les pas qui martellent
Les chemins vers l’inconnu :

Vagebonden, met schichtige gezichten,
Foorkramers die eruit zien als dieven,
Soldaten die hun monden versieren
Met een sigaretpeuk of een bloem,

Vagabonds au fronts farouche,
Forains aux airs de voleurs,
Soldats dont s’orne la bouche
D’un mégot ou d’une fleur,

Al de ridders uit de Orde
Van de Ellende, hen allen
die ooit maar konden bijten
in het zwart brood van de pech;

Tous les chevaliers de l’Ordre
De la Misère, tous ceux
Qui jamais ne purent mordre
Qu’au pain noir des malchanceux ;

Tenslotte hen allen waarvan de ziel gonst
Van gebeden en van chansons:
Bedevaarders van Onze-Lieve-Vrouw,
Dichters, mijn gezellen…

Puis toux ceux dont bruit l’âme
De prière ou de chansons :
Pèlerins de Notre-Dame,
Poètes, mes compagnons…

Laten we gaan, ha! stappen we samen,
Een groot aantal als één man in de pas,
Want niets immers kan je vergelijken
Met de pijn die kwelt onze harten.

Marchons, ah ! marchons ensemble,
Un seul homme au pas nombreux,
Puisque rien ne se ressemble
Comme les cœurs douloureux !

Laten we gaan: op het einde van de weg
- Naar we moeten geloven, o reiziger! Opent zich, eindelijk en zonder twijfel
De bescheiden herberg van het geluk!

Marchons : au bout de la route
- Il faut croire, ô voyageur ! S’ouvre enfin, s’ouvre sans doute
L’humble auberge du bonheur !
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BOUWEN OP MELLE-DRIES
- door André Vervust Melle - Dries is met de jaren volledig bebouwd geworden.
Vóór W.O. II bouwde de heer De Vos in de Driesstraat 8 huizen. De bouwplaats liep naar
achteren sterk naar beneden. Zo moest men die huizen op een hoge onderbouw zetten om
gelijk te komen met de straat. Er zat bijna een verdieping in de grond. (1). De bewoners
hebben allemaal hun huis gekocht.
Daarna bouwde dezelfde heer De Vos nog eens 6 huizen in de Kruisstraat. Die kwamen op
een stuk dat niet meer werd gebruikt. (2) Ook hier hebben de bewoners hun huis gekocht.
De oorlog brak dan uit en van bouwen sprak men niet meer. Na de oorlog en met het graven
van de Ringvaart, werden vele gezinnen onteigend en moesten velen naar een betaalbare
woning of bouwperceel gaan zoeken.

12
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Zo kwam het dat men in de Kruisstaat en de Lindestraat percelen bouwgrond kon kopen,
eigendom van de heer Jozef de Potter d’Indoye uit Lovendegem. De percelen werden lukraak
verkocht en men kon het aantal meter nemen wat men wou. Er was geen verkavelingsplan
Daar begon men te bouwen rond de jaar 1948 - 49. Later bouwde men verder naar het
centrum van de wijk. (3) Stilaan kwam deze straat vol met huizen te staan, het een wat
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vroeger dan het andere. In het centrum van de wijk werd het hof van De Vos afgebroken en er
kwamen 2 huizen op die grond te staan. Daar tegenover bouwde men ook huizen (4). Men
bouwde ook nog 2 huizen bij naast de 6 die er al stonden.
In de Driesstraat stonden reeds huizen maar men bouwde er enkele bij.rond het jaar 1959 (5).
Aan de andere kant kwamen ook huizen die aansloten op de huizen in de Lindestraaat (6), dit
was in de periode van 1950 - 55.
Verder naar het centrum toe kwamen ook huizen die aansloten op de Fabiolalaan (7).
Dit waren huizen die aan de bestaande werden aangebouwd. De huizen werden door de
eigenaar bewoond. Ook die straat was bijna volgebouwd.
Dan kwam de eerste grote verkaveling in Hof ten Dries (8). Ook eigendom van de heer
Joseph de Potter d’ Indoye. Daar kwamen een 20 tal bouwpercelen in open en halfopen
bebouwing. Na het aanleggen van de nutsvoorzieningen begon men er te bouwen in 1967 en
de eerste bewoners namen hun huis in gebruik in 1968. Het is een straat die dood loop maar er
is wel nog de voetweg naar de Lindestraat.
En grote boomgaard eigendom van de familie Leenesonne werd ook verkaveld, de
Boomgaardstraat kwam ter beschikking (9) en men bouwde daar rond 1969. Het is ook een
straat zonder einde.
Er was een voetweg van de Driesstraat naar de Lindestraat en daar kwam de verkaveling van
de Fabiolalaan. Die legde men aan rond 1970 en een deel veranderde van naam bij het
verkavelen van de straten van de andere percelen, in de Meelbessenlaan. (10)
Dan was het de beurt aan de grote verkaveling van de Boterbloemstraat, de
Pinksterbloemstraat, De Klaverstraat en de Grote Elsdries. (11). Daardoor kwam een heel
aantal percelen bouwrijp en die werden vlug ingenomen en van huizen voorzien. Dit was
eigendom van de famile Van de Putte.
Een deel van die verkaveling ligt nog te wachten om aangelegd te worden.
In de Begijnewegel (12) kwamen er ook huizen bij die men in verschillende jaren bouwde.
Tussen Hof ten Dries en het centrum van de wijk kwamen ook nieuwe huizen rond 1980 1990. (13)
Wat eens een groene wijk was is nu een stenen wijk geworden en er blijft van vruchtbare
grond niets meer over.
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HEEMDAG DENDERMONDE : EEN NIEUWE START
VOOR HEEMKUNDE VLAANDEREN
- door Daniël Lemmens Op 27 oktober werd in Dendermonde de eerste landdag van Heemkunde Vlaanderen
gehouden.
Fons Dierickx, de nieuwbakken voorzitter van de vernieuwde raad, verwelkomde de
aanwezigen op het stadhuis en gaf enige toelichting bij de nieuwe start.
In Vlaanderen zijn een 400 lokale kringen verspreid over de verschillende provincies. Reeds
in 1941 werd een Verbond voor Heemkunde opgericht door Jozef Van Overstraeten. De
laatste tien jaar is er een scheuring ontstaan zodat van een gezamenlijke werking geen sprake
meer was. Vorig jaar zijn de geschillen bijgelegd en is men met hernieuwde aanpak van start
gegaan. Heemkunde Vlaanderen manifesteert zich nu als een eigentijdse koepelvereniging
voor heemkundigen in het Vlaamse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gebied. Ze wil
een echt bindmiddel zijn tussen de lokale kringen, de provinciale verbonden, individuele
vorsers, historische en aanverwante verenigingen, scholen en instellingen allerhande.
Robert Ruys gaf hierna een korte toelichting over het thema van de dag “Beelden in de straat”
en vroeg om mee te werken aan de vooropgestelde publicatie met een inventaris van de standen straatbeelden in Vlaanderen.
Vervolgens nam Frank Herman, coördinator van het erfgoedbeleid in Antwerpen, het woord
met als onderwerp “Bewogen Monumenten Bewegen”. Hij had het over de initiatieven die
zowel door de overheid als de privé-sector genomen worden om nieuwe gedenktekens en
beelden te plaatsen. Waar er vroeger echter meestal gekozen werd voor duurzame materialen
(brons, steen of staal) zien tegenwoordig ook lichtere constructies het licht. Het 19de eeuws
concept wordt vaak verlaten en de kortere levenscyclus krijgt meer vorm. Vaak moeten
beelden wijken voor wegen, nieuwe gebouwen… en krijgen zelfs een nomadenbestaan. De
hedendaagse stad worstelt met het monument en het monument voelt zich vaak verloren in de
stad.

Haar taak als stedelijke blikvanger valt weg en verdwijnt tussen de

verkeersinfrastructuur. De voorbijganger heeft er geen boodschap meer aan. In enkele
uitzonderlijke gevallen kunnen ze nog een artistieke waarde opeisen en zich een historische
waarde aanmeten. Ze worden verdrongen door krachtiger tekens uit de wereld van de reclame
en verkeer.
In zijn lezing “Standbeeld, standpunt” bewees Christoph Ruys, docent aan Sint-Lucas,
Brussel aan de hand van een reeks dia’s de stellingen van de vorige spreker.
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Op een

duidelijke, visuele manier toonde hij de teloorgang aan van het monument in de transformatie
van de publieke ruimte : in plaats van pleinen markeren ze vluchtheuvels en definiëren ze
parkeerplaatsen.

Die transformatie is geen op zichzelf staand fenomeen maar nauw

verbonden met de transformatie van de publieke ruimte die de hedendaagse stad kenmerkt.
Tussen de lezingen door kregen we een gevarieerd optreden van Tineke Van Ingelgem (zang)
en Tom Bracke (gitaar) terwijl mooie beelden van Vlaamse gebouwen en standbeelden op het
scherm verschenen.
Een feestelijke receptie, aangeboden door het stadsbestuur besloot deze voormiddag. We
hadden ook nog de gelegenheid de tentoonstelling “Kleine monumenten” te bewonderen. Ze
was een levendige en soms schilderachtige illustratie van het volksleven, een historische
getuigenis opgevat naar maat van de mens binnen een gemeente, wijk of straat. Een boeiend
aspect van lokale leefgemeenschap.
In de namiddag stond een wandeling langs Dendermondse kleine monumenten op het
programma. Het was een prachtige illustratie van de theoretische uiteenzettingen van de
voormiddag.

Door zijn begeesterende uiteenzetting wist de gids ons enkele boeiende

aspecten van de lokale geschiedenis van Dendermonde mee te delen.
Tijdens de wandeling bezochten we ook de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
waarbij we kennis konden maken met de verschillende ateliers van schilderkunst,
beeldhouwkunst, e.a….
Rond 17u. kwamen we samen voor de slotzitting in het
stadhuis. Daar werd door voorzitter Fons Dierickx het JozefWeyns-eremerk overhandigd aan de heer Robert Ruys. Onze
Oost-Vlaamse voorzitter van het Verbond voor Heemkunde
heeft zich jarenlang ingezet voor heemkundig onderzoek en
kon steeds velen boeien door zijn geëngageerd optreden. Het
moet ons dan ook niet verwonderen dat hij die prijs in
ontvangst mocht nemen. Het Joachim-Beuckelaer-eremerk
ging naar de mosterdspecialist uit Gent, de heer Belcaer die
op zijn terrein een echte promoter is.
Deze heemkundige studie- en ontmoetingsdag, gehouden in
de bakermat van de vernieuwde beweging, was een geslaagd
initiatief geïnspireerd door de traditionele landdagen van het
voormalig Verbond voor Heemkunde.
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EEN AANVULLING OP DE STATEN VAN GOED
VAN MELLE EN GENTBRUGGE
- door Gontran Ervynck -

I

n 1985 kwam door de goede zorgen van conservator August De Baets de gewaardeerde uitgave
van de STATEN VAN GOED VAN MELLE EN GENTBRUGGE (2 delen) tot stand. In Deel 1
ontbreken echter de staten van goed over de periode 1691-1701 omdat het desbetreffend

"Register Nr. 57 voorlopig niet te vinden was in het Rijksarchief". Het bleek thans, na zoveel jaren,
opnieuw beschikbaar te zijn voor de zoeker (RAG, Fonds Melle-Gentbrugge, Nr.57). Dit register,
met in totaal 201 beschreven folio's, bevat een kopie van de originele losse staten, van deze
laatsten zijn sommige terug te vinden in Bundel Nr. 67 van hetzelfde fonds. Bijna alle staten hebben
betrekking op de parochie Melle, de staten van de parochie Gentbrugge voor dezelfde periode vindt
men in register Nr. 58.
De originele staten werden blijkbaar door een latere greffier gekopieerd in het register Nr.57.
Dit heeft enkele gevolgen gehad. Er werd soms een woord vergeten of verkeerd gelezen zodat thans
sommige zinnen onsamenhangend zijn en moeilijk te begrijpen. Bv. men leest dat Jan de
Lathouwer bij zijn overlijden drie kinderen naliet maar slechts de namen van twee kinderen staan
vermeld in de tekst (zie Nr. 54 hieronder). Ook worden sommige familienamen verminkt. Enkele
voorbeelden: onder Nr. 21 is sprake van Cathelijne van Beneden gehuwd met Lieven van
Snaeye, uit de PR van Melle blijkt dat dit Lieven Versnaeyen is; onder Nr. 46 vindt men de staat van
goed van Jan van den Ruyse, dit is Jan Vercruyssen; onder Nr. 47 is sprake van Barbel van de Gugde,
dit is Barbel Verbrugghen !
Hieronder geven we een samenvatting van de inhoud van Register Nr. 57, Staten van Goed van
Melle, 1691-1701. Het is ons een genoegen maar nog meer een eer aldus het werk van onze
goede vriend August De Baets te kunnen aanvullen.
1. SvG die overgheeft Janneken Vermere hauderigghe ten sterfhuyse van Lieven Diereck
overleden binnen Melle den 20 Feb 1691 hebbende tsamen verweckt een weese Joosken audt
ontrent een jaer. Marten Backe is apparenten voocht patronel en Passchier Vermere is voocht
matronel. Fo.1rt - 2rt. Actum den 22 Maart 1691.
2. Requeste aan Burgemeester en Schepenen van Melle door Adrianneken de Wilde fa.
Adriaens, woonende binnen dese prochie, weduwe van Guillaeme van Durme haeren
tweeden man, tot aanpassing van de SvG van Joos de Schuyttere haeren eersten man,
overgegeven den 31 Oct 1680 i.v.m. een schuld aan baljuw Jacqs. Frans Meynaert als
ontfangher van de fransche contributie en vermindering van de weesepennynghen van
de weesen van desen Joos de Schuyttere. Jacqs. de Schuyttere is voocht paterneel van de
weesen. Actum den 10 Mei 1691. Fo.2rt.
3. SvG die overgheeft Adryaneken van Hecke hauderigghe ten sterfhuyse van Pr. de Beer
overleden binnen Melle den 30 Sep 1690, hebbende tsaemen verweckt vier kinderen:
Elisabette (8 jr), Janneken (6 jr), Jan (3 jr) en Pierken (6 weken). Voocht paterneel:
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Pr. de Riddere. Fo.2vs - 3vs. Actum den 22 Maerte 1691.
Zie ook de requeste aan Burgemeester en Schepenen door Adriaenneken van Hecke
weduwe van Pieter de Beer op fo.16rt en 16vs.
4. SvG die overgheeft Jenne Marie de Vos hauderigghe ten sterfhuyse van Pieter Lammens
verleden binnen Melle den 13 Sep 1690, hebbende tsaemen verweckt vyf kinderen:
Gheeraert (9 jr), Joannes (7 jr), Adryanneken (5 jr), Frans (3 jr) en Marieten (1 jr).
Vocht patronneel: Gheeraert Lammens, voocht matroneel: Lieven de Vos. Fo.3vs - 6vs.
Actum den 10 Meye 1691.
Er zijn gronden van erfve binnen de prochie van Wetteren.
5. SvG ten sterfhuyse van Guillaeme van Durme overleden binnen Melle den 6 Jan 1691,
achterlaetende twee kinderen gheprocreert by de hauderigghe Adriaenneken de Wilde fa.
Adriaens te weten Pieter van Durme (6 jr en half) en Guillae. van Durme (3 jr en half). Voocht
paterneel: Pr. van Durme. Fo.7rt - 8rt. Actum den 28 Juni 1691.
6. SvG die overgheeft Frans Lammens fs. Geeraert hauder ten sterfhuyse van syn
huysvrauwe Adrianneken de Mey fa. Gheeraert overleden binnen Melle den 16 April
1691 hebbende tsaemen verweckt vier kinderen: Gheeraert (5 jr), Janken (4 jr), Pierken (2 jr 6
md) en Francisken (3 md). Voocht patronel: Gheeraert Lammens; voocht matronel: Gheeraert
de Mey. Fo.8rt - 11vs. Actum den 28 Juni 1691.
Er zijn gronden van erfven te Oostakker en Wetteren.
7. SvG die overgheeft Janneken Merelaens hauderigghe ten sterfhuyse van Jacques van
Daele overleden binnen Melle den 6 Nov 1691, hebbende tsaemen gheprocreert twee
kinderen: Jacques (6 jr en 9 md) en Janneken (1 jr en 4 md). Voocht patroneel: Jacques
Maelge in huwelyck met Livine van Daele. Fo.11vs - 14rt. Actum 20 Dec 1691.
8. SvG die overgheeft Tanneken Rodriegus hauderigghe ten sterfhuyse van Gillis Hack
overleden den . . . (blanco) Juli 1691 hebbende tsaemen verweckt seven kinderen waervan
maer vyf meer in leven syn te weten Jan (17 jr), Isabelle (15 jr), Daneel (13 jr), Catharina (9
jr) en Niclays (4 jr). Lieven van Gansberghe is deelvooght uytten Collegie. Fo.14rt - 16rt.
Actum 27 Maerte 1692.
9. SvG die overgheeft Jan Ghyselynck fs. Frans hauder ten sterfhuyse van syne tweede
huysvrauwe Pietronelle Verlynden overleden binnen Melle den 22 Febr(?) 1692 hebbende
achterghelaeten ses weesen waervan vyfve noch syn int leven te weten Jacobus (13 jr),
Marieken (10 jr), Lenaert (8 jr), Gennoandt (6 jr) en Fransoyseken (2 jr). Vooght matroneel:
Cornelis Verlinden. Fo.16vs - 19vs. Cathelyne Backers fa. Adriaens was de eerste echtgenote
van Jan Ghyselynck, waarvan een kind Matheus.
10. SvG die overgheeft Pietronelle Geers fa. Jans hauderigghe ten sterfhuyse van Guillae van de
Velde overleden binnen Melle den . . . (blanco) Juni 1691 hebbende achterghelaeten vier
kinderen te weten Jan (7 jr), Jannemarieken (5 jr), Elisabet (3 jr) en Anneken (18 md). Vooght
patronel: Lieven Roels; vooght matronel: Jan Geers. Fo.19vs - 22vs.
11. SvG die overgheeft Joosynten Coolens hauderigghe ten sterfhuyse van Frans de Smedt fs.
Pauwels overleden binnen Melle den 20 Meye 1692 hebbende achterghelaeten een
weese met naeme Barthelomeus (22 jr). Vooght patronel: Frans van de Putte; voocht
matronel: Jan Coolens. Fo.22vs - 25rt. Actum den 3 Juli 1692.
12. SvG ten sterfhuyse van Jacquemyntien Verhoven fa. Jans, overleden binnen Melle in de maent
April 1692, jonghe dochter dewelcke geene lichaemelijcke hoors heeft achterghelaeten. Ten
welcken sterfhuyse de aperente deelgenooten syn dese (1) eerst Jan de Smedt fs. Lievens
wesende eenen Staeck (2) Pr. Verooten fs. Jooris soo over hem selven als vooght over
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de weese van Jan Verooten fs. Jooris met naeme Pr. Verooten ghewonnen by Geelyne
Pauwels aut 17 Jaeren den welcken formeert eenen tweeden Staeck (3) item Guillae Nope soo
over hem selven als vooght over de weese van Lieven Praet gheprocreert by Elisabeth Nope
met naeme N. Praet audt vyf jaeren den welcken formeert eenen derden Staeck (4) Pr.
Verschueren wesende eenen vierden Staeck (5) ende ten lesten Jan Staelhaert Consorten
formeert eenen vyfden Staeck. Welcke hebben oversien de Commeren ende baeten
gheassestert met Rombaut van Aelbrouck ende Frans de Reuse beede gheswooren
costumiers ten platten laende. Fo.25rt - 27vs.
Er zijn gronden van erfven gelegen binnen Melle en Gontrode.
De overledene heeft bij testament het derde deel van al haar goederen nagelaten aan de weesen
van Frans Verhoven gheprocreert bij Pietronelle Deleyn. Actum den 3 Juli 1692.
13. SvG die overgheeft Jan Haeck fs. Gheeraert hoor ten sterfhuyse bleven van Claerken
Wante synne moeder die overleden is binnen Melle den 11 April 1692 ende by haer oock
achterghelaeten twee onderjaerigghe weesen met naeme Frans de Smedt fs. Jans die de
overledene heeft gheprocreert by het voorn: Claerken Wante van den tweeden bedde
audt ontrent de 23 Jaeren mitsgaeders Lieven audt ontrent 17 Jaeren die de overledene heeft
gheprocreert by Passchier Saye kindt van den derden bedde. Frans van de Putte is vooght
patronel over Frans de Smedt van den tweeden bedde ende Passchier Saye voocht
patronel over den derden bedde. Fo.28vs - 30rt.
Guillae Noppe stelt zich seker ende borghe over de weesepennynghen competerende aen
Lieven Say. Jan Meulleman, meyer van Melle, stelt zich seker ende borghe voor Frans de
Smedt. Actum den 3 Juli 1692.
14. Rekenynghe die overgheeft Jr. Jacques Frans Meynaert, bailliu van Melle en Gentbrugge, van
de administratie die hy ghehadt heeft van de wetthelycke venditie ghehauden den 13 April
1692 ten versoecke van Jan Haeck als voocht materneel van de achterghelaeten weesen van
Clara Wante gheprocreert by wylent Jan de Smedt fs. Pauwels ende Passchier Saey. Jan
Haeck is broeder ende voocht van de weesen. Fo.30rt - 32rt. Actum den 3 Juli 1692.
15. SvG ten sterfhuyse van Pieter Dieraert fs. Gillis, in syn leven meyer van Melle, overleden den
23 December 1691 alsmede van Jacquemyntien Gueraert fa. Lievens oock overleden binnen
Melle den 24 Febr 1692 tsaemen achterghelaeten hebbende vier kinderen: Franchois (10 jr),
Emanuel (8 jr), Therese (3 jr) en Marie (1 jr) tsaemen hoirs ten voorn: sterfhuyse
mitsgaeders Pieter audt 14 jaeren den welcken den overledenen heeft gheprocreert by
Tanneken van de Sompele syne vrauwe van den eersten bedde. Voogd paterneel: Jan
Dieraert fs. Gillis; voogd materneel: Jan Gueraert. Fo.32rt - 44rt. Actum
den 19 Juni 1692.
De erfenis omvat een huysstede gheleghen binnen Melle dight aen de kercke ofte plaetse
wesende een herberghe ghenaempt de Roose groot met den lande daer mede gaende 85
Roeden die publicqelyck vercocht werd op den 30 April 1692 ten versoecke van de vooghden
aen Matheus Raes voor de somme van 192-3-0 ponden.
16. SvG ten sterfhuyse van Janneken de Craker fa. Jaecques overleden binnnen Melle den 12
April 1692 achterlaetende vyf kinderen: Jan (30 jr), Adriaen (28 jr) synde ghetraut,
Adrianneken (23 jr), Cather(ina) (20 jr) en Petronella (14 jr) die de overledene heeft
ghewonnen by Jaspar Pauwels fs. Jans hauder ghebleven ten voorn: sterfhuyse. Voocht
materneel: Adriaen Pauwels. Fo.44rt - 46rt. Actum den 29 Jan 1693.
De erfenis omvat een hofstede aan den Roetschen heirwegh groot neghen dachwant,
belast met een rente van 7-7-0 tsjaers aen jufvrauw Hebbelinck begyntien in het cleen
begynhof ter hoyen.
17. SvG die overgheeft Jan Haeck fs. Anthonis hauder bleven ten sterfhuyse van Joosyntien Smet
fa. Gillis, overleden binnen Melle den 11 November 1692 ende hebben tsamen
gheprocreert vier weesen: Petronelle (10 jr), Isabelle (5 jr), Gillis (4 jr) en Jan (2 jr)
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alle kinderen van tweeden bedde mitsgs Cathelyne die den hauder heeft gheprocreert
by Joosyne Daese fa. Lievens kindt van eersten bedde. Voogd matrenel: Pieter de Smet fs.
Gillis. Fo.46rt - 50rt. Actum 23 April 1693.
Onder de gronden van erfven is een partye saylandt gheleghen binnen Ghentbrugghe
ghenaempt de acht bunders wesende leen groot een bunder.
18. SvG die overgeeft Joosyntien Gyselynck fa. Franchoys hauderigghe ten sterfhuyse van Pieter
Hauman fs. Frans overleden binnen Melle den 17 Maerte 1693 ende hebben tsamen
gheprocreert een onderjaerighe weese Jaecquemyne audt ontrent de 13 jaeren. Vooght
patronel: Cornelis van Leuven; vooght matronel: Jan de Roo. Fo.50rt - 53rt. Actum den 7
Meye 1693.
Een hofstedeken gheleghen binnen Melle op de cleynen helsendries groot 80 roeden.
19. SvG ten sterfhuyse van Jan de Weerdt overleden binnen Melle den . . . (blanco) Maerte 1693
die overgheeft als hoirs tsynen sterfhuyse Charles de Weerdt als wesende syn selfs,
Bertholemeus de Weerdt wesende oock syn selfs by tydelycke aude, mitsgs Marie de
Weerdt (24 jr) alle dry kinderen die den overledenen heeft gheprocreert by wylent Janneken
de Schuytere syne huysvrauwe. Jan Venneman is apparenten deelvoocht. Fo.53rt - 55vs.
Actum den 19 Meye 1693.
Een behuysde hofstede gheconquesteert binnen huwelycke gheleghen binnen Melle by
de kercke noort myn heere van den Vyvere, oost de Schelde, suyt west sheeren straete ofte
herwech, groot ontrent de seven dachwt 50 roeden.
Charles en Bertholemeus de Weerdt zijn voochden van hunne minderjarighe suster.
20. SvG die overgheeft Margriete van den Hove hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Hyeman
overleden binnen Melle den 15 Juli 1691 hebbende tsamen gheprocreert eene weese met
naeme Barbara Hyeman audt 22 maenden. Voocht patronel: Gillis Hyeman. Fo.55vs - 57rt.
Actum den 20 Meye 1693.
21. SvG ten sterfhuyse van Marie Leus wed. van Adriaen van Beneden, overleden binnen
Melle den 22 Meye 1693 dewelcke heeft gheprocreert vyf kinderen te weten Janneken van
Beneden weduwe Bernaert van Bever, Cathelyne van Beneden in huwelyck met Lieven van
Snaeye, Joos van Beneden noch jonghman by ghetydighen aude beth als 25 jaer syn selfs
bedeghen, mitsgrs Lievynne ende Joosyne van Beneden audt 22 a 20 jaeren daer voocht af is
als naeste bestaende Michiel Leus haeren oom van de moederlycke zyde, ende Jan van Bever
voocht patroneel causa uxoris als apparenten ende naersten bestaenden ter vooghdye, met
assistentie van Adriaen de Clercq als man hierover gheropen ende ghemonieert. Fo.57vs
- 60rt. Actum den 1 Juli 1693.
22. SvG die overgheeft Jan Onghenae hauder ghebleven ten sterfhuyse van Jenne Marie de Vos
overleden den 31 Octobre 1693, dewelcke tsamen hebben ghewonnen een kindt met naeme
Marie Onghenae audt 20 maenden. De overledene is noch ghetraut gheweest met Pieter
Lammens waervan achterghebleven vyf kinderen, dan alsoo een van de vyf weesen naer de
doodt van synen vader is commen te overlyden te weten Marie Lammens, van welcke voors:
weesen de apparente vooghden moeten wesen Geeraert Lammens voocht patroneel ende
Lieven de Vos vooght maternel. Den hauder is gheassisteert met Rombaut van Aelbrouck
ende Frans de Reuse beide gheswooren Coustumiers ten platten lande. Fo.60rt - 66vs.
23. SvG die overgheeft Judocus van Kersschaver fs. Pauwels hauder ten sterfhuyse van
Cathelyne Coorde fa. Passchier syne huysvrauwe die overleden is binnen Melle den 29
Octobre 1693, ende hebben tsamen gheprocreert een weese met naeme Jan audt dry
jaeren. Voocht matroneel is Passchier Coorde. Fo.66vs - 69vs.
Gronden van erfven: eenen Coorenwintmeulen met het meulenhuys ende den grondt daer het
selve op is staende groot ontrent een dachwandt ghestaen ende gheleghen binnen de
prochie van Melle ghenaempt barbulmeulen die de overledene was competerende by versterfte
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van Joos de Lathauwer man van den eersten bedde van de overledene . . . ende is ghepresen
by Jooris Spelman meulemaecker van synen style ter somme van 250-8-10 pond gr; het
meulenhuys met den grondt is tsamen ghepresen ter somme van 29-10-0 gr. Actum den 22
Febr 1694.
24. SvG die overgheeft Lieven Schoot fs. Jans hauder ten sterfhuyse van Anthoinette vanden
Bossche overleden binnen Melle den 24 Jan 1694 ende hebben tsamen gheprocreert een weese
met naeme Pieter audt dry jaer. Jan van de Velde is voocht matroneel ende Pieter Sedan
voocht paterneel. Fo.70rt - 72vs. Pr. Cedan fs. Gillis woonende tot Gontrode stelt zich seker
ende borghe over de weesepennynghen desen 25 Febr 1694.
25. SvG die overgheeft Margriete van den Hoven hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Braecke fs.
Lievens overleden binnen Melle den 2 Febr 1694 hebbende tsamen gheprocreert eene weese
met naeme Livinus audt ontrent acht maenden. Voocht patroneel: Joos Hulstaert; voocht
matroneel: Jan Verhamme. Fo.73rt - 75rt. Actum den 1 Maerte 1694.
26. SvG die overgheeft Joosyntien Venneman gheassisteert met Jan Venneman haeren vader,
hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Haeck fs. Anthonis overleden den 10 novembre 1693 de
welcke tsamen hebben ghewonnen een kindt met naeme Pieter Haeck audt twee maenden
waervan den apparenten voocht patroneel moet wesen Jacobus de Mey ende Jan
Venneman voocht matroneel. Voorts heeft den overledenen noch ghetraut gheweest met
Joosyntken Dhaese waervan is achterghebleven een kindt met naeme Cathelyne Haeck audt 15
jaeren, ende ten lesten is den voorn: Jan Haeck noch ghetrauwt gheweest met Joosyntien de
Smet waarvan oock achterghebleven syn vier kinderen te weten Petronelle Haeck (14 jr),
Elisabeth (6 jr), Gillis (5 jr) ende ten lesten Jan Haeck (3 jr), van welcke vyf weesen Joos
Vercruysen over het eerste kindt ende Pr. de Smet over de leste kinderen vooghden matroneel
syn, ende den voorn: Jacobus de Mey jeghenwordich moet wesen voocht patroneel. Fo.75vs 81rt. Actum den 8 Maerte 1694. Er zijn gronden van erfven te Gentbrugge en Melle.
27. SvG die overgheeft Jan Gheerts soo over hem selven als vooght over de weesen van Phls.
Geerts, midtsgs h..?. der weduwe Jan vanden Broucke der W e_Guillame Dhauwe, met noch
andere medehoirs ten sterfhuyse van Janneken de Roose overleden binnen Melle den 10 meye
1694 de welcke geene lichaemelycke hoirs heeft achterghelaeten, als noch jonghe dochter
wesende. Fo. 81rt - 82rt.
Er sijn eenighe gronden van erfven die ghecommen syn van s'overledene vadere ligghende
binnen de prochie van Galemaerde op de casselrye van Berghen.
Ghepresenteert by Jan Gheerts als vooght ende doender, ter assistentie van Jan vanden
Broucke als naesten bestaenden van d'overledene desen 19 meye 1694.
28. SvG die overgheeft Jaecquemyntien de Vos hauderigghe ten sterfhuyse van Jooris Janssens
overleden binnen Melle den 28 July 1694 welcke tsamen hebben ghewonnen twee kinderen
met naeme Pieter Janssens (7 jr) ende Petronelle Janssens (2 jr en half). De overledene
heeft vooraf getrouwd geweest met Cathelyne Ghyselynck waarvan twee kinderen Elisabeth
(14 jr) ende Jan Janssens (11 jr) van welcken den apparenten voocht is Jan Ghyselynck fs.
Frans vooght patronel, en Geert Versnyckt vooght matroneel. Fo. 82rt - 85rt. Actum den 27
Jan 1695.
Er zijn gronden van erfven te Melle op den Destelacker.
Geeraert vander Snickt en Jan Ghyselynck resp. voogden patroneel en matroneel van de
weesen van Jooris Janssens abandonneren het sterfhuys ter causen der commeren.
29. SvG ten sterfhuyse van Petronelle Janssens fa. P rs_overleden ende verongheluckt binnen
Melle den 28 Juny 1694 achterlaetende een weese Joannes Coolens alsnu audt beth dan 10
jaeren die door de troublen van oorloghe ende vlucht ghedoopt is gheworden binnen Wetteren,
welck kindt sy ghewonnen heeft by Anthone Coolens, welcken staet by desen overgheeft Jan
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de Clercq fs. Gillis hauder ten desen sterfhuyse aen Sr. Jan Bauwens vooght materneel,
midtsgr Jan Coolens vooght paterneel. Fo. 85rt - 93rt.
Zie fo.85vs de tekst van het contract antenuptiael tussen Jan de Clercq en Petronille
Janssens.
Er zijn gronden van erfven te Melle en Rode, Lemberghe en Wetteren (in totaal 17
artikelen).
Ghepresenteert by den hauder en voogd paterneel, midtsgrs Jeffr. Joanne Janssens by
procuratie van haeren man Sr. Jan Bauwens oom ende vooght materneel van de weese
Anthone Coolens welcke gheassisteert wordt door Jan Bapte Michiels, desen 5 Febr
1695.
30. SvG die overgheeft Adriaen Schatteman hauder ten sterfhuyse van Janneken de Smet
overleden binnen Melle den 1 Nov 1694 dewelcke tsamen hebben gheprocreert een weese
Anneken Schatteman aut beth dan dry jaeren waervan den apparenten voocht is Joos de Smet
s'overledene broeder. Fo. 93rt - 96vs. Actum desen 23 Febr 1695.
31. SvG die overgheeft Geerart van Hemschoot fs. Geeraert hauder ten sterfhuyse van
Jacquemyntien Versluys overleden binnen Melle den 26 Febr 1695, ende hebben tsamen
gheprocreert vyf weesen met naeme Vyntgien (13 jr), Pauwel (11 jr), Jan (8 jr), Anna Marie
(4 jr) ende Adriaeneken (18 md). Pauwel van Imschoot is gecoren deelvoocht midts
van s'overledens syde niemandt bequaem en is omme de deelvoochdye te anveerden. Fo. 96vs
- 99vs. Actum desen 11 Marte 1695.
32. SvG die overgheeft Pieryntien van Ronse hauderigghe ten sterfhuyse van Adr. Venneman fs.
Prs. overleden binnen Melle den lesten Octobre 1694 de welcke tsamen hebben verweckt dry
kinderen Joannes (15 jr), Anneken (9 jr) ende Petronelle (4 jr en half). Voorts heeft de
overledene voorafgaendelyck ghetraut gheweest met Livine de Boen waervan oock twee
kinders Joos Venneman (33 jr) _ NOTA: Er staat "audt xxxiij Jaren", dit kan een
schrijffout zijn i.p.v. 23 jaar want er zijn voogden. _ ende Franchoyse (21 jr) waervan
d'apparenten voochden syn Pr. Venneman fs. Joos patroneel ende Gillis Baudewyn
voocht matroneel. Fo.99vs - 105rt. Actum desen 25 Meye 1695.
Er zijn gronden van erfven te Melle omvattende een hofstede en partyen van lande en
meerschen.
33. SvG die overgheeft Lievyne de Welde hauderigghe ten sterfhuyse van Lieven de Vos
overleden binnen Melle den 20 Sep 1694 ende hebben tsamen gheprocreert ses kinderen:
Catharina wesende haer selfs by tydelycke haude, Lievyne het hauwel: hebbende met
Michiel de Bielde oock haer selfs, Marie het hauwel: hebbende met Jacqs. Verget, Francoise
(20 jr) en Hamelken (13 jr). Michiel de Bielde is vooght patroneel; Pr. Verrooten is voocht
materneel. Fo. 105rt - 106vs. Actum desen 16 Juni 1695.
34. Rekenynghe die overgheeft Jo r_Jacqs. Frans Meynaert bailliu van Melle over tslot van de
rekenynghe by hem ghedaen den 18 Juny 1693 van de wettel: venditie ghehauden den 12 Jan
1693 ten sterfhuyse van Adrianeken van Hecke weduwe van Pr. de Beer overleden binnen
Melle den 7 Jan 1693. Ten overstaen van Pr. de Riddere voocht paterneel ende (in de absentie
van) Joos de Nesel voocht materneel. Fo. 107rt - 107vs. Actum desen 17 Nov 1695.
35. SvG die overgheeft Janne Marie de Vos hauderigghe ten sterfhuyse van Pr. Lammens
overleden binnen Melle den 13 Sept 1690 hebbende tsamen verweckt vyf kinderen:
Gheeraert (9 jr), Joannes (7 jr), Adriaeneken (5 jr), Frans (3 jr) ende Marietjen (1 jr).
Geeraert Lammens is voogd paterneel en Lieven de Vos is voogd materneel. Fo. 107vs
- 110rt. Actum desen 10 meye 1691.
Er zijn gronden van erfven binnen Wetteren.
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36. SvG die overgheeft Andries van Hecke hauder ten sterfhuyse van Pieternelle de Mol
shauders leste huysvrauwe overleden binnen Melle den 20 Nov 1692 tsaemen hebbende
ghewonnen een kindt met naeme Marten van Hecke audt 10 maenden waervan Joos de Mol
moet wesen vooght materneel. Actum den 15 Jan 1693. Fo.110rt - 112rt.
De hauder is geassisteert met Rombaut van Aelbrouck ghesworen costumier ten platten lande.
37. SvG die overgheeft Livine Garesmet fa. Jans hauderigghe ten sterfhuyse van Cristoffel Mersie
overleden den . . . (blanco) Nov 1692 hebbende tsaemen gheprocreert vier weesen te weten
Adriaeneken (11 jr), Cathelyne (9 jr), Jan (6 jr) ende Pr. (3 jr) alle vier kinderen van
den lesten bedde midtsgrs Elisabeth Mersie (19 jr) die den overledenen heeft
gheprocreert by wylent Joosyne Bliecks & thaerl: assistentie Joos Penninck. Actum den 15 Jan
1693, alles sonder prejuditie van het recht van de voorweese. Fo.112rt - 113rt.
38. SvG die overgheeft Margariete van den Hove hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Heyman
overleden binnen Melle den 15 Juli 1691 hebbende tsaemen gheprocreert een weese Barbara
Heyman audt 22 maenden. Gillis Heyman is vooght paterneel. Fo.113vs - 114vs.
Actum den 20 meye 1693.
39. SvG die overgheeft Cristiaen Dhondt vooght paterneel ende Jaecques Venneman vooght
materneel ten sterhuyse van Pieternelle Venneman overleden binnen Melle ..?. meye
1692 waervan een kindt Lieven Dhondt (11 jr) twelck de overledene ghewonnen heeft by
Bertholomeus Dhondt overleden binnen Gyseele dewelcke nogh heeft achterghelaten
twee kinderen Cristiaen ende Cathelyne Dhondt dewelcke hy heeft gheprocreert by
Pieternelle van Boxstaele syne eerste vrauwe, beede haer selfs man en vrauw. Actum
den 30 Juli 1693. Fo. 114vs - 116vs.
Er is een huys ende stede groot ses daghwt niet verre van den elsdries daer de overledenen uut
gestorven is.
40. SvG die overgheeft Pr. Vandesande(n) hauder ten sterfhuyse van Pieternelle de Smet
fa. Jans overleden binnen Melle den 10 Dec 1693 hebbende tsaemen gheprocreert twee
weesen Lieven (2 jr en 5 md) ende Lowis (8 md). Franchois van Menschbrugghe is vooght
materneel. Fo. 116vs - 118rt. Actum den 28 Jan 1694.
Overghebrocht in de vierschaere van Ghendbrugghe desen 28 Jan 1694 en andermael
ghepresenteert by den hauder desen 28 Juli 1695.
41. SvG die overgheeft Jan Onghenae hauder ten sterfhuyse van Jenne Marie De Vos
overleden den 31 Okt 1693 dewelcke hebben ghewonnen een kindt Marie Onghenae audt 20
maenden. Deze overledene heeft noch ghetrauwt gheweest met Pr. Lammens waervan
achterghebleven syn vyf kinderen volghens den staet van goede danof ghepasseert dan alsoo
een van de vyf weesen naer de doodt van synnen vader is commen te overlyden te weten
Marie Lammens. Gheert Lammens is voogd paterneel en Lieven de Vos is voogd materneel.
Actum den 11 Febr 1694. Fo. 118rt - 123vs.
42. SvG die overgheeft Margareta vanden Hoven hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Bracke fs.
Lievens overleden binnen Melle den 2 Febr 1694 hebbende tsaemen gheprocreert eene weese
met naeme Lieven audt 8 maenden. Joos Hulstaert is voogd paterneel en Jan
Verhammen is voogd materneel. Actum den 1 Maerte 1694. Fo. 123vs - 125vs.
43. SvG die overgheeft Marie Keghels hauderigghe ten sterfhuyse van Pr. Anno overleden binnen
Melle den 15 Okt 1692 welcke tsaemen hebben verweckt een kindt Joannes Anno audt
2 jr. en half wanof den apparenten vooght moet wesen Nicolays de Backer tot Burstbeque, dan
alsoo den selven jeghenwoordigh in dienst is van synne majt: als keurlynck die ten respecte
van dien alhier niet present can wesen, soo versouckt dat burghmre ende schepenen
sullen stellen eenen vooght ex officio uut de wet. Dhauderigghe kiest Guilliaume van de
Walle haeren jeghewoordighen man als vooght materneel.
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Actum den 28 Juli 1695, Rombaut van Aelbrouck, ghesworen costumier, is bystaenden vooght
by burghmre en schepenen ghedenommeert. Fo. 125vs - 127vs.
De overledene met de hauderigghe hebben in cheynse ghenomen voor den tyt van 30
jaeren beginnende met den 1 meye 1693 eene onbehuysde hofstede groot ontrent een
daghwt: gheleghen binnen Melle by de kercke oost den heirewegh, west Philippe
Meulemeester ende noort Mattheus Raes, competerende Sr. Jan Baptiste Raverycx ten adte:
van twee ponden gr: sJaers permissie gheldt ende conditie dat op de voors: stede moeste
ghestelt worden een huys.
Ghepresenteert den 16 Juni 1695 en andermael den 28 July 1695.
44. SvG die overgheeft Jan van Heesvelde fs. Jan hauder ten sterfhuyse van
Jacquemyntien Colbrant fa. Pieters overleden binnen Melle den 29 Maert 1695 hebbende
tsaemen gheprocreert twee weesen Jan (5 jr) ende Judocus (2 jr) die ontrent de twee maenden
ofte bedt naer de doot van syne moeder is commen te overlyden. Guilliaume Noppe is vooght
materneel. Fo. 127vs - 128vs. Actum den 28 July 1695.
45. SvG ten sterfhuyse van Jan Verstraeten overleden binnen Melle den 20 Jan 1695 alwaer
hauderigghe bleven is Janneken Marie de Mulder dewelcke tsaemen hebben ghewonnen dry
kinderen: Livyne (23 jr), Andries (21 jr) ende Elisabeth (16 jr) van welcke dry weesen Jan
Verstraeten fs. Lieven moet wesen vooght paterneel ende Lieven Venneman vooght
materneel. Lieven Venneman is s'hauderigghens sone ende sweesen alfven broeder. Fo. 129rt
- 131vs. Actum desen 28 July 1695.
46. SvG die overgheeft Elisabeth Geerts fa. Joos hauderigghe ten sterfhuyse van Jan van
den Ruyse fs. Pieter overleden binnen Melle den . . . (blanco) meye 1695 sonder tsaemen
eenighe lichaemel: hoyrs, dan is tsynen sterfhuyse hoyr bedeghen syne twee kinderen die hy
hadde gheprocreert by Janneken Becquaert fa. Danneels met naeme Janneken (13 jr) en Marie
(10 jr) waarvan . . . (blanco) Becquaert vooght materneel is. De hauderigghe is nu getrauwt
met Jan Meuleman. Fo. 131vs - 133rt. Adriaen Hebbe is staende vooght uyt het Collegie.
Actum desen 1 Dec 1695
47. SvG die overgheeft Joosyntjen Gyselynck hauderigghe ten sterfhuyse van Lowys
Colman overleden binnen Melle den 21 Nov 1695 dewelcke tsaemen geene kinderen hebben
gheprocreert dan alsoo den voors: Lowys Colman voorgaendel: heeft ghetrauwt
gheweest met Barbel van de Gugde waervan achtergebleven syn twee kinderen te
weten Cathelyne (20 jr) en Jan Colman (15 jr). Voorts heeft desen overledenen nog ghetrauwt
gheweest met Pieryntjen Lombaerts waervan achterghelaeten syn vier kinderen te weten Pr.,
Lieven, Jacquemyntjen ende Janneken Colman alghel: hun selfs man ende vrauw
bedeghen by ghetydighe aude ende hauwel: staete wesende soo alghel: erfghenaemen
van desen overledenen welcke voors: twee onderjaerighe weesen van eersten(?) bedde is den
voorn: Pr. Colman vooght paterneel als wesende alfven broeder ende Pr. Craproen vooght
materneel. Fo. 133vs - 135vs. Actum den 15 Dec 1695.
48. SvG ten sterfhuyse van Prn. (Pieternelle ?) Gheerts fa. Jans overleden binnen Melle
den . . . (blanco) Nov 1695 welcken overgheeft Henderick Derwed(uwen) hauder ten
desen sterfhuyse hebbende tsaemen gheprocreert een weese Cathelyne haudt ontrent . . .
(blanco) jaer midtsgrs Jan (11 jr), Janne Marie (9 jr), Isabelle (7 jr) ende Anneken (5 jr) noch
vier kinderen sy hadde gheprocreert by wylent Guilliame van de Velde wesende van de
eersten bedde. Jan Gheerts fs. Jans is vooght materneel. Fo.135vs - 138rt. Dese overledene
was competerende een behuysde hofstede gheleghen binnen Melle ghenaemt den cleenen
helsdriesch groot 118 roeden. Actum den 26 Jan 1696.
49. SvG ten sterfhuyse van Jan Garesmet overleden in Octobre 1697 binnen Melle dewelcke
achterghelaeten heeft dry kinderen Jan, Margarite ende Joosyntjen Garesmet hunlieden selfs
man ende vrauw bedeghen by hauwel: staete. Item noch de vier onderjaerighe weesen
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achterghelaeten by Livine Garesmet in hauwel: gheweest met Cristoffel Mercie
dewelcke formeren eenen vierden staeck waervan uut is gheviert den voorschreven
Garesmet materneel (onduidelijke tekst). Fo. 138rt - 139rt. Actum den 9 Dec 1697.
Overghebracht by Jan Garesmet fs. Jans staenden vooght over de weesen Cristoffel
Mercie gheprocreert by Livine Garesmet beneffens Lieven Ysebaert ende Jan Dhont
respective hoyrs ten sterfhuyse van Jan Garesmet d'haude den 29en Dec 1697.
Een huys ende stede binnen Melle in den Gyselhoek jeghenwoordigh bewoont by Jan
Dhondt groot 50 roeden.
50. SvG die overgheeft Janneken Loys hauderigghe ten sterfhuyse van Jan Ghyselinck
overleden binnen Melle den 7 Nov 1697 dewelcke noch tweemael heeft ghetrauwt gheweest,
eerst met Catthelyne De Backere wanof een kint met naeme Mattheus Ghyselinck syn selfs
man bedeghen by hauwel: staete, item noch ghetrauwt gheweest met Pieternelle Verlinden
waervan ses kinderen: Jacobus (18 jr), Lenaert (12 jr), Janneken (11 jr) angaende de
resterende dry kinderen syn overleden naer de doodt van hunne moeder. Item
ende ten lesten heeft desen overledenen noch achterghelaeten een kindt het gonne hy
ghewonnen heeft by dese hauderigghe met naeme Gillis (3 jr) van welcke voorschr: dry eerste
weesen den apprenten vooght moet wesen Cornelis Verlinden broeder van d'eerste overledene
huysvrauwe Mattheus Gyselinck vooght paterneel van alle de voorschreven weesen ende Jan
Loys vooght materneel over de leste weese. Fo. 139rt - 141rt. Actum den 19 Dec 1697.
D'helft van een onbehuysde hofstede ligghende binnen Melle an den Elsdriesch groot int
gheheel vier dachwant.
51. SvG die overgheeft Jan Gheers hauder ten sterfhuyse van Livine Sterck overleden binnen
Melle den 15 Okt 1697 dewelcke achterghelaeten heeft dry kinderen: Pr. (12 jr),
Jennemarie (8 jr) ende Jan (3 jr). Marten Coppens is vooght paterneel. Fo. 141rt 142vs. Actum den 6 Jan 1698.
52. SvG die overgheeft Clara de Poorter hauderigghe ten sterfhuyse van Frans Lammens
overleden binnen Melle den 17 Sept 1697 denwelcken voorgaendel: heeft ghetrauwt gheweest
met Adrianeken de Mey fa. Gheerts waervan achterghebleven syn vier kinderen: Gheert
Lammens (11 jr), Jan (10 jr), Pr. (8 jr) ende Frans (6 jr) wanof Jan de Mey fs.
Gheerdt is den apprenten vooght materneel. Voorts heeft desen overledenen by dese
hauderigghe noch ghewonnen vier weesen: Jacobus (5 jr), Jan Bapte (3 jr), Pieternelle (2 jr)
ende Jacquemyntjen (5 weken) van welcke vier leste weesen is Joos Lammens,
sweesens oom paterneel, vooght paterneel ende Pr. Michiel vooght materneel. Fo. 143rt 147rt. Actum den 26 Febr 1698. Er zijn gronden van erfven binnen Wetteren en Landscauter.
Gheert Lammens, vader van desen overledenen, is overleden binnen Wetteren vóór de doot
van synen sone ten wiensen sterfhuyse noyt staet van goede en is ghemaeckt.
53. SvG ten sterfhuyse van D'heer Jan van de Vyfver fs. d'heer Jan overleden binnen Melle den 15
Nov 1693 die overgheeft Jo e_Magdalena Vandermaesen hauderigghe ten selven sterfhuyse
gheassisteert met d'heer Ferdinand Vandevyvere by Ul: heeren acte van date 19 Dec 1697
alleenel: deelvooght ghecreert over de achterghelaeten weese Paulus Henricus Vandevyvere
midts het overlyden van Joannes Ferdinandus synnen broeder naer het overlyden van den
voorn: d'heer Jan synnen vader. Fo. 147rt - 150vs.
Overghebracht in de vierschaere van Melle den 17 April 1698.
Er is een contract antenuptiael dd. 13 Juni 1690.
Er is een leen binnen de prochie van Puttem en een ander binnen de prochie van Trinite
gheseyt mons de St Hubert in de casselrye van Berghen - Wellicht bedoelt men hier
Mont-St-Aubert nabij Doornik - en gronden van erfven binnen de prochies van Gentbrugge,
Melle (in den Ghendtbrughschen hoeck) en Merelbeke.
54. SvG die overgheeft Joosyntjen D'hondt hauderigghe ten sterfhuyse van Jan de
Lathauwer overleden binnen Melle den 29 Sept 1697 dewelcke tsaemen hebben gheprocreert
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dry kinderen: Marie (17 jr), Janneken (11 jr) wanof Gillis de Smet is vooght paterneel ende
Lieven Dhondt vooght materneel. Fo. 150vs - 152rt.
Ghepresenteert by dhauderigghe ter assistentie van Gillis de Smet deelvooght paterneel ende
Adriaen D'hondt als bystaenden vooght over d'hauderigghe den 30 April 1698.
55. SvG ten sterfhuyse van Joos van Beneden overleden binnen Melle in de maent Juny
1697. Marie Verstighel is hauderigghe ten sterfhuyse, die tsaemen verweckt hebben een kindt
met naeme Joos van Beneden wesende ter doodt van synnen vader int lichaem van
synne moeder. Lauwereyns van Bockstaele is vooght paterneel; Philips Verstigghel is voogd
materneel. Fo. 152vs - 153vs.
Ghepresenteert by d'hauderigghe ter assistentie van Joos van Beneden deelvooght ende Philips
Verstiggheld s'hauderigghe bystaenden vooght den 30 April 1698, ter assistentie van Adriaen
de Clercq ghesworen prysen.
Er zijn gronden van erfven binnen Melle op den cant van Ghysele.
56. SvG die overgheeft Gillyntjen Vervaet hauderigghe ten sterfhuyse van Jaecques de
Schuytere overleden binnen Melle den 2 Ouste 1697 hebbende tsaemen gheprocreert
vier kinderen: Lieven (14 jr), Marie (12 jr), Pieter (7 jr) ende Anneken (5 jr) voorts
heeft desen overledenen voorgaendel: ghetrauwt gheweest met Gillyntjen van Imschoot waer
oock achterghebleven is eene weese met naeme Jan (22 jr) van welcke vyf wesen den
aparenten vooght paterneel is Gillis de Smedt ende Joos Vervaet vooght materneel over de
leste vier weesen. Fo. 154rt - 155vs.
Overghebroght by d'hauderigghe in persoone ter assistentie van Pr. van Acker Gillis de Smedt
Joos Vervaet ende Pr. Verrooten fs. Jooris sweesens soo naerste, als in tweede bedde
by den overledenen gheprocreert respective paterneele ende materneele staende als
Deelvooghden den 24 July 1698.
Gronden van erfven commende van s'overledenen syde die men noemt syhaudende goedt: (1)
een partye bosch binnen Melle ghenaemt Grauwe Gat groot ontrent een haudt alf bunder,
belast met een rente van 20 schellynghen gr: tJaers in proffyte van d'hoyrs Gillis
Destaegher(?); (2) een alf daghwant landts binnen Melle op Dholfkens Cauter onverdeelt met
Guilliaume Ghyselinck
Gronden van erfven met desen overledenen en de d'hauderigghe tsaemen gheconquesteert: (1)
een alf ghemet saijlandt binnen Melle op de wevercautere oost Joe Magdaleene Mattheus suyt
dhoyrs van Huyghen de Schuytere commende by coope van Gillis van Imschoot; (2) de
dry delen van viere van een partye weede binnen Melle groot ..?.. roeden ghenaemt den
cleenen tap noordt de straete oost mynheer Vanderbeken suyd Joe Anna Mattheus commende
by coope van Lieven de Meyere.
Men gheeft te kennen dat de voors: twee gheconquesteerde partyen syn ghecocht voor het
hauwel: met dese hauderigghe maer syn int' gheheele betaelt gheworden gheduerende
t'hauwel: met dese hauderigghe ende bydien moet ghereckent worden voor gheconquesteert.
57. SvG die overgheeft Janneken Sterck fa. Andries hauderigghe ten sterfhuyse van Jan
Ghyselinck fs. Pr. overleden binnen Melle op Ste Mattheus Dagh 1698 dewelcke tsaemen
gheene lichaemel: hoyrs hebben achterghelaeten. Den overledenen noch heeft ghetrauwt
gheweest met Adriaeneken Verheyden waervan twee kinderen Philips ende Adriaen Gyselinck
beede hun selfs bedeghen by hauwel: staete. Dan is den voors: Adriaen Gyselinck overleden
dewelcken achterghelaeten heeft dry kinderen gheprocreert by Anne Rossaert: Joanne (11 jr),
Adriaen (9 jr) ende Marie (7 jr) van welcke weesen den apprenten staende voogdt moet wesen
den voors: Philips Ghyselinck oom van de weesen, ende Marten Coppens als bystaenden
vooght over dese hauderigghe. Fo. 156rt - 158vs. Overghebroght den 11 Dec 1698.
Er zijn gronden van erfven binnen Melle op de cleenen elsdriesch.
58. SvG die overgheeft Bertholomeus de Weirdt hauder ten sterfhuyse van Adriaeneken
Coene overleden binnen Melle den 12 April 1699 hebbende tsaemen ghewonnen een
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kindt Joannes Bapte de Weirdt audt 15 maenden. Jan de Coene oom van de overledene is
vooght materneel. Fo. 158vs - 160rt. Overghebrocht den 1 July 1699.
Er zijn gronden van erfven binnen Melle en Laarne.
59. SvG die syn maeckende de apparente hoors ende deelghenote(n) ten sterfhuyse van
Jaspaert Pauwels overleden binnen Melle den 22 Nov 1698 dewelcken achterghelaeten
heeft vyf kinderen met naem Jan, Adriaen, Adriaeneken thuwel: met Andries van Hecke,
Cathelyn & Pieternelle Pauwels al hun selfs man ende vrauwe by ghetydighen haude
ende hauwel: staete behaudens de voors: pre (Pieternelle ?) oud 21 jr. wanof staenden vooght
is den voors: Jan Pauwels. Fo. 160vs - 161rt. 0verghebrocht den 1 July 1699.
Gronden van erfven: een behuysde hofstede met de landen daermede gaende groot thien daght
52 roeden gheleghen binnen Melle daer den overledene in ghestorven is, west den routschen
herewegh oost de dreve.
60. Naerderen staet van goede ofte purge die overgheeft Jan Onghenae hauder ten sterfhuyse van
Jenne Marie de Vos overleden den 31 Okt 1693 ende dat nopende . . . arl e_onder de rub: van
Commer ofte Schulden van achterdeelen ghebleven in souffrance by staete van goede.
Fo.161vs - 162vs.
Overghebrocht by den hauder in persoone ter assistentie van Joos Lammens staenden vooght
van de weesen Pieter Lammens gheprocreert by Jenne Marie de Vos staende t'eerste
bedde den 16 July 1699.
61. SvG die overgheeft Livinus van Wilderoo hauder ten sterfhuyse van Jenne de Vriese
overleden binnen Melle den 10 Sept 1699 dewelcke hebben gheprocreert twee kinders:
Catharine (4 jr) ende Pauwels (18 md) waervan Pr. de Vriese vooght materneel is.
Fo.162vs - 164vs.
62. SvG ten sterfhuyse van Pr. Peteghem overleden binnen Melle den 23 April 1699 waervan
hauderigghe is Marie Stalpaert hebbende tsaemen ghewonnen dry kinderen: Joos (6 jr),
Adriaeneken (3 jr) ende Livine (3 md) Van Peteghem wanof Jan vanderst(r)aeten staenden
vooght paterneel moet wesen, ende Lieven Dregghe vooght materneel. Fo.165rt - 166vs.
Ghepresenteert in vierschaere den 22 Okt 1699.
Gronden van erfven: een hofstede daer desen overledenen in ghestorven is commende
uut den hoofde van Elisabeth Lammens s'overledenen moeder.
63. SvG ten sterfhuyse van Pr. Verrooten fs. Jooris wel(cken) Jooris sone was van Passchier,
overleden binnen Melle den 17 Febr 1700 alwaer hauderigghe ghebleven is Marie van
Imschoot welcke gheen lichaemel: hoyrs heeft achterghelaeten, soo dat alhier hoyrs syn van
de vaderlycke syde de dry kinderen van Jan van Overtvelt tot Caparyck ghewonnen by wylent
Pauwelyne Meynaert fs. Lieven gheprocreert by Janneken Leyman die doghter was van
Matthys Feyman - Dit moet een verkeerde lezing zijn van "Leyman" - & Clara
Vanderrooten fa. Passchier te weten Lieven (17 jr), Joos (13 jr) ende Pieternelle (11 jr) &
van de moederlycke syde Jan de Smedt tot Gondtrode fs. Lieven die sone was van Jan
wel(cken) de Smedt van gheheelen bedde moeder van desen overledenen ende alsoo
over d'helft van de selve moederl: syde eenen heelen staeck alleen & nogh eenen
vierden staeck in de wederhelft beneffens de volghende dry staecken te weten
Guilliame Nope binnen Gondtrode fs. Lieven die kindt was van Jacquemyne de Smedt alfve
suster van s'overledenens moeder, Jan van Eesvelde onderjarighe weese binnen
Ghendbrugghe fs. Jan ghewonnen by Jacquemyne Colbrandt wiens moeder was Marie Noppe
die oock doghter was van de voornoemde Jacquemyne de Smedt alf suster van s'overledenen
moeder, Jaecques Praet fs. Lieven onderjarighe weese ghewonnen by Elisabeth Noppe
overleden binnen dese prochie die doghter was van Guillaume Noppe die sone was het
voorn: Jaecquemyntjen de Smedt ende alsoo alle dry oock eenen vierden staeck
Daervan vooght is den voorn: Guilliame Noppe tot Rode, voorts Jenne(?) Speeckaert
wed e_ Jan Stalpaert & Jan Coolens in hauwel: hebbende Marie Teerlinck beede
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doghters van Livine Paus wiens moeder was Clara de Smedt oock alfve suster van
s'overledenen moeder ende alsoo oock eenen vierden staeck beede insetenen deser prochie.
Eyndelynghe Joanna Catharine Verscheueren onderjarighe weese tot Ghendt doghter van
Anna de Cock wiens moeder was Livine de Smedt die oock doghter was van Simoen alfven
broeder van s'overledenens moeder oock eenen vierden staeck van d'helft . . . (?) moederl:
syde, waervan vooght is Jan de Smedt. Fo. 166vs - 171rt. Actum den 22 April 1700.
Gronden van erfven:
Eerste Capple; erfgoederen commende van s'overledenen vaderl: syde syn ghesuccedeert aen
de voors: dry weesen van Pauwelyne Meynaert :
--- D'helft deurgaende van vyf daght 60 roeden bosch ghenaempt Ste Amants heye binnen
dese prochie abouterende oost Jo r_Frans Triest suydt de straete west Jo e_Meynaert & noort
de prochie van Merelbeke wanof de wederhelft voorgaendel: an de voorn: dry weesen
compiteert
--- Item het vierde van twee ghemeten landts wanof de dry andere deelen oock
compiteren an de voorn: weesen abouterende oost & suydt de straete noordt ende west den
lindebosch
--- Het derde van de behuysde hofstede daer den overledenen uut ghestorven is binnen
dese prochie by den helsdriesch oost de straete noordt Marten Coppens groot een ghemet
wanof de twee andere deelen moet ghedeelt worden oock een derde by de voorn: dry weesen
het resterende derde by de hoyrs van de moederlycke syde als deselve twee deelen by
s'overledenens vader gheconquesteert by uutgrootynghe
Tweede Capple; erfgoederen commende van s'overledenen moeders syde boven t'derde van de
stede by het 1e Capple gheroert die syn ghesuccedeert op de hoyrs commende uut dien hoofde
in t'proemium deser
--- Alvooren 28 roeden mersch binnen Gondrode wesende leen releverende van het leenhof
van (den) Abeele abouterende noordt den waterloop suyt oost de wede Jan Venneman west
desen leenhauder wel(ck) leen ter exclusie van de hoyrs is ghesuccedeert aen Jan de Smedt fs.
Lieven Dus xxviij R
--- Er zijn nog twee partyen in de Calverhaeghe binnen Melle
Derde Capple; van den grondt die den overledenen hadde ghedeelt van de kinderen van
wylent Jan Vanderrooten ende die den selven Jan hadde gheconquesteert ergo alhier
tusschen d'hoors van den overledenen van de vaderl: & moederl: syde ghedeeligh wesende een
partye saylandt gheleghen binnen dese prochie aen Schaubosch
64. SvG ten sterfhuyse van Marie de Mol overleden binnen Melle den 18 Febr 1700 alwaer
hauder bleven is Joos Lammens dewelcke hebben tsaemen ghewonnen vier kinderen:
Geert (14 jr), Jenne Marie (12 jr), Jacquelyne (5 jr) ende Marie Claere (2 jr). Andries de Mol
is vooght materneel. Fo. 171rt - 172vs. Actum den 22 April 1700.
65. SvG ten sterfhuyse van Joosyntjen Venneman fa. Jans alwaer hauder is Jan de Wilde fs. Jans,
ende heeft d'overledene achterghelaeten Pr. Haeck (6 jr) by haer ghewonnen in eerste
hauwelyck met Jan Haeck, midtsgrs in hauwelyck met desen haudere Jan de Wilde (5 jr) ende
Pauwels de Wilde (2 jr en half). Judocus Venneman fs. Jan is staende vooght van de weese
Pr. Haeck ende deelvooght van de weesen Jan ende Pauwels de Wilde. Fo.172vs - 176rt.
Overghebracht den 27 Maerte 1700.
Den hauder heeft te kennen dat mits de renunchiatie ten sterfhuyse van Jan Haeck
ghedaen by de respect: vooghden van de weesen Joosynten Dhaese Joosyntjen de Smedt ende
degonne by den selven Haeck gheprocureert in derden bedde by d'overledene deselve
ten voors: sterfhuyse is ghebleven in baeten ende commeren ende dat alsoo
d'erfgronden commende van de syde van den selven Jan Haeck midts den commer is
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betaelt staende dit hauwel: met ghemeene baete alhier eensweeghs schuldich syn ghebraght te
worden als conquesten ghemeene tusschen desen haudere ende de voorseyde weesen
Bydien wordt alhier voor ghemeene erfgront ghebraght dhelft van een partye leen groot een
bunder gheleghen binnen Ghendbrugghe daermen t'noemt cleyn conincxdoncq ende van
desselfs heerelyckhede ghehauden dies de wederhelft compiteert an de weesen van het voorn:
Joosyntjen de Smedt Dies de deurgaende helft van het selve leen alhier par Memorie
Het deurgaende vierde van een partye landts wesende erfve ghelegen binnen Melle op den
cleenen elsdriesch ontrent een bunder jeghenwoordigh in pachte ghebruyckt by Jan van
Imschoot ten pryse van 15 guldens sjaers waerinne tot ghel: vierde respectivelyck syn
gherekent de weese Jan de Smedt de weese Pr. Haeck ende de weese van Jacobus de Mey Dus
alhier tselve deurgaende vierde par Memorie
Item is den hauder beneffens syne weesen uutten hoofde alsvooren ghereghtight in d'helft van
een alf dachwant midtsgrs tot de wederhelft by contracte angegaen met Pr. de Smedt vooght
materneel over de weese Joosyntjen de Smedt gheapprobeert by burgmre ende schepenen van
Melle tselv: alf daghtwant ghelegen binnen Ghendbrugghe op d’acht bundere ghenaemt cleyn
conincxdoncq Dus Memorie
Item is den hauder beneffens de voorn: synne weesen nogh ghereghtight in d’helft van een
dachwant ghelegen op de acht bunderen danof de wederhelft compiteert Catharine Haeck Dus
Memorie.
66. SvG ten sterfhuyse van Lieven van Truyen overleden binnen Melle den 20 Juny 1699
wanof hauderigghe is Marie Calle hebbende tsamen gheprocreert vier kinderen: Gillis
(12 jr), Philipe (8 jr), Martyntjen (3 jr en half) ende Catharine (7 md) van welcke weesen
gheene vrienden te bevinden syn welcke gheobligiert syn de vooghdye te anveirden. Fo. 176rt
- 177rt. Overghebrocht by d'hauderigghe gheassisteert met Rombaut Aelbroeck gheswornen
prysen den 19 Meye 1700.
Den overledenen met d'hauderigghe hebben in cheynse anveirt een partye landts groot ontrent
dry dachwant compiterende mynheer Dubois in den hautbriel tot Ghendt voor den tyt van
zes(?) Jaeren het eerste begost 1690.
67. SvG die overgheeft Janneken Speeckaert hauder (sic) ten sterfhuyse van Jan Stalpaert
overleden binnen Melle den 22 Febr 1700 hebbende tsaemen gheprocreert een kint met naeme
Charel audt 15 Jaer. Gillis Stalpaert is vooght paterneel en Jan Coolens is vooght materneel.
Fo. 177vs - 179rt. Overghebrocht dan 19 Meye 1700.
Gronden van erfven: een hofstede daerin d'overledenen ghestorven is, ghecocht van
Lieven de Pauw staende het huwelyck met dhauderigghe.
68. SvG die overgheeft Frans Heyman hauder ten sterfhuyse van Anneken Willems overleden
binnen Melle den . . . (blanco) April 1700 hebbende tsaemen gheprocreert een weese met
naeme Frans audt ontrent de 17 jaeren. Lieven Coene is vooght materneel. Fo. 179rt - 181vs.
Overghebrocht by den hauder ter assistentie van Lieven de Coen vooght materneel en van
Franchoys de Reuse als pryser, den 9 Juny 1700.
Gronden van erfven gheconquesteert gheduerende het hauwelyck: een hofstedeken binnen
Melle daer den overledenen uut ghestorven is groot ontrent 25 roeden met het
waeterstraetjen loopende naer de Schelde noort mynheer Belleman.
69. SvG ten sterfhuyse van Adriaeneken Everaert overleden binnen Melle den 6 Nov 1700, hauder
is Pr. van Imschoot, dewelcke tsaemen hebben ghewonnen vyf kinderen: P wel (Pauwel) (17
jr), Janneken (16 jr), Gillis (13 jr), Marie (11 jr) ende Jacobus (9 jr). Pr. Everaert, broeder van
den overledene, is deelvooght. Fo. 181vs - 183vs. Overghebrocht den 10 Febr 1701.
Conquesten by den hauder ende dese overledene binnen hauwel: ghedaen waerinne de weesen
compiteren de deurgaende helft met den last van s'hauders bladt van bylevynghe naer costume
--- Alvooren een huys schuere ende stallen met de landen daermede gaende gheleghen binnen
Melle groot een haudt bundere west den greffier Vandervennet suydt de straete oost de
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weduwe van den commys Jan Vanderbeken vercreghen by coope van Judocus Goedtghebeure
met dese twee naervolghende partyen voor de somme van 100 ponden groon: vlaems volghens
de constitutiebrief danof synde ghepast: voor de wethaude(rs) van Melle den 26 January 1688
Dus Memorie
--- Nog een daght landts binnen Melle op Pethens cauter west d'hoyrs Jaecques Luytens oost
Franchoys de Schuyter met syne medehoyrs Dus Memorie
--- Item nogh vyf daght: 33 roedeen landts binnen Melle op de voorn: cauter suyt west het
voors: Daght: oost den heere van Biese noordt de wed. van den voorn: Vanderbeken by coope
ende voor de somme hiervooren oock Memorie
--- Ten lesten een daght: 30 roeden landts gheleghen binnen Melle abouterende oost
Jaecques Roggheman west den sutterbosch, commende by coope van Marten Hugters
volghens erfbrief
Memorie
Jan van Imschoot stelt zich seker ende borghe over Pr. van Imschoot synen vader & dat ten
effecte van by den selven Pr. van Imschoot uut craghte van de staende vooghdye te nemen
d'administratie van de goederen de weesen synne broeders & susters.
70. Rekenynghe die overgheeft Jacobus Praet in hauwel: met de wed. van Jan Ghyselinck fs.
Frans over d'administratie by den voors: Gyselinck in syn leven ghenomen als vooght over de
weesen Jooris Janssens ghecreert by Joosyntjen Gyselinck beede overleden binnen Melle. Fo.
183vs - 184rt.
71. Rekenynghe die is doende Rombaut van Aelbroeck als daertoe ghepraemt synde by Pr.
D'heynaert vooght over de weesen Gillis Haek. Het betreft den ontfanck van den coop van
een peirdt ende kerre van Gheert de Smet thauwel: hebbende ghehadt sweesen moeder.
Fo. 184vs - 185rt. Actum den 14 Meye 1699.
72. Liquidatie van de weesepennynghen die Joos Vlaeminck in hauwel: synde met Clara de
Poortere wed. van Frans Lammens, schuldigh is aen de vier weesen van den voors: Lammens
die hy ghewonnen heeft by Adriaeneken de Mey wanof Joos Lammens is vooght
paterneel ende Jan de Mey vooght materneel. Fo. 185vs - 186vs.
73. Rekenynghe die overgheeft Pr. de Smedt fs. Gillis tot Oordeghem over alsulcke administratie
als hy heeft ghehadt in qualiteyt van vooght materneel over de weesen achterghelaeten by
Joosyntjen de Smedt syne suster was ende verweckt in hauwel: met Jan Haeck, overleden
binnen Melle den 11 Nov 1694. Fo. 186vs - 190vs. Actum den 1 July 1699.
74. Rekenynghe die overgheeft Joos Lammens als vooght over de weesen achterghelaeten
by Pr. Lammens fs. Gheert die hy ghewonnen hadde met Jenne Marie de Vos deselve voogdye
by den doender anveirt ende gesuccedeert met het overlyden van de voorn: Gheerard
Lammens s'weesens grootvader. Fo. 190vs - 194rt.
Ghepresenteert by den doender aen Denys Lammens fs. Gheeraerd & Joos Vlaeminck
ghetrauwt met de wede Frans Lammens den 16 July 1699.
75. Rekenynghe die overgheeft Jan de Mey fs. Gheeraert van syne administratie die hy
gheduerende synne voogdye heeft ghehadt over de vier weesen achterghelaeten by Franchoys
Lammens die hy ghewonnen heeft by Adriaene de Mey oock fa. Gheeraert wanof een van
deselve weesen is overleden den 16 Nov 1700 met naeme Jan. Fo. 194rt - 195vs.
Actum den 23 Febr 1701.
76. Liquidatie ende overeencomynghe tusschen Marie van Imschoot wed. van Pr. van Rooten fs.
Jooris ter assistentie van Gheert de Wilde haeren jeghenwordighen man ter eender syde ende
D'hoyrs van den selven Verrooten breeder ghedenomeert int prohemium van den staet van
goede tsynnen sterfhuyse ghemaeckt ende alhier ghepasseert den 22 April 1700, ter andere.
Fo. 195vs - 199rt.
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Overghebraght by Geert de Wilde in hauwel: met Marie van Imschoot wed. van Pieter
Verrooten fs. Jooris midtsgrs by Jan van Overt'veldt.
77. Rekenynghe die overgheeft Jacques Praet fs. Stevens(?) in hauwel: met Janneken Loys wed.
van Jan Gyselinck fs. Frans ter causen van d'openstaende memorie by staete van goede ten
sterfhuyse van den selven Jan Gyselinck overghebraght den 19 Dec 1697 midtsgrs
d'angegaen accorden. Fo. 199rt - 201rt.
Ghepresenteert by den doender ter assistentie van Mattheus Gyselinck fs. Frans den 4 Meye
1701.
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