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EDITORIAAL
Dat één j aar na de stichting van het Heemkundig Genoot
schap voor het Land van Rode, op de 7de j uni 1 968, het eerste
j aarboek van de pers komt, moge een belofte zij n .
O f het Genootschap in een werkelij ke behoefte voorziet, i s
een vraag die van kritisch aangelegde zij de vrijmoedig kan
gesteld worden. Voor het antwoord zal het Genootschap zelf
instaan, door te verwezenlij ken wat het zich voorgenomen
heeft en wat neergelegd is in art . 4 van haar algemene grond
slagen :
1 . Het verdedigen, behouden en beschermen van alle, zowel
vroegere als hedendaagse cultuurgoederen, in hun ruimste
betekenis, eigen aan het Land van Rode .
2. Het in stand houden van een hechte binding tussen de
huidige generatie en de historische waarden uit het verleden .
3 . Het aanmoedigen van studiën betreffende de geschiedkun
dige groei en betekenis van het Land van Rode.
4. Het helpen uitgeven en verspreiden van publikaties die erop
betrekking hebben.
5. Het voorlichten van de openbare besturen in verband met
de belangrij kheid en de historische waarde van het plaat
selij k patrimonium.
Het Genootschap is aangesloten bij het Verbond voor Heem
kunde, langs het Provinciaal Verbond voor Heemkringen in
Oost-Vlaanderen om.
Het werkgebied bestrij kt het Land van Rode, een oude
j uridische omschrijving, die eertij ds een aantal dorpen omvatte
die behoorden tot het Graafschap Vlaanderen, en onder het
gezag van de Heer van Rode stonden.
Degenen die tot de kring van werkende leden toetraden
zij n ervan overtuigd hier een werkterrein te vinden dat tot
nog toe weinig ontgonnen werd. Het verleden van dit gewest
schij nt weliswaar vrij van schokkende gebeurtenissen . Als
randgebied van een der zwaartepunten van Vlaanderen contras
teert het daarmee eerder als een soort vacuum. Dat mag echter
geen reden zij n om het plaatselij k verleden te verwaarlozen !
Wel integendeel, elke uiting van vroeger volksleven is op zich
zelf belangrij k en boeiend, want het vormt de naamloze
bij drage tot de concrete achtergrond van het gebeuren dat
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wij " geschiedenis " noemen . Het decor waarin dat vroegere
volksleven verliep is tenslotte onze erfenis waarop elk der
voorgaande generaties haar stempel drukte, daarin een zin
legde en een eigentij ds antwoord op het leven gaf waarvan wij
de diepte doorgaans niet meer beseffen . Elk voorwerp uit het
verleden getuigt van vroegere levenswijzen, van een poging
om het leven te veraangenamen en te verfraaien, van een strij d
om het bestaan, waarvan wij ons niet meer bewust zijn, nu
onze hoofdbekommernis veeleer op een geleide vrij etij dsbe
steding gericht is en wij daarbij vergeten dat juist daarin de
innerlij ke armoede van onze materiële overvloed tot uiting
komt.
Zo wij heden in staat zij n verre en dure reizen te onderne
men, moeten wij ook te gelegener tij d de ogen kunnen openen
om de schoonheid in onze onmiddellij ke omgeving naar zij n
juiste en vaak unieke waarde te schatten en te waarderen. Ook
in deze veelal onbekende rij kdom vindt dit j aarboek een doel
stelling : onze bevolking nader tot haar eigen streek te brengen
en haar een zo volledig mogelijke documentatie ter hand te
stellen.
Derhalve staat het j aarboek open voor al wie op historisch
of heemkundig gebied verantwoord werk wenst te publiceren
in verband met het Land van Rode. Op deze wij ze hopen wij
tot een zo volledig mogelij ke behandeling van de gemeenten ten
zuiden van Gent te komen en aldus, niet alleen bij onze leden,
maar ook in een ruimere kring, een zodanige belangstelling te
wekken dat een veelvuldiger en grondiger contact verwezen
lij kt moge worden.
Het spreekt vanzelf dat dit j aarboek als eerste poging nood
zakelij k beperkt is. Mochten bepaalde gemeenten zich verwaar
loosd voelen, en de meeste zullen wel in dat geval verkeren,
dan mogen zij ervan verzekerd zijn dat het Genootschap het
als zij n plicht aanziet, in de volgende j aarboeken, alle gemeen
ten in zij n heemkundige studie te betrekken. Daartoe wordt
een dringende oproep gericht tot degenen die in staat zij n
zich voor dergelij k werk in te zetten, want zonder medew r
king en ruime belangstelling ijveren wij in het ij le.
Op dat ogenblik werd reeds een bundeling bereikt van di
krachten die hun streek beveiligd willen zien tegen h t lo
pingsproces dat ingezet werd door de zg. derde indu tri "1
revolutie. Hun drij fveer is geen vage romantiek die haar h il
8
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zoekt in het verleden, maar een diep besef dat, in weerwil van
vroegere wantoestanden die wij heden niet meer zouden aan
vaarden, toch ook menselij ke waarden uit dat verleden dienen
behouden te blij ven, en dat het verlies en het negeren daarvan
een verminking van de huidige mensengemeenschap betekent.
Wij leven vervaarlij k dicht bij het cruciale punt waar de
triomf van een technisch rationalisme, de geestelij ke crisis
die het westen doormaakt in haar volle scherpte stelt, ons
dreigt te vervreemden van de natuur en van ons diepere mens
zij n en het leven uitsluitend plaatst in het teken van een onge
breideld en alles verdringend comfort .
Concentratie op ons zelf, wij sheid, diepte van gemoed heb
ben wij verspeeld in onze zucht naar technische beheersing
van de natuur met het oog op een conventioneel rendement,
bij zover dàt zelfs onze kunst en cultuur problematisch zij n
geworden en in vele gevallen ontaarden tot zielloos experimen
teren.
Instinctief zoeken velen een rust- en steunpunt in de sfeer
van vroegere gebruiksvoorwerpen wegens hun onvoldaanheid
door de hedendaagse geïndustrialiseerde stij lvormen. In de
ruime belangstelling die de heemkunde heden geniet mogen wij
een hoopgevende uiting zien van een toenemend besef van de
innerlij ke waarde der dingen, die een spilzieke tij dsgeest langs
haar massaproduktie om gedevalueerd heeft tot een vluchtige
bevrediging van wisselende en kunstmatige behoeften .
De trek naar de landelij ke sfeer vertegenwoordigt een ander
symptoom van geestelij ke zelfverdediging maar bedreigt, in
het vaarwater van winstbej ag, tenslotte zelfs de ruimte die ons
nog ter beschikking staat. Een ordening is dringend geboden,
maar deze dient geleid door het inzicht in de specifieke wet
matigheid van het volkseigen gegroeide evenwicht tussen mens
en natuur. Vooral hierin moeten wij terugkeren tot ons zelf en
het leven evenzeer als ons levensmilieu, de natuur, buiten alle
rationele schema's om benaderen in hun volle originaliteit.
De studie en ruime verspreiding der kennis van ons gewest
moge de band smeden die ons aan de eenvoudige schoonheid
van het dagelij ks leven bindt . Moge hierdoor tevens de grond
slag gelegd worden voor de visie en de taak van hen die
vérreikende beslissingen moeten treffen, beslissingen die voor
ons al len van belang zij n, en wellicht nog meer voor hen die
na ons zul len komen.
9
Land van Rode Jaarboek 1969

Genthrugg� waarheen?

Het voormalige dorp Gentbrugge, heden één der meest
bevolkte randgemeenten van de Gentse agglomeratie, maakte
deel uit van wat men eeuwen geleden reeds het Land van Rode
noemde.
Over het verleden daarvan is niet zo heel veel in kronieken
of archieven bewaard gebleven . Spaarzaam zij n de geschied
schrijvers geweest met aantekeningen, terwij l heel wat door
onachtzaamheid verloren ging, zodat men op vele plaatsen in
het duister tast en het grote moeite kost dat verleden te
reconstrueren.
Wij weten wel dat het oude Gentbrugge aanvankelij k een
landelij k dorp was rond een kerkj e dicht bij de Schelde ;
verderop verspreide hoeven, enkele kastelen, kortom een geheel
van lenen en achterlenen . De bevolking kan niet groter geweest
zij n dan enkele honderden zielen .
Beschreef ooit iemand het landelij k schoon van dat dorp,
rij k aan kastelen, met zijn voormalig middeleeuws klooster,
zij n waranden, zij n oude hofsteden en kapelletjes te midden
van akkers en weiden of aan de rand van " den bosch " ?
Wellicht werd nooit een poging ondernomen om in beeld of
schrift weer te geven hoe de vroegere bevolking leefde, in het
grensgebied van een grote machtige stad, maar teven in
contact met een stille doch schrale natuur, vaak in ang t en
leed, soms met kleine vreugden, steeds met een karig loon .
Een uitvoerig relaas van wat gebeurde in en om de oud
kastelen, die heden ontsierd zij n, waarvan ommige v rdw n n
zij n zonder een duidelij k spoor na te laten, i on niet b k nd.
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En nog steeds zijn wij op weg om jaar na jaar datgene wat
nog in het geheugen van enkelen leeft, aan de vergetelheid
prijs te geven. Voor een heemkundig genootschap is hier een
taak weggelegd die met de j aren in belang zal toenemen.
Welk voorkomen onze gemeente, onze streek, onze gouw, zal
bieden over honderd jaar, over vijfhonderd j aar, kunnen wij
heden niet vermoeden. Misschien zullen slechts puinen bedol
ven liggen in de bodem van nieuwe straten en lanen .
Het ware jammer indien de laatste resten van het landelij k
schoon totaal zouden verdwijnen . D e voorbije jaren hebben
het voorkomen van Gentbrugge reeds deerlijk gehavend. Als
randgemeente van Gent ving het de stoot op van de uitbreiding
van de agglomeratie naar het zuiden . Waar wij heden overgaan
tot diep ingrijpende urbanisatie en noodgedwongen onze toe
vlucht nemen tot een moderne hoge bebouwing, dienen wij er
in de eerste plaats op bedacht te zijn geen afbreuk te doen
aan onze natuurlijke omgeving. Het moet ons een grote zorg
zijn in hoever onze nakomelingen zich thuis zullen voelen in de
wereld die wij voor hen hebben voorbereid en ontworpen, of
zij nog zullen kunnen leven in een niet verpeste atmosfeer,
nu wij aardig op weg zijn tijdens de komende vijftig jaar de
lucht in dezelfde mate te verontreinigen als wij het tijdens
de vorige halve eeuw met het water van de Schelde deden.
Zullen degenen die nog waarde hechten aan wat onze
gemeenten leefbaar maakt, en die zijn nog talrijk, geen mede
zeggingschap verwerven in het gemeentelij k beleid, tot bescher
ming van wat ons nog rest ?
Wij horen vaak de klachten van oude Gentbruggenaren. Al
te lang hebben wij gelaten toegezien op de vervreemding van
de oudere bevolking, die tenslotte enkele verbrokkelde beelden
in haar herinnering overhield, terwijl de jongere generatie in
een jachtig leven geen tij d meer vindt om zich maar een
ogenblik te bekommeren om de menselijke bindingen met de
natuurlijke levenswereld.
Onze gemeente ligt ons nauw aan het hart . Haar rijkdom die
niet uit te drukken is in bankpapier of beursnoteringen, wen
sen wij te doen eerbiedigen, want het is ons aller waardevol
en gemeenschappelijk bezit.
G. WAEYTENS
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Het Land van Rode

Een natuurlij ke begrenzing aangeven voor het Land van
Rode is onmogelij k . Weliswaar zouden wij de Opperschelde in
het westen en de Neerschelde in het noordoosten als dusdanig
kunnen in aanmerking nemen, maar in het oosten en in het
zuiden is een natuurlij ke grens niet aan te wijzen.
Tussen de twee delen van de Schelde strekt zich een licht
golvende streek uit die voorbij de kom van Melle de eerste
zachte glooiingen vertoont en verderop in het zuiden de aan
loop vormt naar de h�uvelachtige Vlaamse Ardennen . Naar
Gent toe is de bodem vanaf Merelbeke en Melle omzeggens
volmaakt vlak en sluit aan bij de eertij ds laaggeleden drassige
gronden waar Leie en Schelde samenvloeien en waar de stad
Gent ontstond.
Op een oppervlakte van nagenoeg 1 20 km2, waarvan de groot
ste doorsnede ( N-Z ) ongeveer 1 5 km bedraagt, ligt het
hoogste punt te Munte : 50 m.
Van Gent uit waaieren enkele oude wegen doorheen deze
streek in zuidelij ke richting. Aan de St .-Lievenspoort begint de
Hundelgemse steenweg die over Merelbeke, langs Bottelare
en Munte over Baaigem en Munkzwalm naar Nederbrakel
voert . Te Merelbeke staat hij in verbinding met een weg die
de rechter Scheldeoever stroomopwaarts volgt over Scheld rode en Melsen naar Gavere en Oudenaarde.
De Brusselse steenweg vertrekt bij de Keizerbrug en loopt
in Zuidwestelij ke richting naar Aalst. Deze teenweg v r angt
1sedert het begin der 1 8de eeuw, de Hallebaan of Oude Bru
12
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seweg. Een aftakking te Kwatrecht volgt de loop der Schelde
en leidt over Wetteren naar Dendermonde. Een andere aftak
king bij het centrum van Melle vormt de steenweg op Geraards
bergen, over Gontrode, Oosterzele en Zottegem.
Oorspronkelij k vertrok deze laatste weg te Ledeberg van de
Hundelgemse steenweg af langs de Gontrodestraat naar Gont
rode. Toen echter naar het einde toe van de vorige eeuw, de
aanleg van het rangeerstation te Melle deze weg kwam verdrin
gen werd hij op de Brusselse steenweg aangesloten.
Alles schijnt erop te wijzen dat wij in het Scheldedal de
oudste nederzettingen moeten zoeken : stroomopwaarts Schel
derode en Melsen, stroomafwaarts Melle. De gemeenten in
het hoger gelegen middengedeelte blij ken eerder van Fran
kische oorsprong : Bottelare, Munte, Beerlegem, Gontrode,
Gij zenzele, Oosterzele, Scheldewindeke, Balegem, Bavegem,
Letterhoutem . Deze namen zij n alleszins Frankisch en staan
ten dele in verband met de beginnende ontginning van de
bossen, hetgeen niet uitsluit dat sommige op nog oudere
woonkernen zouden kunnen teruggaan.
Oudheidkundige vondsten zij n te vermelden voor : Melle,
waar benevens een paaldorp ook voorwerpen uit het Nieuw
Steentij dperk ( neolithicum ) , uit de Hallstatt periode ( IJzer
tij d ) , en uit de Romeinse tij d gevonden werden ; vroeger
bestonden daar ook tumuli. Voorwerpen uit de Romeinse tij d
werden eveneens opgegraven te Merelbeke en te Vlierzele.
Een Frankisch graf werd te Scheldewindeke gevonden .
Met welk recht kan men over een " Land van Rode " spreken,
wanneer het geen natuurlijke streek vertegenwoordigt ?
Blij kbaar moet de oorsprong gezocht worden in de oude
juridische indeling van onze gewesten die tot stand kwam
tij dens de middeleeuwen toen het leenstelsel gans het maat
schappelij k en politiek leven beheerste en een administratieve
struktuur uitgebouwd werd die stand hield tot de Franse
Revolutie grondig met het Oud Regime afrekende .
Een opsomming van de gemeenten die tot het Land van Rode
behoorden kan men vinden in een register van leengoederen
uit het j aar 1 400 ( fonds Aalst, nr. 3090 ) , evenals in een voor
echt verklaarde kopie uit 1 700 van een leenboek uit 1 405
( fonds Aalst nr. 1 5 1 2 ) , beide in het Rij ksarchief te Gent.
Daarin worden volgende 1 7 gemeenten vermeld :
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Waeyt�ns. J.

Balegem, Bavegem, Beerlegem, Bottelare, Gentbrugge, Gij
zenzele, Gontrode, Landskouter, Letterhoutem, Melle, Melsen,
Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelderode, Scheldewindeke,
Vlierzele.
Hoe deze gemeenten of parochies samengevoegd werden
tot een gebied onder de rechtsmacht van de heer van Rode,
kan, afgezien van bepaalde leemten die nog op een oplossing
wachten, in zekere mate uit oude documenten afgeleid worden
vanaf ongeveer 1 200 . Merken wij hierbij op dat de genoemde
parochies daarom niet allen in dezelfde verhouding tot de
heer stonden.
De eigenlijke vorming van onze dorpen als kleine woonkernen
is van veel vroegere datum. Op deze landelij ke levensgemeen
schappen werd, met een eenvoudig kerkgebouw, tevens een
godsdienstig middelpunt geënt . In dat opzicht betekent de
stichting van de St .-Pieters- en St .-Baafsabdijen te Gent rond
630 een belangrij k beginpunt van waaruit de kerstening van
het Gentse werd doorgevoerd . Als grondbezitters oefenden
deze abdijen bovendien bepaalde heerlijke rechten uit .
Onze dorpen vormden toen nog geen bestuurlijke l ichamen.
Het Frankische rijk was in pagi of gouwen verdeeld sedert de
Karolingische periode ( 9° eeuw ) . Het latere Land van Rode lag
aldus in de pagus Brabantensis, d.i. de Brabantse gouw, die
de streek tussen Schelde en Dender omvatte en aan de pagus
Gandensis grensde.
Aan het hoofd van de pagus of gouw staat de graaf, hij is
oorspronkelijk een ambtenaar die de koning vertegenwoordigt,
als dusdanig het hoofd van het burgerlijk gezag en van de mili
taire macht, en tevens voorzitter van de rechtbank. Naast hem
staat een beheerder van de koninklij ke domeinen ; onderge
schikt aan hem is zijn plaatsvervanger, de vicarius, verder nog
de centenarius ( een soort politieofficier ) . Plaatselij k wordt
het gezag nog uitgeoefend door leenmannen of vazallen van
de koning of de graat , eventueel door de abdij . Zo kennen wij
de Heren van Melle, van Scheldewindeke, van· Schelderode . . .
Van vèrstrekkende betekenis voor d e verdere geschiedenis
der Lage Landen was het verdrag van Verdun in 843 . Daardoor
werd de Schelde de grens tussen het Rijk van Karel de Kale
( Frankrij k ) en het Rijk van Lotharius . Toen Lotharingen bij
Duitsland gevoegd werd in 870 kwam de Brabantse pagus,
waartoe het Land van Rode behoorde, bij het Duitse Rij k .
15
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Tij <lens de 9de en de l üde eeuw geraakte de koninklij ke
macht in verval. Daarvan maakten de graven van Vlaanderen
gebruik om hun macht uit te breiden naar het zuiden zodat op
een bepaal d ogenblik hun gebied tot aan de Canche reikte. In
1 056 slaagde Boudewij n I I erin de investituur over het Land
van Aalst ( en andere gebieden ) van de Duitse keizer te beko
men en voegde aldus Rij ks Vlaanderen bij zij n gebied. Vanaf
dat ogenblik is de streek tussen Schelde en Dender, waarin
het latere Land van Rode l igt, afhankelij k van de graaf van
Vlaanderen.
Omstreeks 1 1 00 ging de graaf van Vlaanderen de organisatie
van zij n gebied uitbouwen tot een model voor die tij d. De
indeling in kasselrij en, d .w .z. militaire en tevens bestuurlij ke
en rechterlij ke omschrij vingen, vond haar voltooiing. Aan het
hoofd van een kasselrij stond een burggraaf met bestuurlij ke,
rechterlij ke en militaire bevoegdheid. Gans Vlaanderen om
vatte een twintigtal kasselrij en en bovendien acht graafschap
pen, een dezer laatste was het Land van Aalst.
Een der vroegste documenten betreffende het Land van Rode
( 1 226 ) vermeld de ruil tussen Radolf, Heer van Rode, en
Ferrand van Portugal, graaf van Vlaanderen. Radolf stond
daarbij zij n bezittingen te Merelbeke en te Niepkerke ( Nieppe
in het huidig Frans Vlaanderen ) af aan de graaf in ruil voor
de grafelij ke rechten over de volgende dorpen : Bottelare,
Gentbrugge, Gontrode, Landskouter, Melle, Melsen, Munte,
die hij sindsdien rechtstreeks van de graaf in leen hield. Zij n
oorspronkelij k gebied dat zich tot dan toe uitstrekte over
Balegem, Moortzele, Oosterzele, Schelderode en Scheldewin
deke werd dus aanzienlij k uitgebreid. Bovendien was de Heer
van Rode voogd over Bavegem, Gij zenzele en Vlierzele, die
aan de St .-Baafsabdij behoorden, en over Letterhoutem
( St .-Pietersabdij ) .
Zonder in te gaan op de stam lij sten en de opvolging, qie in de
hiernavolgende monografieën behandeld worden, dient toch
vermeld dat tij dens de eerste helft van de 1 4° eeuw het Land
van Rode aan Robrecht van Kassei kwam, de tw de zoon
van Robrecht van Bethune, en broer van Lodewij k van N v r .
Wanneer Johanna, dochter van Robrecht van Kas 1, m t d
hertog van Bar huwde ontving zij Rode al bruid hat ( ind
1 4° eeuw ) .
16
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Door huwelijk van Yolanda van Bar, kleindochter van
Johanna, met Lodewij k van Luxemburg, kwam Rode aan
laatstgenoemd huis, rond het midden van de 1 5° eeuw.
In 1 565 werd Rode tot baronnie verheven, zodat de heren
voortaan de titel van baron konden voeren.
Wederom door huwelij k ging Rode in de eerste helft van de
1 6e eeuw over op François de Bourbon, verwant met de Franse
koning. Zijn kleinzoon werd in 1 589 koning van Frankrij k als
Hendrik IV. Deze verkocht in 1 602 de baronnie van Rode aan
een Portugees koopman, Simon Rodriguez d'Evora, die te
Antwerpen verbleef. Zijn zoon Simon II werd opgevolgd door
diens zuster die huwde met Francisco de Vega waarop het
geslacht de naam Rodriguez d'Evora y Vega aannam .
Onder haar zoon Lopez werd de baronnie van Rode in 1 682
tot markiezaat verheven . Dezelfde familie behield de heerlij ke
rechten tot het einde van het Oud Regime.
Deze heerlijke rechten omvatten in hoofdzaak :
a.
b.
c.
d.
e.

benoeming van magistraten,
recht van justitie, strafrechterlij k de volledige rechtsmacht,
tolrechten,
heerlijke diensten,
heffingen bij erfenis en verkoop .

De oude administratieve en juridische struktuur b leek ten
slotte voor de meer liberale strekking die tot de Franse
Revolutie leidde een onhoudbare belemmering. De uitlopers
van de feodaliteit waren verouderd, zodat de 1 9e eeuw vanaf
haar begin een ander voorkomen biedt . Mettertij d ontvingen
de vroegere dorpen of parochies het statuut van gemeente .
In de loop van de laatste 1 50 jaar steeg de bevolking van de
randgemeenten van Gent aanzienlijk ingevolge de ontwikkeling
van de nijverheid in het Gentse. In 1 8 1 6 bv. telde Gentbrugge
· slechts 908, Ledeberg 961 inwoners .
Een overzicht van de huidige toestand moge bijgaande
tabel bieden, waarnaast oppervlakte en bevolking, de rang
orde naar uitgestrektheid en aantal inwoners op 3 1 . 1 2 . 1 968
vermeld is. Op te merken valt dat Merelbeke en Lemberge
(nu samengevoegd ) alsook Ledeberg historisch niet tot het
eigenlij ke Land van Rode behoorden (* ) . Merelbeke was
persoonlij k bezit van de graaf. Ledeberg hing af van de
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St.-Pietersabdij . Beerlegem vormde een afzonderlijke heerlijkheid.
Gemeente

Balegem
Bavegem
Beerlegem
Bottelare
Gentbrugge
Gijzenzele
Gontrode
Landskouter
Ledeberg ( * )
Letterhoutem
Melle
Melsen
Merelbeke ( * )
Lemberge (* )
Moortsele
Munte
Oosterzele
Schelderode
Scheldewindeke
Vlierzele

Oppervlakte
in ha

Rang

Bevolking

Rang

1 .20 1
379
225
302
786
1 87
283
1 96
1 09
459
1 .230
398
1 .486
419
365
510
1 . 1 75
576
1 . 1 84
669

3
12
16
14
6
18
15
17
19
10
2
11
1

3.37 1
1 .388
351
1 .636
22 .737
943
809
546
1 0.392
1 . 1 68
8 .903
1 .058
1 3 .84 1

5
10
19
9
1
14
16
18
3

13
9
5
8
4
7

929
74 1
3 . 1 25
969
2.735
2.25 1

11

4
12
2
15
17
6
13
7
8

G. WAEYTENS
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De heren van Rode in de 12de en 13de eeuw

I n de laatste tien jaar werden er over het middeleeuwse
huis van Rode verscheidene waardevolle b ij dragen gepubli
ceerd. Baanbrekend was vooral het werk van E . H . J. Noter
daeme, die via zijn studies over Jacob van Maerland terecht
gekomen is bij de oude heren van Rode en in verscheidene
opstellen de vrij ingewikkelde genealogie van deze familie heeft
opgehelderd en op punt gesteld ( 1 ) . Onderhavig artikel heeft
niet tot doel het werk van E .H . J. Noterdaeme aan te vallen
of grondig te herzien ( 2 ) . Dat is ook niet mogelijk, aangezien
andere opzoekingen, die onafhankelij k van E .H . J. Noterdaeme
uitgevoerd werden, tot vrijwel identieke conclusies aanleiding
gaven (3 ) .
Aangezien echter de bij dragen van E . H . J. Noterdaeme in ver
schillende en soms moeilijk te raadplegen tijdschriften ver
schenen en dus ipso facto verspreid zijn, is het wel nuttig aan
de hand van deze opstellen een overzicht van de geschiedenis
van de heren van Rode tijdens de 1 2e en 1 3e eeuw samen te
stellen en waar dat nodig bleek, enkele aanvullingen toe te
voegen ( 4 ) .
*

*

*

De plaatsnaam Rodus ( germ . roda, " gerooid bos " ) verschijnt
al in 866 in de historische bronnen ( 5 ) . Het duurt echter tot in
1 1 0 1 vooraleer er een Jderus de Roden vermeld wordt die
misschien kan doorgaan voor een heer van de plaats ( 6 ) . Wel19
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l icht mag hij aangezien worden als de vader van de gebroeders
I derus I, Zeger en Bonifaas van Schelderode die in de eerste
helft en omstreeks het midden van de 1 2e eeuw in de oorkon
den verschij nen ( 7 ) . Hoewel heer I derus I vermoedelij k het
hoofd van de familie was, wordt zij n broer Zeger heel wat
vroeger vermeld. Men vindt zij n naam in de getuigenlij sten
van 1 2 oorkonden die dateren van 1 1 1 8 tot 1 1 7Ö ( 8 ) . Hij had
een zoon Raymond ( 9) . I derus I wordt pas genoemd in 1 1 561 1 57 ( 10 ) . Uit een ongedateerde oorkonde voor de abdij van
Ename, vermoedelij k opgesteld in 1 1 58-64, blij kt dat de edele
ridder I derus I van Rode op het einde van zij n leven lekebroe
der geworden is in genoemde abdij en dit klooster begunstigd
heeft met 6 bunder grond. Na zij n dood werd hij begraven
voor de kerkdeur der abdij . Zij n vrouw Gertrudis van der
Schelde en haar drie zonen I derus I I , Gerard I en Hendrik
bevestigden de gift van hun echtgenoot en vader en gaven
nog een zilveren schaal op de koop toe. In dezelfde akte wor
1
den ook Zeger en Bonifaas, broers van I derus I , genoemd ( 1 ) .
I n 1 1 72 en 1 1 74 wordt een Boudewij n van Rode geci
teerd ( 1 2 ) , maar of hij met de reeds genoemden verwant was,
is niet uit te maken.
Men kan dus aannemen dat de op authentieke documenten
gesteunde geschiedenis van de heren van Rode aanvangt in het
midden van de 1 2e eeuw ( 13 ) . Van zodra zij in de bronnen ver
schij nen, blij kt dat deze heren tot de adelstand gerekend wor
den ( 14 ) .
Feitelij k begint de geschiedenis van deze familie vrij laat,
vergeleken met die van andere edele geslachten uit dezelfde
15
streek ( ) . Het is echter opvallend dat verscheidene leden van
het huis van Munte, parochie die later tot het land van Rode
behoorde, dezelfde voornamen dragen als leden van het huis
van Rode en dat die homoniemen vrijwel gelij ktij dig in de
bronnen verschij nen. Zo

Schelderode

Munte

1
I derus II ( 1 1 58-64 ; 3e kwart 1 2e e . ) I derus ( 1 1 74 ) ( 6 )
Bonifaas ( 1 1 74 ) ( 17 )
Bonifaas ( 1 1 58-64 )
Zeger I ( 1 1 23.-1 1 74 ) ( 18 )
Zeger ( 1 1 1 8- 1 1 70 )

Op het einde van de 1 2e eeuw verdwij nt het hui van Munt
uit de geschieden is. Munte kwam blij kbaar in hand n an d
graaf van Vlaanderen , want op 1 2 oktober 1 226 tond gr in
20
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Johanna van Constantinope l al haar rechten op deze plaats af
aan Radulf, heer van Rode ( 19 ) . Het is eigenaardig vast te stel
len dat men, van zodra het huis van Munte niet meer in de
bronnen verschijnt, over vrij overvloedig materiaal over de
heren van Ro_ de begint te beschikken. Betekent dit dat er een
naamverandering plaats gevonden heeft en dat het huis van
Munte het huis van Rode geworden is ? Vermoedelijk niet,
aangezien Munte vóór 1 226 in handen van de graaf van Vlaan
deren was. Men zou eerder veronderstellen dat Munte en Rode
ooit samen één heerlijkheid gevormd hebben die in de loop
van de eerste helft van de 1 2e eeuw gesplitst werd. Op die
manier zou de oude heerlijke familie in twee takken uiteenge
vallen zijn waarvan de ene de naam Munte, de andere de naam
Rode aangenomen heeft, met behoud van een aantal voornamen
die in beide families gedragen werden ( 2° } . Op het einde van de
1 2e eeuw verdween de tak Munte en kwamen zij n goederen
aan de graaf van Vlaanderen. De tak Rode bleef echter bestaan
en slaagde er in 1 226 in de goederen te Munte te recupereren.
Hoewel sommige feiten in die richting wijzen, blijft dit een tot
nog toe onbewijsbare hypothese.
I derus I I en Hendrik van Rode verdwijnen uit de geschie
denis zonder veel sporen na te laten ( 2 1 ) . Gerard I daarentegen
werd na de dood van zijn vader het hoofd van de familie. Hij
verschijnt in de historische bronnen van 1 1 70 tot 1 2 1 8 . In de
oorkonden wordt hij uitdrukkelij k heer van Rode genoemd,
edelman en ridder. Hij nam deel aan de Kruistocht in 1 1 9 1 en
was gehuwd met Hildegarde, vrouwe van Melle. Gerard I had
minstens vijf kinderen, met name Radulf, Gerard, Gerbod,
Beatrix en Alix ( 22) . Over drie van deze kinderen is er weinig
geweten. Gerbod, vermeld van 1 2 1 8 tot 122 1 , was een cleri
cus ( 23). De dochters Beatrix en Alix worden slechts éénmaal
vermeld ( 24 ) .
Gerard, tweede zoon van Gerard I van Rode, voor het eerst
genoemd in 1 2 1 4 en overleden vóór 1 6 februari 1 236, woonde
op het Oosthof te Snellegem. Hij had de ridderslag ontvangen
en was gehuwd met dame Margareta, die misschien afkomstig
was uit het huis van de Woestine te Aalter (25). Vermoedelij k
had hij twee kinderen, namelijk Gerard, heer van Beerlegem,
vermeld van 1 236 tot 1 258, ridder , gehuwd met Beatrix van
Assebroek, en Margareta, die gehuwd zou geweest zijn met
Willem van Maldegem ( 26 ) .
21
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Bovenaan rechts: Zegel van Radulf van Schelderode ( 1223). Ruiterzegel (0 ±
50 mm ) . Wapenschild onduidelijk. Randschrift : SIGIL...
Bovenaan links: Tegenzegel van Radulf van Schelderode ( 1223) (0 ± 30 mm ) .
Wapen onduidelijk ( effen met zoom ? ) . Randschrift : t SIGILL'. RADULFI .
DE RODES.

Zegel van Gerard I I van Schelderode (1282). Ruiterzegel
65 mm ) . Wapenschild: klimmende leeuw. Randschrift : t S'GER".
DOMINI... RODEN.
Onderaan links:

(0

±

Onderaan rechts: Tegenzegel van Gerard I I van Schelderode ( 1282) (0 ± 35 mm ).
Wapen: een klimmende leeuw (? ) Randschrift : t SECRETUM MEUM MICHI.
(Algemeen Rijksarchief, Brussel, zegelafgietsels nr• 17314 - 17315 - 1506 - 1507.)
Fotos Algemeen Rijksarchief, Brussel.
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Radulf, oudste zoon van Gerard I, werd na het overlij den
van zij n vader, het hoofd van het huis van Rode. Hij verschij nt
in de bronnen van 1 1 89 tot 1 235, droeg de t itels van heer van
Rode en Melle en wordt uitdrukkelij k edelman en ridder
genoemd. Radulf was gehuwd met een verder onbekende dame
Berta en schij nt maar één wettig kind gehad te hebben,
namelij k Gerard I I ( 27) . Deze laatste wordt vermeld van 1 226
af en overleed in 1 284-85. Hij was heer van Rode tot in 1 265 en
heer van Melle tot aan zij n dood. Gerard II droeg de titels van
edelman en ridder en trad tweemaal in het huwelij k . Zij n
eerste vrouw Katarina was afkomstig uit het huis van Cysoing
en schonk hem een zoon Gerard I I I . Na de dood van Katarina
hertrouwde Gerard II met Isabella, vrouwe van Heestert, Heule
en Speelt, en had bij haar nog een zoon Jan ( 28 ) .
Gerard I I I verschij nt al in 1 265 als heer van Rode, dus nog
tij dens het leven van zij n vader, die slechts de titel van heer
van Melle behield. De edelman en ridder Gerard I I I van Rode
wordt vermeld van 1 260 tot 1 285 en was gehuwd met Mabilia I I,
vrouwe van Scheldewindeke, Oosterzele en ter Wede. Zij had
den als zoon Gerard IV ( 29 ) .
Jan van Rode, halfbroer van Gerard I I I, wordt vermeld van
ca. 1 27 1 tot na 1 309 . Deze edelman was heer van Ingelmunster
en gehuwd met Katarina van Maldegem (30) .
Gerard IV tenslotte, zoon van Gerard I I I en Mabilia I I van
Scheldewindeke, wordt vermeld van 1 287 af. In 1 307 trad deze
ridder op als een der ontvangers van het aandeel dat de
kasselrij Kortrij k diende te betalen in de boeten die door de
Franse koning opgelegd waren aan het graafschap Vlaanderen .
Hij was gehuwd met Isabella van Nevele, zuster van Walter I I I,
burggraaf van Kortrij k (3 1 ) .

*

*

*

De genealogie van de heren van Rode tot 1 300 is dus, vooral
door het werk van E .H. J. Noterdaeme, duidelij k en samen
hangend geworden. Schematisch kan deze stamboom als
volgt voorgestel d worden :
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1. Iderus
( 1101 )

2. Iderus I
( 1156-1158/64 )
Ridder

3. Zeger
( 1118-1170 )

4. Bonifaas
( 1158/64 )

5. Boudewijn
( 1172-1174 )

1

x

Gertrudis
van der Schelde

Raymond
( 1170 )

6. Gerard I
( 1170-1218 )
Heer van Rode
Ridder
Kruistocht 1191

7. Iderus I I
( 3de kwart
12de eeuw )

8. Hendrik
( 1184-1189 )

·

9. Heila ( 32 )
( 1220 )

x

Hildegarde
van Melle

10. Radulf
( 1189-1235 )
Heer van Rode
Heer van Melle
Ridder
x

Berta

ll. Gerard
( 1214- tvóór
1236, 16 feb. )
Heer Oosthof
te Snellegem
Ridder
x

16. Gerard van
Beerlegem
( 1236-1258 )
Ridder

x

Katarina
van Cysoing

x

x

Beatrix
van Assebroek

Isabelfo
van Heestert

x

Mabilia I I
van Scheldewindeke

13. Beatrix
( 1218 )

Margareta
( van de
Woestine ? )

15. Gerard I I
( 1226-t1284/85 )
Heer van Rode
Heer van Melle
Ridder

18. Gerard I I I
( 1260-1285 )
Heer van Rode
Ridder

12. Gerbod
( 1218-1221 )
Clericus

19. Jan
( Ca. 1271-1309 )
Heer van Ingelmunster
Ridder
x

Katarina van Maldegem

20. Gerard IV
( 1287-1307 )
Ridder
x

Isabella
van Nevele
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17. Margareta
x

Willem
van Maldegem (? )

14. Alix
( 1218 )

*

*

*

Omstreeks 1 400 strekte het land van Rode zich uit over
1 7 parochies, namelij k Balegem, Bavegem, Beerlegem, Botte
lare, Gentbrugge, Gontrode, Gij zenzele, Landskouter, Letter
houtem, Melle, Melsen, Moortsele, Munte, Oosterzele, Schelde
windeke, Schelderode en Vlierzele ( 33 ) .
Dat deze grote heerlij kheid niet ineens ontstaan is, kan al
uit de genealogie der heren van Rode afgeleid worden . Schelde
rode was ongetwij feld het dorp waaraan de familie haar naam
ontleende (34). Melle en Scheldewindeke-Oosterzele kwamen
in handen van de heren van Rode door huwelij ken met de
erfdochters van deze heerlij kheden ( 35 ) . Een belangrij ke aan
winst boekte het huis van Rode toen Radulf in 1 226 zij n
bezittingen te Nieppéglise en Merelbeke aan gravin Johanna
afstond in ruil voor hetgeen zij bezat te Melle, Gontrode,
Landskouter, Bottelare, Munte, Melsen, Schelderode en Gent
brugge (36). Dat de heren van Rode heerlij ke rechten hadden
te Gijzenzele blij k t uit een oorkonde van 23 j uni 1 2 1 4 ( 37 ) .
In 1 252 verkocht Gerard, heer van Beerlegem ( 38 ) , een allo
dium te Letterhoutem, de voogdij van en andere rechten te
Sint-Lievens-Houtem aan de Gentse Sint-Baafsabdij ( 39 ) . Over
Moortsele is er sprake in een oorkonde van april 1 269 voor
dezelfde abdij ( 40 ) . Dat de heren van Rode zekere rechten had
den te Vlierzele blij kt al in mei 1 2 1 4 ( 41 ) .
Op Bavegem en Balegem na konden hier al de parochies die
deel uitmaakten van het land van Rode, opgesomd worden .
Men mag dus gerust aannemen dat het " Land van Rode " zoals
men het later kende, vóór 1 300 al gevormd was . De 1 3e eeuw
is eigenlij k beslissend geweest voor de opbouw van deze grote
heerlij kheid . Door huwelij ken werden bij de oerheerlij kheièl
Rode de heerlij kheden Melle en Oosterzele-Scheldewindeke ge
voegd. De ruil van 1 226 stelde de heren van Rode in het bezit
van een complex van goederen die misschien vroeger de heer
lij kheid van Munte vormden .
Men heeft dus alle reden om te besluiten dat het " Land van
Rode " eigenlij k in de 1 3e eeuw ontstaan is. Vergeleken bij veel
andere edellieden was de heer van Rode op het einde van de
1 3e eeuw een rij k man. Uit een schatting van omstreeks 1 29825
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99 blij kt dat zij n inkomsten uit de heerlij kheden Schelderode,
Melle, Oosterzele, Scheldewindeke en ter Wede, na aftrek van
een doarium, 205 1 lb. 1 2 s. 8 d. bedroegen (42) . Wanneer men
dit inkomen vergelij kt met enkele prij zen uit die tij d (43), is
het duidelij k dat men in het geval van de heer van Rode zeker
niet mag spreken over een verarmd edelman ...
Om het beeld van hun bezittingen in de 1 3e eeuw af te ron
den, dient nog gezegd dat de heren van Rode tol hieven te
Schelderode en aan de Brabantbrug te Gent ( 44 ) . Ook ten wes
ten van de Schelde bezat de familie niet te verwaarlozen goe
deren . Hoewel het Oosthof te Snellegem en andere bezittingen
in het Brugse Vrije in de loop van de 1 3e eeuw van de hand
gedaan werden, mogen ze hier niet achteloos voorbij gegaan
worden (45). Ook te Emelgem en Kachtem bestond er een heer
lij kheid Rode met achterlenen in de omliggende gemeenten .
De heren van Rode waren al in het bezit van deze goederen in
1 2 1 6 ( 46 ) . Tenslotte dient nog gewezen op de inkomsten die
zij van het einde van de 1 2e eeuw af in Engeland genoten ( 47 ) .

*

*

*

Het " Land van Rode " ontstond in de 1 3e eeuw en het bezit
van deze grote heerlij kheid maakte van de familie van Rode
een der machtigste huizen van het graafschap Vlaanderen . Het
is onmogelij k in het beperkte kader van dit opstel een - zij
het dan beperkt - beeld te geven van de rol die de heren van
Rode gespeeld hebben in het openbare leven van het vorsten
.
dom. Zij waren in het bezit van een der ambten van erfelij k
panetier van Vlaanderen (48) .
Ook o p het gebied van d e buitenlandse politiek speelden de
heren van Rode een niet te onderschatten rol. Gerard I en zij n
zonen Radulf en Gerard waren in het begin van de 1 3e �euw
belangrij ke figuren in de betrekkingen tussen Vlaanderen en
Engeland. Zij reisden meermaals naar Engeland en verblev n
er geruime tij d . Ook op het einde van de 1 3e eeuw zij n er nog
sporen van de van Rodes in Engeland te vinden (49).

*

*

*
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Twintig j aar geleden waren de heren van Rode voor de
geschiedschrijvers van het graafschap Vlaanderen nog nobele
onbekenden . Dank zij de studies van E .H . J. Noterdaeme wer
den ze aan de vergetelheid ontrukt en zij n ze thans een van
de best gekende middeleeuwse edele geslachten uit het graaf
schap Vlaanderen. In dit opstel konden slechts enkele hoofd
lijnen geschetst worden ( 50). De geschiedenis van de oude
heren van Rode is daarmee echter niet uitgeput en ieder gege
ven dat hier naar voor gebracht werd, roept vragen op en stelt
problemen. Aan de leden van het Heemkundig Genootschap
"
" Gentbrugge en Land van Rode deze aan te pakken en waar
mogelij k, op te lossen .
Dr. E. WARLOP

(1) Onder de meest recente en belangrijkste artikels van E.H. J. Noterdaeme
vermelden wij hier :
]. NOTERDAEME, De ridders van Roden en Jacob de Coster van Maerlant,
Appeltjes van het Meetjesland, XV (1964 ) , p. 45-109 (voortaan afgekort :
J.N./I ) , ]. NOTERDAEME, De ridders van Roden in de eerste helft van
de 13e eeuw in het Brugs ambacht, Album archivaris Jos. De Smet, Brugge,
1964, p. 273-308 (voortaan afgekort: J.N./II ) , J. NOTERDAEME, De
ridders van Roden in de tweede helft van de dertiende eeuw, De Leiegouw,
VIII (1966 ) , p. 313-329 (voortaan afgekort: J.N./III ) . De visie van
E.H. ]. NOTERDAEME, op het Maerland-probleem vindt men ook o.a.
]. NOTERDAEME, Jacob van Maerlant, klerk van de heren van
Roden, Handelingen van de Société d'Emulation te Brugge, LXXXVIII
(1951 ) , p. 5-25, IDEM, Jacob de coster van Maerlant, Handelingen van de
Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en
Geschiedenis, XV (1961 ), p. 233-272, IDEM en H.P. SCHAAP, Nieuwe
Maerlantproblemen, Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde,
LXXXII/2-3 (1966 ) , p. 81-119. In deze twee laatste studies vindt men ook
overvloedige verwijzingen naar andere literatuur betreffende het Maerlant
probleem.
(2 ) E.H. J. Noterdaeme was ten andere terstond bereid het handschrift van
onderhavig opstel na te zien en waar nodig te corrigeren. Hiervoor wens ik
hem mijn beste dank te betuigen.
(3 ) De heren van Rode worden behandeld in E. WARLOP, De Vlaamse adel
voor 1300, Handzame, 1969, I, p. 381, 326, 365, 398, 421, 419, 319, 372
en II, nr. 196 (genealogie ) . Hetgeen ik daar neerschreef wijkt vrijwel niet
af van de bevindingen van E.H. J. Noterdaeme.
(4 ) Het gaat hier steeds om aanvullingen van ondergeschikt belang.
(5 ) M. GYSSELING, Toponymisch woordenboek van België, Nederland, Luxem
burg, Noord-Prankri;k en West-Duitsland ( v66r 1226), Tongeren, 1960, II,
p. 895, s.v. SCHELDERODE.
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(6 ) A. VAN LOKEREN, Chartes et documents de l'abbaye de Saint-Pierre à
Gand, Gent, 1868-1871, I, nr. 172, p. 112, geeft ]oerus de Roden. In het
origineel dat berust in het Rijksarchief te Gent, fonds Sint-Pietersabdij,
oorkonde nr. 172, staat er echter ]derus. De lezing wordt bemoeilijkt door
een stempel (Archives de l'Etat à Gand ) juist boven de naam (medegedeeld
door dhr. J. Buntinx, Departementshoofd van het Rijksarchief te Gent,
waarvoor beste dank ) .
( 7 ) Hij kan echter ook hun grootvader geweest zijn. Omdat de verwantschap
niet duidelijk is, geven wij aan deze eerste Iderus geen rangnummer.
(8 ) Eerste vermelding: 1118 (A. VAN LOKEREN, op. cit., I, nr. 194, p. 121 );
laatste vermelding : 1170 (A. FAYEN, Liber Traditionum Sancti Petri
Blandiniensis, Gent, 1906, p. 191, c. 188 ) .
(9 ) A . FAYEN, op. cit., p . 191, c . 188 (1170 ) .
( 10 ) A . VAN LOKEREN, op. cit., I , nrs. 251 en 256.
(11 ) L. MILIS, De onuitgegeven oorkonden van de Sint-Salvatorsabdij te Ename
voor 1200, Brussel, 1965, nr. 26, p. 19. Bonifaas wordt nog éénmaal vernoemd
in een andere, ongedateerde (3e kwart 12e eeuw ) oorkonde voor de abdij
van Eename ( C. PIOT, Cartulaire de l'abbaye d'Eename, Brugge, 1881,
nr. 292, p. 262 ) .
(12 ) A . FAYEN, Liber Traditionum, p . 191 en 193.
(13 ) Voor de oudste vermeldingen van de plaats Schelderode zelf, zie het in
voetnoot 5 aangehaald werk van M. GYSSELING, loc. cit.
(14 ) Iderus I wordt illuster genoemd in 1158-64 ( L. MILIS, op. cit., loc. cit.) ;
Zeger verschijnt als illuster vir in 1123 (A. VAN LOKEREN, Chartes Saint
Pierre, I, nr. 199, p. 124-125 ) . In E. WARLOP, De Vlaamse adel, II,
nr. 196, wordt telkens aangeduid waar leden van het huis van Rode edel
(nobilis, enz. ) genoemd worden.
(15 ) Zie bij E. 'WARLOP, op. cit., II, de stambomen van andere edele families
uit de omgeving. In sommige gevallen klimmen die genealogieën op tot de
lOe of het begin van de lle eeuw (bijv. Aalst, Gent, Gavere, Petegem
Oudenaarde, Oosterzele-Scheldewindeke, enz. ) .
(16 ) A. FAYEN, Liber Traditi?num, p. 193.
(17 ) IBIDEM, loc. cit.
(18 ) A. VAN LOKEREN, Chartes Saint-Pierre, I, nr. 199, p. 124-125 (1123 ) ,
A . FAYEN, op. cit., p. 193 (1174 ) .
(19 ) Algemeen Rijksarchief Brussel, Trésor de Flandre, reeks I , nr. 12 (1226,
12 oktober, Gent ) , Archives Départementales du Nord à Lille, B. 1562,
f0 188 r0, nr. 316 (1226, 12 oktober, Gent ) . Na de terugkeer van graaf
Ferrand uit gevangenschap werd déze ruil op 9 mei 1228 bekrachtigd door
de graaf en de gravin ( L. WARNKOENIG, Flandrische Staats- und Rechts
geschichte bis zum ]ahre 1305, Tübingen, 1835-1842, III/2, nr. LXXXII,
p. (148 ) ; A.E. GHELDOLF, Histoire de la Flandre et de ses institutions
civiles et politiques jusqu'à l'année 1305, Brussel, 1835-1864, V, nr. L ' 'I,
p. 455-456 ) .
(20 ) Het feit dat dezelfde voornamen i n verschillende adellijke families gedrag n
worden, wijst dikwijls op verwantschap van die geslachten. Een zeer frap
pant voorbeeld vindt men in E. WARLOP, De heren van Moorslede en
Moorsele in de 12e en 13e eeuw, Album Joseph Delbaere, Rumbeke, 196
p. 229-250.
28
Land van Rode Jaarboek 1969

'21) Iderus II wordt vermeld in 1158-64 ( L. MILIS, Oorkonden Ename, nr. 26,
p. 19) en in een ongedateerde oorkonde uit het derde kwart van de 12e eeuw
(C. PIOT, Cartulaire Eename, nr. 292, p. 262) ; Hendrik verschijnt in
hetzelfde stuk van 1158-64, in 1184 en 1189 (C. PIOT, op. cit., nrs. 71 en
94).
(22) E. WARLOP, De Vlaamse adel, II, nr. 196/7 ; J.N./II, p. 274-278.
(23) E. WARLOP, op. cit., II, nr. 196/12.
(24) IBIDEM, II, nr. 196/13 en 14.
(25) IBIDEM, II, nr. 196/11 ; J.N./I, p. 54-70. Het zijn deze Gerard en zijn
vrouw die vermeld worden in het obituarium van Snellegem en die de
beschermers waren van Jacob van Maerland. Zie ook J.N./II, p. 291-292.
(26) E. WARLOP, op. cit., II, nr. 196/16 en 17 ; J.N./I, p. 70-96.
(27) E. WARLOP, op. cit., II, nr. 196/10 ; J.N./II, p. 279-281, 287-291.
(28) E. WARLOP, op. cit., II, nr. 196/15 ; J.N./III, p. 313-325.
(29) E. WARLOP, op. cit., II, nr. 196/18 ; J.N./III, p. 325-326.
(30) E, WARLOP, op. cit., II, nr. 196/19 ; J.N./III, p. 328-329.
(31) E. WARLOP, op. cit., II, nr. 196/20 ; J.N./III, p. 326.
(32) Deze Heila,-vermeld in november 1220 (A. VAN LOKEREN, Chartes Saint
Pierre, I, nr. 460, p. 244), kon niet aan de stamboom Schelderode "gehan
gen" worden. J. Noterdaeme meent haar te mogen vereenzelvigen met de
"
"
"enigmatieke Gheile, aan wie Jacob van Maerlant de "Alexander opdraagt
(J. NOTERDAEME, Jacob van Maerlant, A.S.E.B., LXXXVIII (1951),
p. 12-13, 20-21). Misschien was zij een (half)zuster van Iderus II, Gerard I
en Hendrik van Rode.
(33) J.N./II, p. 273. Zie ook de "Inleiding" van dit Jaarboek.
(34) J.N./II, p. 274.
(35) Gerard I was gehuwd met Hildegarde van Melle (zie hoger, voetnoot 22
en E. WARLOP, De Vlaamse adel, II, nr. 145. MELLE/7) en Gerard III
met Mabilia van Scheldewindeke-Oosterzele (zie hoger, voetnoot 29 en
E. WARLOP, op. cit., II, nr. 161. OOSTERZEI:E-SCHELDEWINDEKE/
16).
(36) Zie hoger, voetnoot 19. J.N./II, p. 280, kende de oorkonde van 1226 niet
en geeft als datum voor de ruil 1216 op.
(37) C. SERRURE, Cartulaire de Saint-Bavon à Gand, Gent, (1836-1840), nr. 109,
p. 89-90 (1214, 23 juni, Sint-Baafs).
(38) Zie de genealogische tabel, nr. 16 en hoger, voetnoot 26.
(39) C. SERRURE, Cartulaire de Saint-Bavon, nrs. 273-281, 283-284.
(40) Rijksarchief Gent, Sint-Baafs, supplement, doos I, nr. 1 (1268, april).
(41) C. SERRURE, op. cit., nr. 108, p. 88-89.
(42) Rijksarchief Gent, oorkonden graven van Vlaanderen, verzameling de Saint
Genois, nr. 1053.
(43) Zie E. WARLOP, De Vlaamse adel, I, p. 381-382.
(44) Zie bijv. J.N./II, p. 277-281, Archives Départementales du Nord à Lille,
10 H 323, p. 94 (1271, mei), J. NOTERDAEME, Jacob van Maerlant,
A.S.E.B., LXXXVIII (1951), p. 12.
(45) Deze bezittingen werden door E.H. J. Noterdaeme zeer grondig bestudeerd
in J.N./II, p. 284-294 en terloops behandeld in J.N./I en J.N./III. Zie ook
J. NOTERDAEME, De heren van Beveren-Waas, tevens burggraven van
Diksmuide, Annalen van de Oudheidkundige Kring van het Land van Waas,
LVIII/2 (1952), p. 147-156.
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(46 ) J.N./II, p. 279 en 274, Rijksarchief Brugge, oorkonden met blauw nr.,
nrs. 6677 en 6689. Deze heerlijkheid droeg de naam Rode en bleef bestaan
tot het einde van het Oud Regime.
(47 ) J.N./I, p. 45-53, J.N./III, p. 323-324, Algemeen Rijksarchief Brussel, Trésor
de Flandre, reeks I, nr. 1364 (1283 (n.s. ) , 24 februari ) .
(48 ) Zie in J.N./I, II en III de verwijzingen naar de oorkonden betreffende het
openbare leven van het graafschap Vlaanderen, waarin de heren van Rode
vermeld worden. Betreffende het ambt van tweede panetier van Vlaanderen
dat gehouden werd door de heren van Rode (tak Snellegem-Beerlegem ) , zie
J.N./I, p. 53-54. Dit ambt bleef tot het einde van het Oud Regime in han
den van de heren van Rode (zie bijv. Rijksarchief Kortrijk, fonds d'Enne
tières, reeks I, nr. 112', f0 1 r0 : messire Charles Joseph Antoine Rodrigue
••.

de Vera y Vega, marquis de Rodes, baron de Berleghem et souverain panne
tier de Flandres . . (1797, 27 april ) . Betreffende het ambt van panetier van
Vlaanderen in het algemeen, zie E. WARLOP, De dispensator van de graaf
van Vlaanderen ( 1093 - einde 13e eeuw), De Leiegouw, V (1963 ) , p. 3145.
.

met aanvullingen bij IDEM, De Vlaamse adel, I, p. 296, voetnoot 364.
(49 ) Zie hoger, voetnoot 47.
(50 ) Afgietsels van zegels van de heren van Rode vindt men in het Algemeen
Rijksarchief te Brussel, zegelverzameling :
- 6. Gerard I : nrs. 21043, 21044
Hildegarde van Melle : nrs. 20930, 20932, 29903, 31765
- 10. Radulf : nrs. 17314, 17315, 21051, 21052, 21045, 21046, 20921, enz.
Berta : nr. 20933
- 15. Gerard II : nrs. 21049, 21296, 1506, 1507, 18144, 18672, 18673, 7553,
7554, 2752, 2753
Isabella van Heestert : nrs. 660, 2754, 1508
16. Gerard van Beerlegem : nr. 21057
- 18. Gerard III : nr. 7665
- 19. Jan : nr. 7746
Katarina van Maldegem : nr. 4384.
Ook in de verzameling DOUET D'ARCQ van de Archives Nationales te
Parijs komen enkele zegels voor van de heren van Rode, namelijk :
- 15. Gerard II : nr. 10470
- 18. Gerard III : nr. 10471
- 19. Jan : nr. 10472.
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De heren en vrouwen van het Land van Rode
1331 - 1462

In hun Geschiedenis van Schelderode, hoofdplaats van het
Land, Baronie en later Markizaat van Rode, schrij ven De Potter
en Broeckaert : " De heerlij kheid van Rode schij nt, vermoede
lij k in den- aanvang der XIVde eeuw, door " Odo van Rode aan
de adellij ke familie van Kortrij k, bepaaldelij k aan haren echt
genoot Zeger van Kortrij k, heer van Melle, gekomen te zij n .
Wij hebben het bewij s niet kunnen vinden van d e bewering
door Sanderus en andere geschiedschrijvers vooruitgezet, en
volgens welke de baronie van Rode, na de oorspronkelij ke
heerenfamilie, aan de heeren van Gistel, en na deze, door huwe
lij k aan de graven van Vlaanderen zoude overgegaan zij n . Hoe
het ook zij , wij vinden ze vóór het j aar 1 330 ten volle bezeten
door den graaf van Vlaanderen, Lodewij k van Nevers, die de
heerlijkheden van Rode en Bornhem opdroeg aan Robrecht
van Vlaanderen, gezegd van Kassel, tweeden zoon van zij n oom
Robrecht van Bethune·, graaf van Vlaanderen " .
Zij n deze beweringen van De Potter en Broeckaert, Sanderus
en anderen bruikbaar voor de geschiedenis van Het Land van
Rode ? Dit artikel kan hopelij k iets bij dragen tot een betere
kennis van de heren of vrouwen van Rode in het oude " Land
van Aalst " en van de bronnen die te consulteren zij n door
diegenen die zich bezighouden met het oude Land van Rode of
met de geschiedenis van de parochies die daarvan deel uit
maakten.
Voor deze korte studie zij n wij vertrokken van de twee
voldoende gekende leenregisters van de jaren 1 400 en 1 405 van
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het Land van Aalst ( 1 ) . Daarin vinden wij dat de hertog van
Bar het Land van Rode in twee lenen houdt van het grafelij k
Steen te Aalst en dat hij hoge, middel- en lage justitie heeft
in de parochies : " Schelderode, Bottelare, Munte, Gentbrugge,
Melle, Gontrode, Landskouter, Scheldewindeke, Balegem,
Moortsele, Oosterzele, Beerlegem, Melsen en Bavegem'', en dat
hij bovendien de voogdij heeft over Vlierzele en Gij zenzele die
toebehoren aan de abt van St.-Baafs, en de voogdij over
Letterhoutem dat toebehoort aan de abt van St.-Pieters.
Hoe kwam deze hertog van Bar aan het " Land van Rode" ?
De geschiedenis van de hertogen van Bar ( thans Bar-le-Duc in
Frankrij k ) helpt ons de vroegere bezitters van Rode, althans
gedurende een bepaalde periode, terug te vinden .
Olivier van de Wree ( Vredius ) citeert in zij n Probationes bij
zij n Genealogia Comitum Flandrire ( 2 ) een denombrement van
de hertog van Bar dd. 2-1 1- 1 406, overgenomen van August Gal
land, waarin Robrecht van Bar verklaart dat de Landen van
Rode, Munte, Bottelare en Melle en wat erbij behoorde, in het
bezit is gekomen van zij n grootvader, Robrecht van Vlaande
ren, deels bij ruiling van zij n heerlij kheid ( baronie ) van
Brugny ( Bruigny, Brogni, Brogniaco ) in Champagne, Frank
rij k, en deels door eigen aanwinsten . Hij voegt eraan toe dat
deze landen aan hem, Robrecht van Bar, zij n toegekomen bij
erfenis van zij n moeder Yolande van Vlaanderen, dochter van
Robrecht van Vlaanderen .
Ditzelfde denombrement werd voor een groot deel opgeno
men in " Histoire de Navarre et de Flandre " , in 1 648 gedrukt te
Parij s en opgesteld aan de hand van documenten en memoires
van August Galland, raadsheer van de koning en procureur
generaal van Navarra ( 3 ) . Ook J.J . Cadier ( 4 ) , Dr. P.J.E. De
Smyttere (5 ) , en A. Duchesne ( 6) maken melding van dit
denombrement .
Uit dit denombrement blijkt duidelij k dat het Land van
Rode met zij n 1 7 parochies een eenheid van bezit werd onder
Robrecht van Vlaanderen, gezegd van Kassei, en deze eenheid
een voldongen feit was bij zij n overlijden te Waasten op
26-5- 1 33 1 .

RUILING VAN BR VGNY
De heerlij kheid ( baronie ) van Brugny in Champagn , than
de gemeente Brugny-Vandacou rt, werd gehoud n van d koning
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an Frankrij k. Zij kwam aan Robrecht van Bethune, graaf van
Vlaanderen 1 305- 1 322, ingevolge zij n huwelij k in 1 27 1 ( ? ) met
Yolanda van Nevers, weduwe van Jan van Frankrij k . Deze
laatste was de zoon van de H. Lodewij k, koning van Frank
rij k (7 ) .
Met het oog op de erfenisregeling na zij n dood had Robrecht
van Bethune voor zij n tweede zoon, Robrecht van Kassei, een
bij zonder erfgoed samengesteld. Al deze bezittingen staan ver
meld in de akte-prijzing van 1 3 1 8 ( 8 ) . Daartoe behoorden o .a.
Kassei, Duinkerken, Waasten, Deinze en Brugny. De door
Robrecht van Bethune voorziene verdeling werd door zij n twee
zoons Lodewij k van Nevers en Robrecht van Kassei aan
vaard ( 9 ) en door Robrecht van Bethune bevestigd in e'en plech
tige akte van 2-6- 1 320, gegeven te Kortrij k ( 1° ) . In juli 1 320
werd deze v�rdeling door de koning van Frankrij k goedge
keurd ( 1 1 ) .
Volgens het genoemd denombrement van 2-1 1 - 1 406 heeft Ro
brecht van Vlaanderen de baronie van Brugny geruild tegen
een deel van het Land van Rode. Twee Franse auteurs vermel
den deze ruiling in hun korte geschiedenis van Brugny ( 1 2 ) . De
ruiling had plaats in april 1 320 ( dus nog vóór de plechtige
bevestiging van de verdeling dd. 2-6-1 320 ) tussen Robrecht van
Vlaanderen en Godfried van Naast ( Naart, Naste, Naeste,
Nastia ) . De akte-ruiling 1 320 behoort nog tot het persoonlij k
archief van de huidige eigenaar van het kasteel van Brugny ( 13).
De ruiling gebeurde met de toestemming van de Franse koning
van wie Brugny in leen werd gehouden, blij kens een vidimus
van 22 april 1 320, van Filips V, koning van Frankrij k, onder het
zegel van Hendrik de Tapereel, " garde de la prévosté de
Paris " ( 14 ).
Beide oorkonden geven geen enkele aanduiding of beschrij
ving van de bezittingen die Godfried van Naast geruild heeft
voor de heerlij kheid van Brugny. Zij vermelden enkel " terram
suam". in comitatu flandrense" . " , zij n land dat hij en zij n
vrouw bezitten in het graafschap Vlaanderen. Zonder het reeds
meermalen genoemd denombrement van 2- 1 1 - 1 406 zouden beide
oorkonden niet in verband gebracht worden met " het Land van
Rode " .
Wel ke bezittingen in het graafschap Vlaanderen werden ge
ruild door deze Godfried van Naast in 1 320, zullen wij wellicht
met zekerheid kunnen kennen bij het opmaken van een syn33
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these van de geschiedenis van de 1 7 parochies die deel uit
maakten van het oude Land van Rode, maar zover zij n wij
momenteel nog niet .

EIGEN AANWINSTEN
Welke dorpen aan Robrecht van Kassel kwamen buiten die
gene welke tot de ruilgebieden behoorden, is ons nog onvol
doende bekend.

GODFRIED VAN NAAST ( 15 )
Zonder een synthese van de geschiedenis der onderscheiden
gemeenten af te wachten kunnen wij wel met zekerheid aan
nemen dat Schelderode ( Rode ) deel uitmaakte van deze ruiling,
aangezien een Godfried van Naast in verschillende akten tot
1 320 als heer van Rode wordt vernoemd en nadien als heer van
Brugny bekend staat :
quasimodo 1 320 ( 1 6 ) : heer van Rode ;
24-08- 1 3 1 8 ( 1 7 ) : heer van Rode en Bièrvène, ( Biévène, Bever
ne ) ;
1 2-08- 1 3 1 3 ( 18 ) : heer van Rode, getuige bij de overplaatsing
van het lichaam van de H . Waldetrudis in een nieuw schrij n,
in de kerk naar haar naam te Bergen ;
mei 1 3 1 2 ( 19 ) : heer van Rode ;
20
0 1 -06- 1 3 1 1 ( ) : heer van Biévène en van Rode ;
21
1 3-02- 1 3 1 0 ( ) : ridder, heer van Rode, neef van de gravin van
Henegouwen.
In een akte van 1 0- 1 1 - 1 309, gegeven in de aula van Rode,
treedt een Godfried op als heer van Naast en van Rode, samen
22
met zij n echtgenote Isabella ( ) . In een akte van 21 juni 1 308
noemt een Godfried zich heer van Naast en heer van Oosterzele
( Estrizelle ) ( 23).
30-9-1 326 : Godfried van Naast, heer van Brugny ( 24 ) .
Godfried van Naast, heer van Rode en later van Brugn ,
stamt uit het huis van Scheldewindeke langs vaderszij de. Zij n
vader, eveneens Godfried was de zoon van Raas van Winti,
25
ridder, die in akten van 30 en 3 1 -5-1 301 ( ) optreedt als Raa ,
heer van Winti en heer van Naast. In een oorkond
an
26 .
)
20- 1 0- 1 280 treedt hij op als heer van Oosterzele (
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ROBRECHT VAN VLAANDEREN of van KASSEL ( 27 )
1320-1331

Robrecht van Kassel was de tweede zoon van Robrecht van
Bethune, graaf van Vlaanderen. Hij was gehuwd met Johanna
van Bretagnè op 6- 1 - 1 324, huwelij kscontract van 2 1 -9-1 323,
dochter van Arthur, Hertog van Bretagne en van Yolande van
Dreux ( 28 ) .
Vrij vlug na de ruiling in april 1 320 en de p lechtige akte van
Robrecht van Bethune dd. 2-6- 1 320 te Kortrij k vinden wij hem
terug als heer van Rode en van Windeke. In september ( op en
rond St .-Mattheusdag ) en oktober ( op en rond de feestdag van
de HH. Simon en Judas ) 1 320 en Lichtmis ( 2-2- 1 32 1 O.T. 1 320 )
werden verscheidene denombrementen opgesteld voor lenen
gehouden van Robrecht van Vlaanderen, gehouden van zij n
hof van Rode en van zij n hof van Windeke, lenen bestaande
uit gronden gelegen te Balegem, Bottelare, Oosterzele, Schel
derode en Scheldewindeke. Nog andere lenen werden van hem
gehouden, ( maar zonder aanduiding van het leenhof ) gelegen
Gentbrugge, Melle, Moortsele en Munte ( 29 ) . In een onder
zoek naar het beheer van Dirk van Brederode, baljuw van Gent,
gedurende de periode van 1 5 mei tot 1 november 1 32 1 , is er
melding gemaakt van een Toute als balj uw van Robrecht van
Vlaanderen in het Land van Rode ( 3° ) . Rekeningen van ont
vangsten en uitgaven over de jaren 1 322 en 1 323 in het Land
van Rode, opgemaakt vanwege Robrecht van Vlaanderen, wer
den aan hem gepresenteerd te .W aasten. Volgens deze rekenin
gen werden o.a. heerlij ke renten, boeten en opbrengsten van
beste hoofd ontvangen in Rode, Bottelare, Munte, Landskou
ter, Oosterzele, Melle, Wetteren, Vlierzele, Bavegem en Gent
brugge . In dezelfde rekeningen zij n uitgaven opgenomen voor
de molens van Bottelare, Moortsele en Oosterzele ( 31 ) .
Na het overlij den van zij n vader Robrecht van Bethune op
1 7-9-1 322 moest hij volgens het toen heersende gewoonte- en
familierecht graaf van Vlaanderen worden aangezien zij n oud
ste broer gestorven was vóór zij n vader. Gezien de beschik
kingen van Robrecht van Bethune die door de beide zoons
waren aanvaard ( 9 ) , werd Lodewij k van Nevers of van Crecy,
zoon van Robrechts broeder die ook Lodewij k van Nevers
heette en overleden is op 22-7- 1 322, graaf van Vlaanderen. Ge
zien deze onregelmatige erfopvolging en andere redenen waren
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er meer dan eens moeilij kheden tussen beiden en werden de
bezittingen van Robrecht van Vlaanderen door Lodewij k van
Crecy geconfisqueerd. Na heel wat moeilij kheden stemt Lode
wij k van Crecy op 1 3- 1 - 1 324 ( O .T . 1 323 ) erin toe dat Robrecht
van Vlaanderen bezit zou nemen van zij n erfdeel, waartoe
Brugny behoorde, ondertussen geruild voor Rode ( 32 ) . Na nieu
we moeilij kheden en confiscatie heft Lodewij k van Crecy, bij
b rief van 24-4- 1 326 gegeven te Parij s, alle beletsels op die hij
gesteld had aan het beheer van de goederen van zij n oom
Robrecht van Vlaanderen, heer van Rode en Windeke en hun
aanhankelij kheden en geeft opdracht zij n oom vreedzaam te
laten beschikken over het Land van Rode alsook over zij n
andere bezittingen en dit zonder beperking ( 33 ) .
De meeste dorpen stonden reeds van 1 322/ 1 323 onder Ro
brecht van Vlaanderen. Het denombrement van 2-1 1 - 1 406 laat
ons aannemen dat het Land van Rode een geheel werd onder
Robrecht van Vlaanderen en reeds een geheel vormde bij zijn
overlij den te Waasten op 25-5- 1 3 3 1 waar hij begraven werd.

YOLANDE VAN VLAANDEREN

1331-1395

( 34 )

Uit het huwelij k van Rob recht van Vlaanderen en Joanna
van Bretagne werden twee kinderen geboren : JAN, zeer j ong
gestorven, en YOLANDE ( Yolent ) , geboren op 1 5-9-1 326 op het
kasteel van Alluyes ( 35 ) .
Na het overlij den van Robrecht van Vlaanderen op 26-5-1 33 1
t e Waasten werden a l zij n bezittingen door Lodewij k van Crecy,
graaf van Vlaanderen, geconfisqueerd ondanks h�rhaalde pro
testen van Joanna van Bretagne uit naam van haar twee min
derj arige kinderen ( 36 ) . Het geschil werd aan Parij s voorge
legd. Op 1 9-2-1 322 ( O .T. 1 33 1 ) maakt Filips, koning van Frank
rij k, bekend dat er een overeenkomst werd bereikt tussen
Joanna van Bretagne en de graaf van Vlaanderen waarin o.a.
werd voorzien dat de graaf van Vlaanderen het kasteel van
Bornem en het Land van Rode zou teruggeven ( 37 ) . Ingevolge
deze overeenkomst werd op 1 9-3-1 332 ( O .T. 1 33 1 ) door Joanna
leenhulde gebracht aan de graaf in zij n hof te Ieper, namens
haar twee minderj arige kinderen ( 38 ) . Bij het overlijden van
haar j onge broer Jan kwamen al de bezittingen van Robr ht
van Vlaanderen aan Yolande en werden deze tot aan haar
9
huwelij k beheerd door haar moeder Joanna van Br tagn ( 3 ) .
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Yolande is beter gekend als " vrouw van Kassei " . Zij huwde
in 1 340 met Hendrik, graaf van Bar, die stierf in 1 344. Zij
hertrouwde in 1 353 met Filips van Navarra, graaf van Longue
ville, zoon van de koning van Navarra. Filips overleed in 1 364,
zonder kinderen ( 40 ) .
Uit het eerste huwelij k had Yolande twee kinderen :
EDUARD, zeer j ong gestorven en ROBRECHT die volgt als Ro
brecht, hertog van Bar. Na een zeer bewogen leven waarin zij
veel moeilij kheden had met de hertog van Bourgondië en vice
versa, stierf zij te Nieppe op 1 2- 1 2- 1 395 ( 41 ) . Het laatste denom
b rement van Rode dat van haar gekend is, dateert van1 0-5- 1 395 . Volgens dit denombrement is zij uit hoofde van haar
Land van Rode en Windeke broodmeester van Vlaanderen ( 42 ) .

ROBRECHT VAN BAR, hertog van Bar

1395-1411

(43)

Robrecht van Bar werd geboren op 8-1 1 - 1 342 ( 44) en volgde
zij n vader op als graaf van Bar. In 1 357 kreeg hij de titel van
hertog van Bar en werd aldus de eerste hertog van Bar. Hij
was ook markies van Pont en later heer van Kassei .
Na het overlij den van zij n moeder Yolande werd Robrecht
heer van het Land van Rode en bracht op 2 1- 1 - 1 396 ( O .T. 1 395 )
leenhulde aan zij n schoonbroeder Filips de Stoute, hertog van
Bourgondië, voor zij n bezittingen in Vlaanderen en in het
Land van Aalst ( 45 ) . Pas enkele dagen later zou hij vrij bezit
kunnen nemen van zij n heerlij kheden wanneer Filips d€
Stoute op 29- 1 - 1 396 ( O .T. 1 395 ) opdracht geeft aan zij n raads
lieden, zij n soeverein balj uw van Vlaanderen en al zij n officie
ren van Vlaanderen en van het Land van Aalst de hertog van
Bar, zoon en erfgenaam van de gravin van Bar, vrouw van
Kassei, vrij te laten beschikken over zij n bezittingen in Vlaan
deren die hij houdt van de graaf van Vlaanderen tot het feest
van de H . Magdalena ( 22-7- 1 396 ) , uiterste datum voor het
afleveren van een denombrement van de bezittingen die hij bij
gebrek aan een denombrement had laten aanslaan ten nadele
van de gravin van Bar ( zijn moeder ) ( 4 6 ) .
De rechten van leenverheffing van het Land van Rode wer
den betaald door zij n baljuw van Rode, Gillis de Bracht, name
lij ke 1 0 ponden, die deze in rekening brengt in mindering van
zijn ontvangsten 1 396-1 397 ( 47 ) .
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Van hem zij n de twee denombrementen opgenomen in de
leenregisters van het Land van Aalst ( 1 ) . Van hem is ook het
denombrement van 2-1 1 - 1 406, overgegeven aan Jan zonder
Vrees, hertog van Bourgondië. Het is juist dit laatste denom
brement dat ons de herkomst geeft van het Land van Rode :
ruiling en aanwinsten door zij n grootvader Robrecht van
Vlaanderen .
Robrecht van Bar huwde op 5 - 1 0- 1 364 met Maria van Frank
rij k, dochter van Jan, koning van Frankrij k . Uit dit huwelij k
zij n 1 1 kinderen bekend, o.a. Lodewij k van Bar, kardinaal.
Robrecht stierf op 1 2-4- 1 4 1 1 ( 48) .

ROBRECHT VAN BAR, graaf van Marle

1411-1415

( 49 )

Hertog Robrecht van Bar regelde in 1 409 de rechten van zij n
erfgenamen in verband met het hertogdom Bar en zij n bezit
tingen in Vlaanderen ( 50 ) . Op 8-4"1 409 werd een verdeling
gedaan waarbij aan zij n zoon E dward van Bar het hertogdom
Bar, het markizaat van Pont, Kassei en Nieppe werden toege
kend en waarbij aan zij n kleinzoon Robrecht van Bar, de heer
lij kheden Bornem, Rode, Windeke, Waasten, Bourbourg, Duin
kerken en Grevelingen werden toebedeeld. Op 1 6-4- 1 409 werd
Robrecht van Bar, ook gekend als graaf van Marle en graaf
van Soissons, in bezit gesteld van de bovenvermelde bezittin
gen met het akkoord van Jan zonder Vrees, hertog van Bour
gondië ( 51 ) . De rechten van de leenverheffing werden geregeld
door Gillis van Bracht als ontvanger van Rode die de 1 0 pond
die hij daarvoor had betaald in de rekening van ontvangsten
en uitgaven in 1 4 1 1 in rekening brengt ( 52 ) .
Deze Robrecht van Bar was de zoon van Hendrik van Bar,
gekend als Hendrik van Oisy overleden in 1 396 en oudste zoon
van hertog Robrecht van Bar. Zij n moeder Maria Valesia was
langs moederszij de de kleindochter van Edward I I I , koning
van Engeland .
Robrecht was slechts weinige j aren heer van Rode. Hij sneu
velde in de slag bij Azincourt op 25- 1 0- 1 4 1 5 samen met zij n
ooms E dward I I van Bar en Joannes van Bar.

JOANNA VAN BAR, gravin van Marle

1415-1462

( 53 )

Joanna van Bar, gravin van Marle, geboren in 1 4 1 3, wa enig
kind van Robrecht van Bar, graaf van Marl , n van Joanna
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van Bethune die de dochter was van Robrecht van Bethune,
burggraaf van Meaux en van I sabella van Gistel . Zij was slechts
2 j aar wanneer zij haar vader opvolgde. Het lij dt geen twijfel
dat zij haar vader opvolgde in Rode zoals b lij kt uit de reke
ningen van het Land van Rode ( 1 420- 1 42 1 ) waarin 1 0 pond
staan ingeschreven die betaald werden voor de leenverheffing
uit naam van Joanna van Bar ( of volgens de tekst Caterina
van Bar ) , dochter van Robrecht van Bar, en dat het leen en de
heerlij kheid aan haar waren toegekomen bij het overlij den
van haar vader in de slag bij Azincourt ( 54 ) . Joanna was ook
gravin van St.-Pol, Soissons, Liney, Guise, burggravin van
Meaux, vrouw van Oisy, Duinkerken, Bourbourg, Gistel,
Rumpst, Vandeuil en Condé-en-Brie. Kassei werd haar in 1 43 1
bij testament nagelaten door kardinaal Lodewij k van Bar ( 55 ) .
André Duchesne noemt haar een der rij kste en machtigste
vrouwen van haar tij d ( 56 ) . Zij huwde op 1 5-7-1 435 met Lode
wij k van Luxemburg ( 57 ) , die in 1 465 constabel van Frankrij k
was en onthoofd werd te Parij s op 1 9- 1 2- 1 475 ( 58 ) . Op het
kasteel van Beaurevoir b ij Kamerij k, waar zij met haar moe
der leefde, heeft zij in 1 430 kennis gemaakt met Jeanne d'Arc
die op hetzelfde kasteel was opgesloten en er onder toezicht
was gesteld van Jan van Luxemburg.
Zij is overleden op 1 4-5-1 462 en liet haar bezittingen na aan
haar kinderen " van Luxemburg " .
Blij kens bovenstaande gegevens kunnen wij niet aannemen
dat Odo van Rode het Land van Rode aan de adellijke familie
van Kortrij k bracht . Evenmin kunnen wij aannemen dat Lode
wij k van Nevers of van Crecy het Land van Rode opdroeg aan
zij n oom Robrecht van Vlaanderen, aangezien deze laatste
reeds heer van Rode en Windeke was vóór Lodewij k van Crecy
graaf van Vlaanderen werd en Rode voortkomt, althans gedeel
telijk, uit de ruiling van een deel van Robrechts erfdeel, tenzij
men door " opdragen " zou verstaan " restitutie doen " . Wij heb
ben geen enkele aanduiding dat het huis van Gistel enige bete
kenis zou gehad hebben in de vorming van het Land van Rode
of tussenschakel zou zij n tussen de oorspronkelij ke familie
"
" van Rode en de graven van Vlaanderen.
J. DE COCKER
Melsen
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W at was het Land van Rode in j uridisch opzicht ?

Hoe het Land van Rode in de loop der eeuwen gegroeid is,
door welke faktoren het zij n bepaalde vorm kreeg, welke
belangen beslissend waren voor de samenvoeging van de dor
pen, laten wij hier buiten beschouwing. Deze vragen dienen te
gelegener tij d uitgediept te worden. Hier willen wij enkel de
toestand op het einde van het "Ancien Régime " d .w.z. in de
1 8de eeuw onder ogen nemen.
Het Land van Rode was een leen, gehouden van de vorst, als
graaf van Vlaanderen ; het hing af van zij n prinselij k leenhof
van Aalst. Op de 1 4de juli 1 682 tot markizaat verheven strekte
het zich uit over de dorpen op de kaart aangeduid en reeds
elders vermeld. Dat betekent niet dat het ganse grondgebied
van al deze dorpen tot de heerlij kheid behoorde ; immers de
grenzen van de parochies ( die later gemeenten geworden
zij n ) vielen niet altij d samen met de grenzen van lenen en
heerlij kheden . Er waren in die parochies of dorpen gedeelten
die niet tot het Land van Rode behoorden maar afhingen van
andere jurisdicties, deze worden in dit jaarboek door de heer
Van Twembeke behandeld, en omgekeerd konden gedeelten
van vreemde parochies toch onder de rechtsmacht van de heer
van Rode vallen. Dergelij ke zaken zij n nader te onderzoeken .
Het foncier, d.w.z. het deel dat in eigendom aan de heer van
Rode toebehoorde was gelegen te Schelderode, het omvatte
het kasteel en de daarbij behorende gronden . Op het overige
had hij enkel rechtsmacht .
Feodaal was d e heerlij kheid verdeeld i n vier leenhoven, die
niet enkel het bestuur uitoefenden maar bovendien de bevoegd43
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heid hadden recht te spreken in leenzaken, typisch voorbeeld
van niet-scheiding der machten in het Oud Regiem . Van deze
leenhoven hingen lenen af die dus achterlenen waren van het
Land van Aalst. Sommige van die lenen hadden zelf lenen die
bijgevolg achterlenen van het Land van Rode of achter-achter
lenen van het Land van Aalst waren.
De vier leenhoven waren : Schelderode, Oosterzele, Melle en
Scheldewindeke. De Heer J. Van Twembeke geeft in zij n artikel
in " Het Land van Aalst " j aargang XVI 1 964 b lz. 32 e.v. een
opsomming van de lenen die van elk dezer leenhoven afhanke
lij k waren .
Wij citeren verkort :
1 . Van het leenhof van Schelderode hingen 1 1 lenen af, gelegen
te Schelderode, Bottelare en Munte, waaronder 3 heerlijk
heden : Burg van Bottelare, Makkegemdries en van Loove.
Deze drie hadden zelf nog lenen die bij gevolg achter-achter
lenen van het Land van Aalst waren.
2. Van het leenhof Oosterzele hingen 1 0 lenen af.
3. Van het leenhof Melle ( dat ook Gentbrugge, Gontrode en
Landskouter omvatte ) hingen 1 0 lenen af waaronder 4 heer
l ij kheden : ter Beken te Dikkelvenne, Balegem, Van den
Abeele te Melle en Melsene die dus ook op hun beurt lenen
hadden .
4. Van het leenhof Scheldewindeke ( dat ook Balegem en
Moortsele omvatte) hingen 25 lenen af waaronder 1 heer
lijkheid : Meilegem te Godverdegem, deze laatste weer met
achterlenen, was buiten het Land van Rode gelegen.

In deze leenhoven zetelden leenmannen van de heer van Rode
of hun plaatsvervangers, bovendien een baljuw en een griffier.
Zoals gezegd waren deze hoven in beginsel uitsluitend bevoegd
in leenzaken, hoewel zulks toch niet te absoluut moet opgevat
worden . Het archief van deze leenhoven is historisch en genea
logisch van bel ang voor het terugvinden van de bezitters van
achterlenen .
·

De gewone en gedingbeslis sende rechtsmacht , zowel in bur
gerlij ke zaken als in de gewillige rechtspraak ( wat du h d n
onder de bevoegdheid van de vrederechte r valt ) , m t daar n
boven de administrat ie, hing af van zeven schepenban ken, \· aar
de schepenen met baljuw en griffier zetelden :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Scheldewindeke, omvatte bovendien Balegem en Moortsele.
Bottelare, omvatte ook Schelderode.
Gentbrugge.
Gontrode, omvatte ook Landskouter.
Melle.
Munte.
Oosterzele.

Wie dan, hetzij oude vonnissen, hetzij wettelij ke passeringen,
hetzij staten van goede, belangrij ke stukken voor familiegeschie
denis e.d. wil inzien, kan deze vinden in de griffies van die ze
ven schepenbanken, tenminste voor zover de overledene geen
poorter was van een andere j urisdictie ; was zulks wel het
geval dan moet men zich richten tot het archief van de griffie
van de rechtsmacht waarvan die bepaalde persoon poorter was .
In dat kader wacht onze heemkring een dubbele taak : voor
eerst het inventariseren van alle lenen en achterlenen in het
Land van Rode met de namen der eigenaars ; daarenboven het
katalogeren van de nog bestaande archiefstukken der zeven
schepenbanken en staten van goede . Dat noodzakelij k voorbe
reidend werk zal ons eenmaal in staat stellen de ontwikkeling
en de evolutie van het Land van Rode te reconstrueren .
W. VAN RILLE
Gent
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Gentbrugg e in het mi dden van de 19de eeuw

Gentbrugge heeft tot op heden over een groot gedeelte van
zij n grondgebied een tamelij k homogeen landelij k karakter
bewaard. Zulks is blij kbaar te danken aan de scheldebocht
die de gemeente langs de noord- en oostzij de, van Gentbrugge
brug tot Heusdenbrug over een afstand van meer dan 4 km
volledig afsluit.
Het gebied door deze bocht omvat is betrekkelij k ver ver
wij derd van de Brusselse steenweg, de grote verkeersader die
het zuidwestelij k deel van Gentbrugge doorsnij dt. Sterk
bevolkte woonwij ken ontstonden in de 2de helft van de 1 9de
eeuw daar waar de gemeente aan Gent of Ledeberg grensde :
de Sas- en Bassij nwij k naar de Keizerpoort toe, de Veldwij k
die met de Snotte Muylestraat ( heden Moriaanstraat ) bij
Ledeberg aansluit, tenslotte de Moskou-wij k die eerder op
Ledeberg dan op Gentbrugge-Center aangewezen was . Daarbij
groeide de oude dorpskom, het zgn . Center in westelij ke rich
ting naar de Sas- en Bassij nwij k.
Tot kort na de tweede wereldoorlog kon de helft van het
grondgebied nog landelij k genoemd worden ; de lij n gevormd
door Klokstraat, Mac Leodstra�t en Kasteelstraat vormde de
grens. Doch de tij d staat niet stil, en wanneer de huidig
plannen tegen het einde dezer eeuw zullen uitgevoerd zij n,
zal het karakteristieke Gentbrugge verschrompeld zij n tot
een strook langs de Schelde die nog nauwelij ks 1 /5 van d
gemeente zal beslaan . Van haar eigen gelaat, haar talrij k
hovingen, haar schilderachtige hofsteden, zal niets m r o r
blijven.
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Er was een tij d dat Gentbrugge ruimte in overvloed had.
Eeuwenlang heerste er de landelij ke rust. Maar het j aar 1 870
bracht een keerpunt, de aanvang van een koortsachtige groei
die op 1 00 jaar de bevolking vertwintigvoudigde en nog geen
stabilisatie in het verschiet stelt .
I n het j aar 1 870 werden d e Scheldedij ken gebouwd, tevens
werd de kronkelende scheldebocht ingekort en meteen van
7,5 km op 4,3 km herleid. Daardoor werd de oostgrens van de
gemeente tot haar huidige vorm gebracht mits een uitwisse
ling van grondgebied met Heusden en Destelbergen, hetgeen
de oppervlakte van Gentbrugge met meer dan 1 00 ha ver
meerderde. De toestand vóór dat tij dstip is terug te vinden
in de Kadastrale Atlas opgemaakt door Popp rond het midden
van de vorige eeuw.
I . Het Center
De oude dorpskom, vlak bij de Schelde, besloeg slechts een
onbeduidende oppervlakte. Op de rand van het grondgebied
gelegen, wordt de wij k die hieruit groeide ten onrechte " het
Center " genoemd. Daar stond op ongeveer 1 80 m van de Schel-

Het oude kerkje van Gentbrugge, gezien uit oostelijke richting.
Naar een tekening van de heer Isidoor Blancquaert.
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. de het oude kerkje, gebouwd rond 1 500, omgeven door een
klein kerkhof van nagenoeg 800 m2• Nadat de nieuwe kerk in
1 872 in gebruik was genomen, werd het gesloopt ( 1 873 ) . Een
arduinen kruis op het kerkhof tegenover de ingang langs de
Kerkstraat duidt heden de plaats aan waar eens het altaar
stond.
Vóór de oude kerk lag een driehoekig_ plein dat nu nog
enigszins te herkennen is en waarop drie straten uitgaven .
Vooreerst de Kerkstraat die in bij na rechte lij n naar de
B raempoort, ook Hallepoort of St .-Clarapoort genoemd ( heden
Keizerpoort) leidde ; hierbij dient opgemerkt dat de Schelde
straat de natuurlij ke verlenging van de Kerkstraat vormt, de
Sasstraat werd pas later aangelegd. Een tweede straat, het
Aardstraatj e ( nu Fabrieksstraat, weg nr. 1 1 ) ,liep van de oude
kerk noordwaarts naar de Schelde ; het is een eeuwenoude
weg uit de tij d dat het voornaamste vervoer langs de rivier
gebeurde en vanaf de " aarde " of aanlegplaats het dorp gemak
kelij k bereikbaar stelde . Van de kerk naar het zuiden toe
leidde de Hongerij straat ( heden E . Hielstraat ) naar de Dries ;
de Hongerij en waren namelij k schrale gronden ter plaatse van
de huidige Jef Vandermeulenstraat .
De Statiestraat verbond de Hongerij straat met de Kerk
straat, later werd ze de Kapellestraat, als aandenken aan de
twee 0 .-L.-V.-kapellen op de uiteinden van deze straat.
Van de Hongerijstraat vertrekt de Kouterstraat oostwaarts
evenwij dig met de Schelde . Daar lag in het verlengde van de
as van de oude kerk de vroegere pastorij ( dorpsplan 1 ) , ge
sloopt in 1 873 bij de uitbreiding van het kerkhof. Verderop
staat de oude Kluis of kasteel Minnaert ( dorpsplan 2 ) waarvan
het schilderachtig gedeelte der omwalling naar de straat toe,
in 1 968 j ammer genoeg gedempt werd. Aan de overzij de lag
het goed Mols, gedeeltelij k omwald ( dorpsplan 3 ) .
Het dorpsplan uit de eerste helft van de vorige eeuw biedt
ons een denkbeeld van de geringe bevolkingsdichth �id. De
straten waren verre van gesloten huizenrij en, eerder landelij ke
wegen met bomen afgezoomd. Enkele lage huisjes in d
Kerkstraat b rengen ons nog die tij d in herinnering : vooraan
de huisj es nr. 1 -3-5 ( dorpsplan 4 ) , verderop de voormalig
herbergen " Het Zwaantj e " nr. 1 3 ( dorpsplan 5 ) en "De Kar
pel " nr. 1 7 ( dorpsplan 6 ) , met daartussen nr. 1 5 ; d z dri
staan heden verlaten te wachten op de slop r ham r.
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Tegenover " De Karpel'' liggen heden nog huis en schuur
van een boerderij op het grondgebied van de spinnerij, doch
door een muur van de straat gescheiden ( dorpsplan 7 ) .
Ook i n de Em. Hielstraat kan nog gewezen worden op enkele
getuigen uit die tij d : een rij huisjes nrs . 53-55-57-59, loodrecht
op de rooilij n tegenover de Kapellestraat ; verder de nrs. 1 001 02-1 04-1 06 ; daartegenover bevond zich indertij d de herberg
"
" De Zwarte Hond nr. 73, heden met sterk verbouwde voor
gevel ; de tegenhanger " De Witte Hond " was gevestigd in nr.
98 ( heden verbouwd ) .
I n de Zwarte Hondstraat ( heden Van Dyckstraat ) treffen
wij nog de huisj es nrs. 2-4-6 aan . Hier was, in nr. 4, het ge
meentehuis gevestigd vanaf 1 832 ( vanaf 1 855 oude Brusselse
weg ) .
Tenslotte stamt in de Mac Leodstraat het huizenrij tj e met
de nrs. 1 6-1 8-20 eveneens uit deze periode.
Een rij lage huisjes met strodak bij de hoek van Hongerij
en Kouterstraat ( dorpsplan 8 ) , moest de plaats ruimen toen
daar het nieuwe kerkplein aangelegd werd ; mettertij d werden
ook de andere woningen, op de hoger vermelde na, vervangen .
Wij mogen gerust aannemen dat dit grondplan gedurende
verschillende eeuwen in feite onveranderd gebleven is tot op
het tij dstip waarop de bevolkingstoename de aanleg van
nieuwe straten en de bouw van een nieuwe grote kerk nood
zaakte. Dat zulks gebeurde in een periode met twijfelachtige
bouwstij l doet ons nog meer het verdwijnen van het aloude
kerkje aanvoelen als een onherstelbaar verlies. Uit het bou
wen van smakeloze huizenrijen blij kt overigens het tekort
schieten van de praktisch ingestelde mens tegenover de moge
l ij kheden die hem geboden werden .
I I . De Dries
Een tweede centrum, van andere aard echter, was de Dries,
een mooi driehoekig plein, eertij ds met kanada's, nu met
platanen beplant en omgeven door vier kastelen, waarvan d
hovingen een énige loverkrans vormden . Twee van dez
kastelen, n l . Morel en Le Fevere zij n heden verdwenen, ge
sloopt resp. in 1 952 en 1 968, terwij l het kasteel Speltin k
hetzelfde lot wacht. Waren deze kastelen, bouwkundig g zi n,
niet veel zaaks, het verdwijnen der hovingen door verka ling
is diep te betreuren. Op te merken val t, naa t het ka t l Van
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den Hove dat van jongere datum is, het oorspronkelij ke
kasteeltje ( Heldenplein nr. 3 ) uit de 1 8de eeuw met aanpalend
huis ( Mac Leodstraat nr. 2 ) .
De Dries vormde een knooppunt van verschillende straten :
de Hongerij straat stelde hem in verbinding met de dorpskom,
een 600-tal meter daarvandaan ; de Leemstraat ( heden Frede
rik Burvenichstraat ) leidde naar de Dries te Ledeberg in de
nabijheid van het tegenwoordig gemeentehuis van die gemeen
te ; de Kasteelstraat vormde een weg die langs het Braem
kasteel, het kasteel Rattendale en het Braun-kasteel ( dat
laatste werd gesloopt in 1 930 ) , naar de Moortheide in het
zuiden van Gentbrugge l iep . Aan het eindpunt van deze weg
lag het hofstee Waeytens ( heden Edw. Anseelelaan 36 ) .
Tenslotte vormden de Achterste Dries ( waartoe de Mac
Leodstraat behoorde) en de Voorste Dries twee straten die
verderop samenkwamen bij de Bosstraat die langs het kasteel
Van de Velde naar het gehucht " de Bosch " en naar Konings
donck voerde ; deze straat was destij ds de uiterste weg die
rakelings langs de oude Scheldearm l iep . Naar het noorden
toe stond zij langs de Meirstraat ( in de volksmond : Jansens
dreef, heden J. Van Biesbroeckstraat ) in verbinding met de
Kouterstraat . Naar het zuiden toe schij nen alle wegen dood
te lopen, afgezien natuurlij k van de Brusselse steenweg.
Hoewel in de omgeving van de Dries reeds heel wat verdwe
nen is, treffen wij er naar verhouding meer huizen uit de
eerste helft van de vorige eeuw aan dan in de vroegere dorps
kom, vermits de urbanisatie er pas na de tweede wereldoorlog
begon.
Zo l iggen in de Voordriesstraat nog twee oude boerderij en :
nrs . 4 en 25, waarvan de eerste binnenkort zal verdwij nen.
Nr. 3, heden grondig verbouwd, was het huis van Frederic
Burvenich. Verderop herinneren de nrs. 8, 1 8 en 22 ( kasteel
Bossu ) ons aan dezelfde tij d, terwij l achter deze rij nog enkele
huisjes verscholen liggen die het zgn . Kamp vormden .
Langs de Achterdries liggen eveneens een paar oude hof
steden : nrs . 2 1 en 45 ; dat laatste behoorde indertij d aan de
burgemeester De Guchteneere. De hofstee Bruyneel die daar
achter lag, werd in 1 966 afgebroken . Aan de overzij de staat
schuin op de rooilij n een rij van twee kleine huisj es : nrs . 32-34,
verder nog de nrs. 42, 52 ( parochietuin ) en 54 ( kasteeltj e De
Schrij ver ) uit de beschouwde periode.
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I I I . De Bos
Door dit l andelij k gebied loopt de Bosstraat die indertij d,
vóór de bouw van Heusdenbrug, geen eigenlij ke uitweg vorm
de, en enkel naar de akkers voerde gekend onder de namen :
de drie bunders, de vier bunders enz. Bij het begin van de
Bosstraat staat nog op het domein Van de Velde, bij de ingang
van de Krekelstraat ( nr. 2 ) , het oude hoverriershuis met daar
naast de duiventoren .
Langs de Bosstraat liggen nu verderop volgende oude hoe
ven : nr. 87, de " Groene Boomgaard " bij boer Jansen, de aloud
bekende en vermaarde speeltuin ; nr. 1 69 ( hofstee Martens,
heden De Clerck ) , met daarnaast nr. 1 67 ( hofstee Demol ) met
de voormalige herberg " De Zwarte Fles " ; nr. 1 64 ( hofstee
Seymortier ) ; nr. 1 66 ( hofstee De Mieter ) ; voorbij het oud
kasteel Koninkxdonck : nr. 1 74 ( hofstee Sloover) en nr. 1 82.
Naast Koninkxdonck vertrekt de Lusthofstraat, vroeger de
Kerkwegel ; hierlangs vinden wij nog als oud overblij fsel uit
de vorige eeuw het gebouwtj e van het tegenwoordig " Domein " .
Daarachter, uitgevend op de Bruiloftstraat ligt het kasteel
de la Kethulle.
IV. D'Heyde
Het zuidwestelij k deel van Gentbrugge dat door de Brusselse
steenweg vrijwel afgesneden was, omvat een zandachtig,
hoger gelegen gebied van droge en minder vruchtbare grond ;
het vormt de waterscheiding tussen Opper- en Nederschelde.
Doorheen de Heide liep de Zwartierstraat : de verbinding tus
sen de Brusselse steenweg, de Rodsche Heirweg en de Merel
bekestraat. De schrale grond is de verklaring ervoor dat hier
geen woonkernen aangetroffen werden. Het kasteeltje in de
Vogelhoekstraat en het goed van Prof. J . de Saint Genois, aan
de Rodsche Heirweg - dat laatste verdween bij de oprichting
van het Arsenaal en de aanleg van het rangeerstation - waren
indertij d de enige vermel denswaardige woningen. Aan de Dreve
( de Naeyerdreef ) , die men �Is de grens van de Heide kan
beschouwen, dient ook nog het kasteel Claeys-Bouuart-Van
assche vermeld.
In zijn geheel beschouwd telde Gentbrugge 25 trat n of
dreven, en 20 wegels ( in 1 969 : 1 57 straten ) . Dat ' g nn t
bood drie verbindingen met het westen :
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1 . de reeds vermelde Kerkstraat die eindigde op een kleine
wij k, de tegenwoordige Scheldestraat, waarvan op dit ogen
blik nog de huisj es nrs. 1 6 tot 26 overblij ven ;
2. de eveneens reeds vermelde Leemstraat van de Dries te
Gentbrugge naar de Dries te Ledeberg ;
3. de Magerstraat die bij de Kasteelstraat vertrok ( dat deel
is de huidige Jan Frans Willemsstraat ) en aansloot bij de
Dreve die naar de Botermarkt te Ledeberg leidde, waar de
Rodsche Heirweg zich van de Hundelgemse steenweg af
splitst .
Deze drie straten, doorsneden door de Steenweg op Brussel,
tonen overduidelij k hoe Gentbrugge door de Schelde eenzij dig
afgesloten, in feite gericht was naar, en aangewezen op Lede
berg en het _ zuiden van Gent.

*

*

*

In onze poging, de vroegere toestanden terug voor de geest
te brengen, kunnen wij bepaalde archiefstukken te hulp roepen .
Zo vinden wij uit 1 822 als antwoord van de toenmalige burge
meester op een vraag van de provinciegouverneur dat te Gent
brugge twee windmolens waren die ruim volstonden voor de
bevolking, waarvan 1 88 inwoners per j aar elk 0,5 Raziere
( hectoliter ) tarwe gebruikten en 833 inwoners elk een hl
rogge. In die tij d was er op de gemeente één bakkerij , echter
geen brouwerij .
Iets meer vernemen wij uit een stuk van het gemeentearchief
waar op de 7de maart 1 833 aan de Heer Coppens, " Commis
saire de district pour les logements militaires " meegedeel d
wordt dat Gentbrugge 1 65 huizen telde :
- 87 waarin militairen konden logeren
- 78 waar zulks niet het geval was
- in 27 kon cavalerie worden ondergebracht .
Bovendien wordt vermel d dat de gemeente 65 paarden telde
( 57 in 1 8 1 8 ) en er daarenboven nog 45 kon herbergen, terwij l
zij over 1 5 wagens ( drie- of vierwiel ig) beschikte en de inwo
ners normaal 49 karren gebruikten .
Wanneer wij meer in bij zonderheden willen treden ten einde
ons een nauwkeuriger denkbeeld van Gentbrugge in het mid53
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den der vorige eeuw te vormen, richten wij ons best tot het
belastingkohier dat betrekking heeft op de j aren 1 840. Daaruit
b lij kt dat de gemeente in die tij d 287 huizen telde ( hierin zij n
de kastelen als huis begrepen ) , benevens 30 hofsteden . Voor
een bevolking van 1 300 tot 1 500 zielen wij st zulks op een
gemiddelde van 4 tot 5 inwoners per huis.
·

De huizen waren in 1 8 klassen volgens het kadastraal inko
men ingedeeld zoals weergegeven in volgende tabel :
Klas

Kadastraal inkomen in fr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

513
456
399
342
285
258
228
20 1
171
1 26
1 02
87
69
51
39
30
18
12

Aantal huizen

1
1
4
2
3
2
3
3
5
1
5
9
19
20
47
40
52
69
286

Pastorij ( zonder K . I . )
eigendom van d e gemeente

Aantal hofsteden

2

1
2
3
7
3
7
5

30

1
287

Hieruit b lij kt dat 69 huizen, d.i. 1 /4, behoren tot de laag t
klasse. Bovendie n overschri j den 1 6 1 huizen, d.i. 56 % , een KJ .
van 30 fr. niet, hetgeen erop wij st dat een groot de 1 van d
bevolkin g inzake huisvest ing in zeer ongunst ige om tandig
heden verkeerde .
Als voorbeeld van nog bestaan de huisje di tot d laat t
drie categorieën behoor den, kunnen aangew z n word n : d
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nrs. 32 en 34 op de Achterdries, en de nrs. 16, 1 8 en 20 van de
Mac Leodstraat.
Een even ongunstige sociale toestand blij kt uit de verdeling
der onroerende goederen.
Genoemd belastingkohier vermeldt in 1 42 artikelen, 1 46
eigenaars met een gezamenlij k kadastraal inkomen van
68.04 1 ,36 fr. en een totale gekadastreerde oppervlakte van
662 46 70 m2•
Volgens hun bezit aan onroerende goederen kunnen wij de
eigenaars als volgt indelen :
K.I. in franken
begrepen tussen

6000 - 5000
3000 - 1 000
1 000 - 1 00
Beneden 1 00

K.I. in franken
( gezamenliik)

Grondbezit in m2
( gezamenliik)

22. 1 42,77 32,5 %
1 7.240,98 25,3 %
26. 1 33, 1 3 38,4 %
2.524,48 3,7 %

1 83 46 00 27,7 %
204 36 70 30,8 %
247 22 60 37,3 %
27 4 1 40 4 %

Aantal
eigenaars

4
12
73
49

De eigenaars van de l ste en 2de groep waren allen woon
achtig te Gent.
5 1 eigenaars bezaten enkel grond :
2 van de 2de groep, 1 8 van de 3de groep en 3 1 van de 4de groep .
Instellingen die grond gezaten :
K.I. i n franken

Klein Begijnhof Gent
Kerk Gentbrugge
Kerk Wetteren
Den Armen, Gentbrugge
Gemeente Gentbrugge
Administratie Spoorweg
Domein Staat ( water)

1 75,27
1 43 , 1 8
76,72
1 9,45
4,68
1 ,27

Oppervlakte

1 84 50 m2
1 86 30 m2
1 34 60 m2
28 40 m2
82 20 m2
4 90 m2

Wanneer wij de woonplaats der eigenaars in acht nemen,
komen wij tot volgende uitslag :
Wonen te Gentbrugge
Gent
Ledeberg
Melle
Merelbeke
niet aanpalende
gemeenten

28 eigenaars of 20 %
79
57 %
16
11 %
4
3 %
1
0,7 %
11

8 %
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Aantal eigenaars in funktie van hun kadastraal inkomen. In de kleine grafiek
volgens schijven van 250 fr., in de grote grafiek volgens schijven van 25 fr.

Van de Gentbrugse eigenaars hebben 1 3 een K . I . beneden
1 00 fr. Veronderstellen wij dat Gentbrugge 300 gezinnen telde,
dan heeft 10 % daarvan een of ander eigendom .
I nzake beroep treffen wij onder de Gentbrugse eigenaars
1 0 landbouwers aan, verder nog 4 metselaars, 3 hoveniers,
1 bloemist, 1 bakker ( de enige op de gemeente ) , 1 herbergier,
1 tapper, 1 koster, 1 molenaar, 1 advokaat, 4 particulieren
zonder aangegeven beroep.
De hoger aangehaalde cij fers kunnen ons tot allerlei over
wegingen leiden ; zij laten alleszins de armzalige toestand
doorschemeren zoals die in de meeste landbouwdorpen heer te
want meer dan een landbouwdorp was Gentbrugge toen ni t.
In het kader van zulke landbouwgemeens chap kan terloop
r gewezen worden op de twee windmolens ( hoek De Na
en
nichstraat
Burv
Fred.
hoek
;
steenweg
dreef en Brusselse
Oude Brusselseweg ) , verder op een oliemolen door paard n
bewogen ( Oude Brusselseweg, tegenover School traat ) n op
een kaarsfabriek in de Kerkstraat .
56
Land van Rode Jaarboek 1969

De ontwikkeling die de gemeente sedertdien doormaakte,
hopen wij in een volgende monografie onder ogen te nemen.
Terloops wezen enkele cij fers aangehaald die deze ontwikke
ling kunnen illustreren :
Bevolking in 1 80 1
1 865
1 890
1910
1 940
1 965

:
:
:
:
:
:

840
2 .050
8 .775
1 3 .725
1 9 .308
23 .084

inwoners
inwoners -=inwoners
inwoners
inwoners
inwoners .
0. VAN WITTENBERGHE
G. WAEYTENS
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E nk el e heerlijk heden in het Land v an Rode
vanaf. 1400 Cl)

Zoals Gavere, Zottegem, Boelare en Schorisse was Rode één
der vij f leden en één der vier baanderijen van het land van
Aalst in keizerlij k Vlaanderen . Rode was de enige baanderij
welke sedert 1 4-7- 1 682 de titel van markizaat voerde. Aan deze
titel was het erfelij k broodmeesterschap van Vlaanderen ver
bonden.
Het markizaat van Rode werd in leen gehouden van het
grafelij k leenhof van Aalst in twee volle lenen. Het eerste
leen werd gevormd door de heerlij kheid Scheldewindeke
Balegem-Moortsele. Het tweede leen bestond uit de titel van
markies.
Door ruiling ( 1 226 ) werd het oorspronkelij k gebied ( l ste
leen ) vergroot met de dorpen Bottelare, Gentbrugge, Gontro
de, Landskouter, Melle, Munte, Oosterzele en Schelderode.
Deze 1 1 dorpen vormden het eigenlij k land van Rode.
Op financieel gebied ( transport van Vlaanderen ) behoorden
eveneens tot het land van Rode :
A. de dorpen waarover de heer van Rode de yoogdij rèchten
uitoefende voor :
( 1 ) De spelling der eigennamen, gebruik van hoofdletters, e.d. werd nauwkeurig
uit de betreffende dokumenten overgenomen. Dat heeft voor gevolg dat
bedoelde eigennamen soms verschillende schrijfwijzen vertonen hetgeen begrij
pelijk is voor een tijd waarin men nog geen algemeen en grondig uitgewerkte
spellingsregels kende zoals heden.
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1 . de St.-Baafsabdij , nl. Bavegem, Gij zenzele, St.-Lievens
Houtem en Vlierzele,
2. de St.-Pietersabdij , nl. Letterhoutem ;
B. de bij zondere heerlij kheid van Melsen ( ook nog genaamd
van der Gracht ) , die in feite een leen was van Rode, en
de heerlij kheid van Beerlegem, het erfgoed van de heren
van Rode ;
C . de dorpen Merelbeke en Lemberge. Dit waren propre
dorpen van de graaf van Vlaanderen, die rechtstreeks
onder het gezag van de graaf stonden.
Op bestuurlij k en rechterlij k gebied was het land van Rode
georganiseerd in 4 leenhoven en 7 vierscharen .
De leenhoven waren bevoegd in criminele zaken ( strafrech
ter l ij k ) en de schepenbanken in civiele zaken ( burgerlij k ) .
Het leenhof van Scheldewindeke bediende de dorpen Bale
gem, Moortsele en Scheldewindeke .
Het leenhof van Schelderode bediende de dorpën Bottelare,
Munte en Schelderode.
Het leenhof van Oosterzele was enkel bevoegd voor Ooster
zele.
Het leenhof van Melle bediende Gentbrugge, Gontrode,
Landskouter en Melle.
De 7 vierscharen waren :

Scheldewindeke voor Balegem, Moortsele en Scheldewindeke
Bottelare voor Bottelare en Schelderode
Gentbrugge voor Gentbrugge
Gontrode voor Gontrode en Landskouter
Melle voor Melle
Munte voor Munte
Oosterzele voor Oosterzele
De andere dorpen werden geadministreerd door de leenho
ven waar ze van afhingen door middel van een balj uw, een
schout of een meier.
*

*

*

In het land van Rode waren nog enige bij zondere heerlij k
heden gelegen die soms van vreemde leenhoven in leen gehou-
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den werden . We groepeerden deze heerlijkheden per dorp
waar ze gelegen waren en geven, voor zover ons dit mogelij k
is, de namen van de onderscheiden bezitters .

BALEGEM
Bo ttele ( zonder verder gekende gegevens )
Hazebijts was een allodiale heerlij kheid die bestond uit een
renteboek slaande op gronden gelegen te Balegem, Scheldero
de, St .-Lievens-Houtem en Oombergen. Deze heerlij kheid is in
het bezit geweest van :
Frans Alstein - Carolus Ignace van Alstein - J.B. van der heyden
fs . Pieter ( 1 726 ) Jan Frans van der Heyd en f s. J .B . ( 1 7 62 ) .
-

Lusbeke was een heerlij kheid met grondj ustitie die afhing
van het leenhof van de heerlij kheid van Scheldewindeke-Bale
gem-Moortsele. Onder de lenen die van Lusbeke gehouden
werden, kwam voor het hof te Caalsberge . Zij was in het bezit
van :
Jan van Caudenhove, man van Anthonia Adornes ( 1 509 ) .
J.B. Dhane ( 1 699 ) . Hij verkreeg deze heerlij kheid bij gifte van
zij n ouders J .B . Dhane en Marie Anne Nieulant, die ze zelf
verkregen hadden in 1 657 van Charles Lievin de quesnoy
genaamd van caudenhove fs . Adrien Ferdinand.

Vosbroek hing af van het leenhof van Scheldewindeke en
bestond uit 7 bunder op de ruigendries te Balegem en was in
het bezit van :
Philippe Charles Rodrigues de Vora y Vega - Jacobus Josephus
Ie fevre ( de ten Hove ) .

BOTTELARE
Ten Burg was een heerlij kheid met grondj ustitie die afhing
van het leenhof van Schelderode. Ze werd bediend door
laatbank met een meier.

n

LETTERHOUTEM
Ter Burgt hing af van het leenhof van St.-Pi t r

enkel bevoegd in het berechten van de grondju titi
daartoe een laatbank met meier.
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MELLE
Van den Abeele hing af van het leenhof van Melle en besloeg
1 7 bunder land te Melle, Gij zenzele, Gontrode en Landskouter.
Was denkelij k enkel bevoegd in het berechten van de grond
j ustitie. Zij was in het bezit van :
-

Jehan clooman fs . Simon ( 1 473 )
Jaspard van Goux fs. Willem, voor. 1 /3 ( 1 588)
Lauwereyns van Guchte, voor 2/3 ( 1 58 8 )
Catharina van heyghen fa. Philips verkreeg het bij erfenis
van haar broer Christoffel ( 1 /3 ) ( 1 65 1 )
- Charles Malcamp fs. Charles ( 2/3 ) ( 1 74 1 ) bij koop van
Maximiliaan Delvael en Laurent van der Vennet
- Charles Malcamp fs . Charles ( 1 /3 ) ( 1 744 ) , gekocht van de
erven van de fournaux.

Ter Lo oven werd in leen gehouden van het leenhof van
Dendermonde en besloeg 25 bunder die gelegen waren te
Melle, Lemberge en Bottelare. Was enkel bevoegd in het be
rechten van de grondj ustitie en had een laatbank met meier.
Behoorde in 1 735 aan Phil . François de Meuleneere .

Het leen van Melle werd in leen gehouden van het leenhof
van het Burggraafschap van Gent ( = heerlij kheid Heusden ) en
bestond in het recht van de 5de schoof en 3 hopen hooi op
9 bunder land te Melle . Er was een laathof dat bediend werd
door de balj uw van Heusden.
Het was in 1 644 eigendom van Philips van Crombrugghe,
heer van Tollieu, Loovelde, Looringhe, enz ...

MERELBEKE
Meierij van Crombrugge werd in leen gehouden van het
leenhof van de St .-Pietersabdij . Er was een schepenbank met
meier voor de uitoefening van de grondj ustitie . De hoogheids
rechten behoorden aan de abdij .
In 1 492 was henderic van der cameren fs . willemus de leen
houder.

Crombrugge ten Hove, ook nog genoemd Overbroek, werd
in leen gehouden van het leenhof van St .-Pieters en bestuurd
door een laatbank. Het foncier bestond uit een behuisde stede
met mote en wallen .
- gheerom Borluut fs . Symoens ( 1 472 ) .
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Ter Hage was het foncier van de meierij van Merelbeke
Lemberge en werd in leen gehouden van het grafelij k leenhof
van Aalst, en bestond uit een nederhof met gracht, meersen,
bossen, boomgaard en windmolen, en besloeg 6 bunder. De
l eenhouder had het recht de meier voor Merelbeke-Lemberge
aan te stellen en voerde de titel van pannetier van Vlaanderen .
E r was een leenhof met balj uw ( aangesteld door de graaf) en
een schepenbank met meier. Men was enkel bevoegd over de
grondj ustitie. De hoogheidsrechten behoorden aan de graaf.
-

-

heynric van der cammeren ( 1 400 )
willem van der cammeren ( 1 456 )
emiel van der cammeren ( 1 473 )
hendrik van der cammen fs. willems ( 1 5 1 4 )
guill. frans d e montmorency erfde het van z1J n broer
adriaan ( 1 667 )
adrien de montmorency bij gifte van zij n ouders guillaume
en Marie de Montagne ( 1 676 )
frans de montmorency bij gifte van guill. frans de mont
morency ( 1 688 )
frans prins van montmorency bij gifte van zij n ouders
guillaume frans en clarisse eug. de Hornes, ter gelegenheid
van zij n huwelij k met louise de sauense.
charlotte louise de Saueuse, wwe frans prins van Montmo
rency ( 1 706 )
j acobus Malcamp bij koop van louis frans prins van
Montmorency fs. frans ( 1 726 )
Jacobus stephan Malcamp fs . Jacobus ( 1 743 )
mattheus antonis carolus desire malcamp fs . charles alois
en antonette sabine van de stichelen bij hun overlij den, zij
zelf erfden het van jacques fortunates zij n vader ( 1 786 ) .

Meulenakker, ook nog genoemd Scheppersstede, werd in
leen gehouden van het leenhof van St.-Pieters . Er was een
laathof dat bevoegd was in het erven en onterven van de
laatgronden, schooflanden en rentegronden .
- lieven van den Foreeste ( 1 599 ) .

MUNTE
Van Loove werd in leen gehouden van het leenhof van Rod

en besloeg 26 bunder land. Was enkel bevoegd in d
ning van de grondj ustitie.
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uito fe

Meierij van Munte werd in leen gehouden van het leenhof
van Rode. Het foncier bestond uit 50 roeden hof nabij de kerk
met 1 dagwand tuin en 6 dagwand land. De meier maande
de schepenbank van Munte, die enkel bevoegd was in de
uitoefening van de grondj ustitie.
- Jean van de mouve, causa uxoris, margriet van munte
( 1 458 ) .

OOSTERZELE
Ter Burgt, ook nog genaamd Boekhout, werd in leen gehou
den van het leenhof van Gavere. Het foncier besloeg 47 bunder
leengoed, zijnde kasteel met · wal, vij vers, bossen en land en
1 4 bunder allodiaal goed. Men was enkel bevoegd in de uitoefe
ning van de grondjustitie. De hoogheidsrechten behoorden aan
de heren van Gavere.
- j oos collins ( 1 607 )
- gillis de meyere ( 1 667 )
- susanne marie de mayer wwe j acobus de tollenaere, gekocht van de erven van j erome de mayere ( 1 695 )
- charles de tollenaere bij het overlij den van zij n moeder
susanne marie de mayer ( 1 782 )
- verkoop door de erven van charles de tollenaere aan frans
bauts te Gent ( 1 8de eeuw) . De ervers waren : j an j acques
de tollenaere, koopman te Gent - franciscus j oseph, koop
man te Nantes - marcus, koopman te Nantes - Marie, wwe
van J.B. stalins en anne marie, echtgenote van j an jos
Ie secq.

SCHELDERODE
Makkegemdries werd in leen gehouden van het leenhof van
Rode. Het foncier bestond uit een dries met opstal, soms ook
Woelput genaamd, en 80 roeden meers , genaamd de heerweg
meers . Er was een laatbank met meier die enkel bevoegd was
in de uitoefening van de grondjustitie.
- willem de haemere fs. willems ( 1 6 1 0 )
- ignace de vos, postmeester, schepen t e Gent ( 1 69 1 )
- jeanne charlotte de vos fa. ingance als erfgenaam van haar
broer charles ( 1 7 1 1 )
- wwe albert josef van pottelsberghe ( robertine van der
rneersche ) ( 1 740 )
- J . B . desiere van pottelsberghe, heer van la potterie ( 1 769 ) .
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Meierij van Rode, werd in l een gehouden van het leenhof
van Schelderode. Het foncier van dit leen werd gevormd door

4 bunder behuisde stede, 1 8 bunder bos, genaamd de hoge
steenberg en 6 bunder l and te Munte. De meier had bevoegd
heid te Schelderode, Bottelare en Makkegemdries . Hij maande
de schepenbank van Schelderode die enkel bevoegd was in de
uitoefening van de grondj ustitie.
- jehan Ie bosier ( 1 458 ) .

SCHELDEWINDEKE
Ten B asse werd in l een gehouden van het leenhof van de
vrij e eigendom van Berce. Het foncier besloeg 1 6 bunder.
- marie françoise j osepha antoinette, gravin de la tour ende
tassis.

Berchem ten Spiegele werd in leen gehouden van het leenhof
van de St .-Pietersabdij en bestond uit een renteboek . Er was
een schepenbank met baljuw die enkel bevoegd was in de
uitoefening van de grondj ustitie.

ST.-LIBVENS-H 0 UTEM
Meierij van S t.-Lievens-Houtem werd in leen gehouden van
het leenhof van de St .-Baafsabdij en besloeg 5 bunder land te
St .-Lievens-Houtem .
- j an hazebij t
- daniel hazabij t fs. j ans ( 1 5 1 7 ) .

Schoutendom van S t.-Lievens-Houtem strekte zich uit over
de dorpen St.-Lievens-Houtem, Bavegem, Gijzenzele en Vlier
zele. Het was een leen dat gehouden werd van het leenhof van
de St .-Baafsabdij .
De Pinte, 1-4-1969
J. VAN TWEMBEKE
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_ O nts t aan en ontwikk eling
y an Vlierz ele en Si_nt�Lievens-Hou t em

VLIERZELE
De tegenwoordige gemeente Vlierzele ( prov. O .-Vl., arr. en
kant . Aalst ) , ongeveer halfweg tussen Gent en Aalst gelegen,
in het vruchtbare leemgebied tussen Schelde en Dender,
'
bestaat historisch en aardrij l,<.skundig µit twee grote delen :
het eigenlij ke dorp rondom de kerk, aari _ de westelij ke ,grens
van de gemeente en de wij k op het gehucht Papegem, in de
uiterste noordoosthoek van de gemeente. Zowel Vli�rzele als
Papegem zij n vroegmiddeleeuwse nederzettingen. Al wordt
Vlierzele het eerst in een geschreven document vermeld, omdat
het in de 7de eeuw geschonken werd aan d_e Gentse Sint-Baafs
abdij , toch is Papegem, waarvan de naa,m pas in 976 voor het
eerst schriftelij k is overgeleverd, ouder. Papegem is een
-ingahem-nederzetting, die op grond van deze plaatsnaamvorm
geacht mag worde11 te zij n ontstaan in de Sde-6de eeuw. Het
ontstaan van Vlierzele moet daarentegen gesitueerd worden
in de 6de-7de eeuw. Belangrij ker dan dit Üchte kronologische
verschil, is het verschil tussen de aar_d van beide nederzettin
gen.
Het gehucht Papegem
Papegem is eeuwenlang de belangrij kste van beide · neder
zettingen geweest. Het was, naar de betekenis van de naam,
de " nederzetting van de lieden van Papo " . Het was dus gesticht
of na de Frankische volksverhuizingen --van de Sde eeuw bezet
65
Land van Rode Jaarboek 1969

door een vrije grondbezitter die met zij n familie een grote
hoeve betrok, het latere " Hof te Papegem " , en onder wiens
gezag een aantal - tien, hoogstens twintig - onvrij e families
op deze hoeve werkten, er misschien ook woonden of een klein
huisj e zonder b ij behorend land in de omgeving van de grote
hoeve hadden toegewezen gekregen . Papegem was dus, van in
het begin, een collectieve landbouwnederzetting. Vlierzele
daarentegen was een alleenstaande hoeve, opgericht in het bos,
wellicht met het oog op de veeteelt, door een uitwij keling uit
één van de collectieve landbouwersnederzettingen uit de omge
ving, misschien zelfs uit Papegem . I n het l icht van deze ver
schillende oorsprong zal het geen verwondering wekken dat
Papegem lange tij d, tot in de 1 2de- 1 3de eeuw, over een grotere
oppervlakte akkerland beschikte dan Vlierzele.

Kouters te Papegem
Het akkerland van Papegem herkent men in de drie kouters
ten zuiden van het " Hof te Papegem " : de Papegemkouter die
vóór het hof ligt, de Kapellekouter ten westen ervan en de
Hoogkouter ten zuiden van deze laatste. De aanwezigheid, tot
in de l l de- 1 2de eeuw en zelfs nog veel later, van bos rondom
en tussen deze kouters suggereert dat zij door rooiing van
het bos werden aangelegd . Het oudst moet de Papegemkouter
zij n. Zijn naam evenals zij n l igging vóór het " Hof te Papegem "
laten vermoeden dat hij tegelij kertij d met de nederzetting
ontstond. De Kapellekouter is ongetwij feld j onger. De kapel
aan de westelij ke rand van de kouter bestond ten laatste in
1 1 08 en werd vermoedelij k in de l l de eeuw opgericht . De
veronderstelling is daarom gewettigd dat de Kapellekouter
in de loop van de l l de eeuw werd aangelegd . De Hoogkouter
ten zuiden ervan, door bos ervan gescheiden, werd waarschijn
lij k iets later gerooid. De ontwikkeling van de ene oorspron
kelij ke " hofkouter " tot drie kouters ging waarschij nlij k samen
met de invoering van het drieslagstelsel . Om het j aar werd één
kouter met winterkoren ( tarwe, rogge ) bezaaid, één kouter
met zomergraan ( haver, erwten, bonen ) , terwij l de derd
braak bleef liggen . Het volgende j aar bezaaide men de kout r
die winterkoren had gedragen met zomergraan, liet men d
kouter die met zomergraan bezaaid geweest was braak ligg n
en zaaide men op de kouter die een j aar braak gelegen had
winterkoren. Hierdoor komt het dat de drie kout r i d r
ongeveer dezelfde grootte moesten hebben en ind rdaad ook
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hadden, nl. tussen 30 en 40 hectaren. Dit is in deze streek een
vaak voorkomende verhouding. Op het 1 8de-eeuwse kadastrale
plan is duidelij k te zien dat ieder van de drie kouters bestond
enerzij ds uit één tot twee zeer grote blokvormige percelen van
10 tot 15 ha., anderzij ds uit een groot aantal vrij regelmatige
repelpercelen, die ongeveer viermaal zo lang zij n als breed.
De grote blokpercelen behoren tot het " Hof te Papegem " .
Daar dit hof het bezit bleef van de Sint-Baafsabdij en niet
verkaveld werd, bleef deze structuur eeuwenlang bewaard.
De kleine repelpercelen behoren toe aan de afhankelij ke
boerderij tjes in de omgeving van het hof en werden soms hoewel niet zeer dikwij ls - in de lengte, af en toe ook in de
breedte verdeeld, waardoor hun langwerpig karakter nog
meer uitgesproken werd. Daar zij in dezelfde verhouding en
met dezelfde kenmerken op de drie kouters vóórkomen, is de
veronderstelling niet gewaagd dat zij aan de afhankelij ke
boeren die voordien op het " Hof te Papegem " werkten, werden
toegewezen toen Kapelle- en Hoogkouter werden aangelegd,
d.i. in de l l de- 1 2de eeuw. Omstreeks hetzelfde tij dstip trad
immers ook een wijziging in het exploitatieregime van het
"
" Hof te Papegem op, waarbij de lij feigenen die tot dan toe
voor de heer hadden gewerkt zelfstandige boertj es werden .

Uitbouw

van

Vlierzele

De grote hoeve, het latere " Hof te Vlierzele " , in de 6de-7de
eeuw in het onontgonnen land aan de westgrens van de tegen
woordige gemeente, wellicht als veeteeltcentrum opgericht,
werd korte tij d nadien door een zekere Morbertus aan de
Sint-Baafsabdij te Gent geschonken . De abdij heeft zich
onmiddellij k ingespannen om dit bezit te valoriseren en het
is waarschij nlij k dank zij deze uitbouw, die wellicht onder de
direkte leiding van een monnik geschiedde, dat horigen naast
het hof werden gevestigd, dat een kerk werd gebouwd en dat
de Kruiskouter ten zuiden van het " Hof te Vlierzele " werd
ontgonnen . De Kruiskouter bestaat uitsluitend uit enkele
grote blokpercelen en behoorde in zij n geheel tot het " Hof
te Vlierzele" . Het is, zoals oorspronkelij k ook de Papegem
kouter, een typische hofkouter. De ligging van de huisj es der
horigen, mooi en op een rij tussen de kerk en het hof toont
aan hoe systematisch de abdij de uitbouw van het kleine
domein aanvatte. Deze horigen werkten als knechten op .het
"
" Hof te Vlierzele .
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In een volgende faze, wellicht i n de 9de eeuw, slaagde de
abdij erin haar bezit in de omgeving van Vlierzele uit te brei
den. Zij kon het domein Papegem inlij ven, dat voortaan in
administratief, kerkelij k en rechterlij k opzicht aan de abdij
hoeve te Vlierzele werd ondergeschikt, doch er economisch
onafhankelij k van b leef. Dit laatste was niet het geval voor
de nederzetting Morelgem ten zuiden van de Kruiskouter. Hier
bestond geen grote centrale herenhoeve en de k leine vrij e
boeren tussen wie het gehele hier gelegen land in enkele brede
repelpercelen was opgedeeld, werden aan de abdijhoeve te
Vlierzele ondergeschikt gemaakt en tot herediensten ten
voordele van dit hof verplicht . Dit heeft de uitbouw van Vlier
zele ongetwij feld sterk bevorderd en zij n sterkere economische
positie t .o.v. Papegem voortaan bevestigd . Vlierzele groeide
uit tot een dorp en de bewoning breidde zich in noordelij ke
richting uit, rondom twee driesen, de " Grooten Driesch " en
de " Veurten Driesch " .

Ontginningen
Tussen Vlierzele en Papegem bleef echter een zone van
onontgonnen, meestal lagere, vochtige gronden bestaan. De
toponiemen Uilenbroekveld, Strij meerschveld, Groot Velt,
Haelveld zij n karakteristiek voor deze gronden. Zij werden in
de 1 2de-1 3de eeuw gedeeltelij k in kultuur gebracht. Dit
gebeurde in de eerste plaats door de inwoners van Vlierzele
en Papegem zelf, onder leiding van de plaatselij ke vertegen
woordigers van de abdij . Vandaar hun systematisch karakter,
dat zich openbaart in de perceleringsstructuur en in de bewo
ning. De ontginning geschiedde vanuit de weg die dwars door
het onontgonnen gebied Vlierzele met Papegem verbond. Twee
ontginningskernen werden langs deze weg gevormd. Voor de
ontginning van het Uilenbroekveld werden de nieuwe hoeven
opgericht langs de noordzij de van de weg, dicht bij de Uilen
broekdries die als open bewoningsplek waarschij nlij k al iets
eerder bestond. Vanuit deze hoeven werd noordwaarts in lang
werpige stroken het Uilenbroekveld in kultuur gebracht. Het
Strij meerschveld, aan de westelij ke rand vàn de Kapelle- n
Hoogkouter gelegen, werd eveneens in langwerpige strok n
ontgonnen, vanuit de hoeven opgericht langs de noord- en d
zuidzij de van de weg die dit veld dwarste. Op die wijze '"' rd
hap n,
tussen Papegem en Vlierzele een bewoonde zone g
die tegelij k beide nederzettingen met el kaar v rbond. Daar68
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buiten bleef tot in de tweede helft van de 1 8de eeuw nog een
derde van de gemeente onontgonnen, o .m . op het Haelveld,
het Boschveld en de Heye. Het perceleringspatroon heeft hier
een nog meer uitgesproken systematisch karakter, doch de
bewoning is . meer verspreid.

Landschapskennierken
Typisch voor deze gemeente, zoals trouwens voor de gehele
streek, is het dat zowel de vroegmiddeleeuwse kouters, die ten
laatste in de l l de eeuw werden aangelegd, als de " velden " die
in de 1 2de- 1 3de eeuw werden ontgonnen, een " open " uitzicht
hebben . De percelen zij n nergens in deze gemeente door leven
de afsluitingen omheind, behalve in de onmiddellij ke omge
ving van de hoeven, waar zij als moestuinen, boomgaarden enz.
in gebruik zij n . Waarschij nlij k moet dit open karakter zowel
van het " oude " als van het " nieuwe " landschap verklaard
worden door het heersende landbouwregime. Dit was, zoals
in de gehele leemstreek, sterk traditioneel , bovendien streng
collectief gereglementeerd en door het bestaan van drukkende
erfdienstbaarheden gekenmerkt . Deze erfdienstbaarheden, o.m.
het verbod tot omheinen van de percelen, beoogden vooral de
dwingende toepassing van het drieslagstelsel en de collectieve
weidegang van het vee over alle akkers van het dorp na de
oogst. De ontginningen van de 1 2de- 1 3de eeuw hebben hierin
geen wijziging gebracht, daar zij plaats grepen in het kader
van de dorpsgemeenschap zelf, onder leiding van de groot
grondbezitter ( de Sint-Baafsabdij ) en door een bevolking die
j uridisch en sociaal veel minder vrij was dan in de overige
delen van Vlaanderen .

SINT-LIEVENS-HOUTEM
De groei van de gemeente Sint-Lievens-Houtem, ten zuid
westen van Vlierzele en hiervan slechts door de gemeente
Letterhoutem gescheiden, verliep met enige varianten volgens
hetzelfde patroon als te Vlierzele-Papegem. De oorspronkelij ke
naam van de gemeente, "Holthem'', waaraan pas na de l l de
eeuw de naam van de aldaar vereerde H . Livinus werd verbon
den, betekent " woning in het bos " en wordt voor het eerst
vermeld in een document van 976, toen de Gentse Sint-Baafs�
abdij hier het grootste deel van de grond door ruil in bezit
kreeg. Op dat ogenblik bestond Sint-Lievens-Houtem overwe-
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gend uit bossen . Naast de kerk, die reeds was opgericht,
bevond zich een grote hoeve, waarvan het bouwland gecon- ,
centreerd lag op de Hofkouter, die onmiddellij k ten noorden
aan dit hof paalde . Zodra de Sint-Baafsabdij hier voet gevat
had werd met de uitbouw van het domein begonnen.

Uitbouw en aanleg van kouters
In de 1 1 de eeuw werden door rooiing van het bos ten oosten
van de kerk de Meulenkouter en de Sint-Lievenskouter aange
legd. Evenals de Hofkouter behoorden beide kouters bij na
geheel tot het bouwland van de abdij hoeve. Tegelij k werd
waarschij nlij k het drieslagsysteem op deze kouters ingevoerd.
Het bezit van de abdij hoeve op deze kouters bestond uit
enkele zeer grote blokvormige percelen. De abdij exploiteerde
haar hoeve met de hulp van onvrij dienstpersoneel dat op de
hoeve of in de onmiddellij ke omgeving ervan woonde, doch
geen eigen land bezat . Deze onvrij en hebben de Meulenkouter
en de Sint-Lievenskouter ontgonnen . Dat zij hiervan een deeltj e
voor zichzelf toegewezen kregen lij k t niet onmogelij k, mede
in verband met de sociaal-economische ontwikkeling van de
l l de-1 2de eeuw. Als zodanig mag men herkennen de lang
repelpercelen aan de noordelij ke en oostelij ke rand van de
Meulenkouter en aan de noordelij ke rand van de Sint-Lievens
kouter. De abdij hoeve bezat verder uitgestrekte stukken onont
gonnen land, op het Heerenvelt en het Herrenthaudt, d.i. in de
onmiddellij ke omgeving van de hoeve en van haar bouwland.

Ontginningen
Verder af echter, in de westelij ke helft van het grondgebied
der gemeente, waren de woeste gronden die dit deel geheel
bedekten, in het bezit geraakt van de wereldlij ke zgn.
beschermheer van de abdij ter plaatse, de heer van Beerlegem.
Enkele ontginningskernen hadden zich hier en daar in dit
gebied reeds spontaan gevormd, zoals Bockstale, Hauwerzele,
IJ shaute en Bruisbeke . Hierdoor degradeerde het bos plaat e
lij k tot de " wastinen " welke in de 1 3 de eeuw in de omgeving
van deze gehuchten worden vermeld. De eigenlijke ontginning
van de westelij ke helft van Sint-Lievens-Houtem begon echt r
pas op het einde van de 1 2de eeuw, toen de Sint-Baaf abdij
grote delen van dit gebied terugkocht van de heer van B erle
gem en ze op systematische wijze verkavelde, hetgeen nog in
het vrij regelmatige, breedstrokige percelering patroon tot
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uiting komt. De bewoning echter, op het ogenblik van deze
ontginningen, was reeds rondom de genoemde ontginnings
kernen gefixeerd, zodat het bewoningspatroon hier minder
systematisch is. Ze is vanuit deze verspreide gehuchten langs
de wegen uitgezwermd. Zoals te Vlierzele werd hier, om
dezelfde redenen, het " open " karakter van de oude kouters
ook tot het nieuw ontginningsland uitgebreid.
Niet alle woeste gronden in de westelij ke helft van Sint
Lievens-Houtem werden in de 1 3de eeuw ontgonnen . Nog i n
d e 1 8de eeuw bestond d e helft van het grondgebied der
gemeente uit bossen, vnl . ten zuiden van het dorp en in de
noordwestelij ke hoek van de gemeente.
Prof. Dr. A. VERHULST
met dank om zijn toestemming,
overgenomen uit zijn boek :
"
"Het Landschap in Vlaanderen
Uitgave van het Willemsfonds nr. 202
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Ku ns t his torisch p ersp ec tief op het Land van Rode

Door het gelij ktij dig naast elkaar bestaan van geschiedkun
dige of historische kringen enerzij ds en heemkundige genoot
schappen anderzij ds, raken de doelstellingen van beide soms
in het ongerede . Ofschoon zij een specifiek onderwerp tot
studieobject nemen kunnen zij op geen enkel ogenblik ook
maar één facet uitsluitend op zichzelf bestuderen, ook niet
het meest zelfstandige.
Door het onderwerp, de evoluerende relatie tussen de mens
en zij n historisch milieu, worden zij ertoe verplicht om in
voortdurende verbinding met elkaar te werken. Het benaderen
van welk facet ook in die evolutie is derhalve onmogelij k
wanneer die samenhang niet in zij n historische context behan
deld wordt. De taak van een heemkundig genootschap beper
ken tot het volkskundig karakter en zij n folkloristische
aspecten is onaanvaardbaar voor wie ook op dit terrein
verantwoord wil werken.
Om zij n uitgestrektheid in het verleden ontplooit de groei
van het land van Rode zich volgens een enorme verscheiden
heid aan oorzaken en gevolgen . Vooral daar waar het de
vorming van het landschap en de inplanting van woonk rn n
betreft is die evolutie merkbaar.
" Het landschap evenals de verspreiding en de vormen van
de menselij ke bewoning vóór de grote ontginningen ( tu n
de l üde en de 1 3de eeuw ) kunnen slechts mo izaam, m t
behulp van de archeologie, de plaatsnaamkund
n nk 1
schaarse geschreven documenten, worden g r con tru rd " ( 1 ) .
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Meer verantwoo rd liJ' kt ons de kaart van het vroegmidd eleeuwse natuurland te vergelij ken met de verspreiding van die
p laatsnamen eindigend op " ingahem " en " hem " , die in absoluut
betrouwbare teksten van vóór 1 200 vermeld worden . De p laats
namen immers duiden Germaanse nederzettingen aan die tus
sen de 6de en de l üde eeuw als centra van landbouw en vee
teelt ontstonden of vroeger bestaande plaatsen die toen
opnieuw werden bevolkt " . ( 2 ) .
"

Germaanse nederzettingen bestaan gewoonlij k uit een patro
niem in de genitief pluralis + een woord dat " woning " bete
kent ( haim, sali enz . ) . Een Germaan heette b .v . Aggihari ( agj o-f
"
"
" zwaard + harja- m " leger ) ; zij die met hem waren heetten
Aggiharingas. Zij n nederzetting heette Aggiharinga haim . Deze
naam evolueerde tot Aaigem ( gemeente bij Heldergem ) . Tot
deze oude groep behoren de gemeenten Bavegem, Balegem,
Beerlegem en Baaigem. Zij vormen zowat de noordoost- en
zuidoostgrens van het land van Rode.
" Sommige schaapskooien en rundveestallen, in een eerste
fase misschien als tij delij ke centra in het onontgonnen land
bedoeld, groeiden nadien toch tot permanente nederzettingen
uit, waar ook aan akkerbouw werd gedaan. Als zodanig mag
men meestal beschouwen de tot op heden bewaard gebleven
plaatsen waarvan de naam op " zele " eindigt . ( 3 ) .
Voor het land van Rode beperkt deze " zele "-verzameling zich
tot de gemeenten Moortzele, Gijzenzele, Oosterzele en Vlierzele.
Het is niet onwaarschij nlij k dat er in dit exploitatiegebied,
met zij n vrij onveranderd gebleven agrarisch karakter, wel een
en ander aan kunsthistorische patrimonia verloren gegaan is.
Dit reconstrueren vraagt een tij deloze raadpleging van docu
menten, een gestaag verzamelen van feitenmateriaal en een
' langzame trapsgewijze opbouw. Wanneer wij echter het be
staande als vertrekpunt nemen, dan mogen wij aannemen dat
het kunstpatrimonium van de gemeenten in het land van Rode
door geen enkel werkelij k hoogtepunt geaccentueerd wordt .
Om zij n landelij k karakter kreeg het een figurantenrol te ver
tolken rond dat enorme culturele zwaartepunt dat Gent was
( denken wij aan de leidinggevende rol van abdij en als St .-Baafs
en St.-Pieter ) . Het hoeft geen betoog dat de kerkelij ke en pro
fane kunstgoederen op dezelfde bescheiden wij ze evolueerden .
Tegenover de geniale concepties van de stedelij ke architectuur
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staan de eenvoudige, genegeerde, regionale varianten met hun
eigen lokale bijzonderheden. Wekt de landelij ke gotiek ( Gij zen
zele, Landskouter, Lemberge, Melsen en Moortzele 1 4de tot l Sde
eeu ) een plompe indruk met weinig of geen belangstelling voor
het uiterlij k raffinement, toch blij ft het concept van die kerken
getuigen van een ontroerende directheid, van oprechte arge
loosheid.
Tegenover de fel-hartstochtelij ke en sensuele creaties van
de stedelij ke barok staat de ingetogenheid van een minder
bombaste plaatselij ke interpretatie ( kerken te Bavegem, Beer
legem, Bottelare en Oosterzele ) , en concretiseert zich de sobere
schoonheid van eenvoudige lij nen in het detail van een kerk
meubel ( Gij zenzele, Gontrode, Bottelare en Vlierzele ) .
Geestelij ke hoogwaardigheidsbekleders, lokale magistraten,
allerhande groeperingen en particulieren lieten als om strij d
kerken en kastelen bouwen, bestelden altaarstukken, kerkelij k
en profaan meubilair, liturgische gebruiksvoorwerpen, siera
den e.a. Dit alles vormt het kerkelij k en burgerlij k patrimo
nium : een materieel bezit aan gebouwen, sier- en gebruiks
voorwerpen die van zeer grote waarde zij n voor de plaatselij ke
geschiedenis .
In de samenhang daarvan schuilt een boeiend fenomeen : de
natuurlij ke verbondenheid tussen de mens en zij n kunst,
al lebei produkten van hun tij d.
Zij n kunst komt voort uit dezelfde wetten en ritmen waaruit
ook zij n leven groeit . Uit zij n levensritme ontwikkelen zich
vormprocessen, schept hij voorwerpen (werktuigen, wapens,
eetgerei, meubelen, siervoorwerpen, muziekinstrumenten e.a . )
die hem behulpzaam moeten zij n bij het leven van elke dag.
Wanneer die kunst aan dit bestaan vorm geeft, dan moet zij
ook in voortdurende betrekking staan tot het leven .
Strikt genomen blij ven deze enkele losse gedachten vrij
algemeen . Uiteraard moeten zij hun bruikbaarheid bewijz n
ten opzichte van het concreet gestelde : het kunstpatrimonium
van de gemeenten binnen het land van Rode.
Het ligt in onze bedoeling om per gemeent e n kun thi tori
n w rk lij k
sche inventari s op te stellen om van daaruit
verantwo orde reconstru ctie mogelij k te maken.
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De bedoeling van dit korte bestek was alleen een eerlij k en
bewust standpunt in te nemen tegenover een onderwerp dat
het waard is behandeld te worden.
R. VAN CAUWENBERGHE
winter 1969

en 2 ) Prof. Dr. A. Verhulst "Het Landschap in Vlaanderen " Blz. 57 en 60.
Uitgave van het Willemsfonds nr. 202.
( 3 ) Prof. Dr. A. Verhulst : "Het Landschap in Vlaanderen " blz. 74. Uitgave van
het Willemsfonds nr. 202.
(1
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E en g root weg enw erk in de 18de eeuw

De belangrij ke verkeersader die over Aalst de verbinding
van Gent met Brussel tot stand brengt, werd in het begin van
de 1 8de eeuw aangepast aan de toenmalige behoeften. Over
zij n ganse lengte werd hij geplaveid en op bepaalde plaatsen
rechtgetrokken. Dat verklaart waarom de Brusselse steenweg
op het grondgebied van Ledeberg, Gentbrugge en Melle nage
noeg evenwij dig loopt met de Oude Brusselseweg, de vroegere
Hallebaan. Deze laatste verloor haar betekenis en is heden
slechts fragmentarisch aan te wij zen : te Gentbrugge van
Scheldestraat tot Gebroeders De Smetlaan, verdere stukken
vinden wij nog terug in de Jules Persij nstraat en in de Jules
Destréelaan . Ook te Melle treft men nog een stuk van de Oude
Brusselseweg aan.
Het loont ongetwij feld de moeite de ordonnantie voor het
aanleggen en het reglement nopens de tolrechten, hier over te
drukken. Zij geven een kij k op toestanden en gewoonten die
ons heden vreemd voorkomen, en op de moeilij kheden waar
mee men indertij d te kampen had.
Genoemde documenten die uiteraard van meer dan plaat e
lij k belang waren, werden uitgevaardigd onder koning Filips V
van Spanje ( 1 700- 1 7 1 3 ) ; als kleinzoon van Lodewij k XIV
vertegenwoordigt hij het zgn . Anjouaans bewind in de Zuid lij ke Nederlanden.
n
De hiernavolgende teksten zij n ontleen d aan en ge chr
verzameling van wetten, decreten, reglementen en in tru ti
betreffende de administratie en de politie van de w gen, uitg
vaardigd tussen 1 704 en 1 840.
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Voor belangstellenden weze hier vermeld dat genoemde
verzameling bovendien gegevens bevat betreffende de volgende
wegen :

1 . Kortrij k-Gent ( 1 7 1 6 )
2 . Maldegem-Breskens ( 1 8 1 0 )
3. Rooigem-Drongen ( 1 825 )
4. Gent-Drongen ( 1 826 )
5 . Beveren-Kallo ( 1 822 )
6. Gent-Dendermonde ( 1 828)
7. Lokeren-Waasmunster ( 1 8 1 9 )
8 . Meulestede-Langerbrugge ( 1 83 7 )
9. Evergem-Watervliet ( 1 839)
1 0 . Gent-Maldegem
1 1 . Wetteren-Dendermonde ( 1 826 )
1 2. Gent-Rooigem
1 3 . Brussel-Oudenaarde ( 1 835 )
1 4 . Ronse-Lessen ( 1 835 )
1 5 . Ninove-Edingen ( 1 837)
1 6. St.-Niklaas-Kieldrecht ( 1 837)
1 7 . Tielt-Eeklo ( 1 838)
1 8. Lokeren-Wetteren-Oosterzele ( 1 837 )
1 9. Aalst-Oudenaarde
20. Brussel-Ninove
2 1 . Edingen-Geraardsbergen
22. Brussel-Oudenaarde-Ninove
23 . Ronse-Doornik
24. Gent-Geraardsbergen
25 . Leeuwergem-Zottegem
26. Grembergen-Elverzele.
ORDONNANTIE ENDE REGLEMENT
VAN ZIJNE MAJESTE YT,
NOPENDE HET MAEKEN VAN DEN CASSEYWEGH VAN
BR USSEL OP GENDT
Van den 2 April l l04
Den Koninck en sijnen raede
Syne Maj esteyt hebbende aenmerckt dat den weg van Brussel
tot Gendt den meesten tydt van 't j aer niet gebruykbaer en is
om met alle soorten van vrachten daer over te connen passe-
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ren, niet tegenstaende d' overgroote oncosten die de proprie
tarissen ende huerlingen van de landen paelende aen den
voorz. wegh j aerlycks gehouden zyn te doen tot onderhoudt
van den zelven, tot groot naedeel van zynen dienst ende van
het publiecq ; ende betaemende hier inne te voorzien soo
haest als 't mokelyck is, heeft by advys van zynen ráede ende
ter deliberatie van zynen Commandant Generael van deze
landen geordonneert ende gereguleerd gelyck Sy ordonneert
ende reguleert by deze, dat sonder uytstel gemaeckt zal
worden een Casseyweg van Brussel tot Gendt, houdende soo
veel als 't mogelyck wezen zal den rechten weg door de Stadt
van Aelst.
Dat den voorz. Casseyweg sal wezen van achtien voeten
breedt, ende van beyde kanten eenen eerdeweg van een en
twintig voeten breedt daer inne begrepen de grachten .
Verklaerende Syne Maj esteyt dat in die plaetsen alwaer
men eenen nieuwen weg sal brengen, de proprietarissen, die
gehouden waeren den ouden weg te onderhouden sullen voor
een deel moeten te goede comen aen de landen die men sal
gebruycken tot het maeken van den nieuwen weg, ter estimatie
volgens de verbaelen daer over te dresseren.
Dat het paveyssel ende de sponnen tot den Casseye weg,
ende de steenen tot de bruggen ende riolen, sullen gekocht
ofte getrocken worden uyt de naestgelegene steen-putten ende
rotsen daer den Casseyweg sal door passeren by estimatie.
Dat de savel noodig tot den voorz. Casseyeweg sal gehaelt
worden soo naer by aen den selven als het doenelyk wezen sal
tot meerdere verlichtinge van de vrachten waer van de pro
prietarissen desgelyks sullen worden gedesinteresseerd als
boven .
Dat het nieuwe bedde van den voorz. Casseye ende eerde
wegh sal moeten gehooght worden ende de bergen ende
heuvels voor een deel effen gemaeckt door d'inwoonders der
kleyne steden, vryheden ende parochien tot dry mylen verre
van d'eene en d'andere zeyde der voorz. Casseye gelegen ; t
weten de gene eene meyle van daer g�legen sullen mo t n
doen het dobbel van de andere ende de kleyne steden, vryh d n
ende dorpen gelegen op de selve Casseye, drymael soov Ie, t r
oorsaecken van het profyt baet ende voordeel dat y'er ull n
van genieten alles volgens dat men het hun sal design r n.
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Dat de steenen ende savel, calck ende cendrie daer toe noo
digh, sullen aengevoerdt worden door de innewoonders der
voorz. plaetsen in de selve conformiteyt als boven.
Dat alle de voorz. vrachten ende handtwerken sullen moeten
geschieden by forme van crawyen, ende elck by synen keer
volgens den transporte van de parochie, sonder dat de
Wethouders van de parochien daer vooren eenige ommestellin
gen sullen mogen formeren tot laste van de generaliteyt van
de gemeynten .
Dat de baillius ende Meyers van de kleyne steden ende
Parochien gelegen op de voorz. Casseye sullen gehouden wesen
sorgh te draegen ende de handt te houden ten eynde alle het
voorz. wel, behoorlyken ende ponctuelyken worde achter
volght.
Ende Syne Majesteyt willende dat den voorz. wegh van
Brussel tot Gendt gemackelyk ende gebruyckbaer zal wezen
tegen den naestcomenden winter, soo ordonneert Sy dat het
nieuwe bedde der voorz. Casseye sal voltrocken ende in perfec
tie gesteld worden geduerende de maenden van April, Meye
ende Junius, op dat men in 't beginsel van Julius de quaedste
ende ongebruyckbaerste plaetsen soude kunnen beginnen te
casseyden ende op dat de reste van het bedde, het gene gedue
rende dezen zomer niet en sal kunnen gecasseydt worden ten
tyde van den winter niet en zouden comen quaedt ende onge
bruyckbaer te worden, soo ordonneert Sy dat het bedde sal
geleydt worden neusch ende schuynd van beyde kanten van de
Casseyde, ende dat' er instantelyck zal gemaeckt worden eenen
gracht van beyde de kanten van het voorz. nieuwe bedde,
waer inne het waeter sal konnen afloopen op dat den wegh
altyd soude droogh blyven . Dat de baillius ende wethouders
van de parochien door de welke den voorz. wegh zal passeren,
den zelven zullen hebben te visiteren soo verre als strecken de
paelen van hun District sonder eenige vacatie om te zien of den
voorz. wegh gans effen ende wel onderhouden wordt ende
oft daer geene hollen oft gaeten en zyn daer het water soude
connen inne blyven, de welcke sy sullen hebben te doen vullen
ende daetelyck te repareren, om alsoo den voorz. wegh altyd
goedt te houden geduerende den naestcomende Winter ten
meeste voordele van het publiecq ende op dat men tegen het
toekomende j aer den voorz. wegh met mindere onkosten soude
konnen continueren te casseyden .
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Dat de gene die wy gecomitte erd hebben tot de Directie van
den voorz . Casseyewegh, desgelyks sullen gehouden wezen den
voorz. wegh alle maenden te visiteren, om ten dobbele coste te
doen repareren die plaetsen, alwaer de gemeynte gebleven zal
zyn in faute ten laste van de baillius ende Wethouders sonder
eenigh recours op de gemeynte.
Syne Maj esteyt belast den Grave van Bergeyck sur intendant
generaal van Finantien, sorgh te nemen van dese onze ordon
nantie te doen achtervolgen by degene die hy sal goetvinden
ten desen effecte te committeren ende authoriseren.
Gedaen te Brussel den tweeden april zeventienhonderd ende
vier was gett :
El Marquez
Bergeyck.

de

Bedmar

nederwaerts

stont

Comte

de

REGLEMENT NOPENDE DE BETAELINGEN
VAN DE RECHTEN DER CASSEYDEN
VAN GENDT OP BR USSEL
Van den 11 Januarii 1706
By den Koninck
Genegen wezende ten verzoeke van onze seer lieve ende
getrauwe staeten van onzen lande ende Graefschepe van Vlaen
deren, voor-te-staen het onderhoudt ende de reguliere invoor
deringe van de rechten van den Cassyde weg van de stadt
Gendt naer de gone van Brussel, hebben "vy met advies van
onzen raedte en ter delibératie van onzen Vicaris Generael van
deze landen, goedt gevonden te ordonneren ende te statueren
gelyck wy ordonneren ende statueren by dezen

Art. 1 Alvooren : dat een ieder zal hebben 't achtervolghen
ende zich te voegen naer den inhouden van de brieven van
Octroy gedateert den seventhienden Mey 1 704 de welcke w
hebben geaccordeert aen onze voornoemde Staeten tot opr ch
tinge van den gemelde Cassyde wegh, houdende d z 1
brieven alhier voor gerepeteerd ende geïnsereerd.
Dat dienvolgende een ieder 't zy Geest lyck , .W r 1 k ,
Militaire officiere ende andere gepriviligeerd , an at ta t,
conditie ofte qualiteyt zy souden mogen w z n, lv r d g n
2
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loopende te poste ( voor de wekke de gone de Posterye
houdende sullen moeten verantwoorden ) , sullen hebben te
betaelen de rechten de welke gelicht worden aen ekke barriere
van de selve Calsydewegh ingevolghe de gemelde brieven van
octroy, uytgenomen alleenelyck de officieren militaire soo
wanneer sy m archeren met hunne troepen, ende dit op eene
boete van vyf en twintigh guldens voor iedere fraude ofte
refuys van te betaelen de voornoemde rechten.
3 Wy bevelen aen alle officiers ende Justiciers van Ons ende
van onze Vassaelen dies aensoghtst zynde, te geven ende te
doen geven alle hulpe ende bystandt aen alle de gone die van
wegen onze voorzeyde Staeten zullen gestelt ende gecommit
teerd worden tot d'inninghe van de rechten op den voornoem
den Calsydewegh, tot wekken eynde wy de voornoemde
persoonen h�bben genomen ende nemen by deze onder onze
protectie ende Royale Sauvegarde, met verbodt aen eenieder
van wat qualiteyt ofte conditie hy zy, iemandt van hun te
stooren ofte te misdoen in eeniger maniere 't zy met wercken
ofte met woorden, op peyne van honderdt Guldens boete ten
behoeve van den aenbrenger voor d' een, ende voor d' ander
helft tot onderhoud van den voorseyden Calseyde-wegh boven
sulkdanighe Corporelle straffe, als naer de gelegendtheyd van
het cas zal bevonden worden te convenieren .

4 Wy bevelen boven dien aen alle de Voorzeyde officiers
ende justiciers te doen sluyten ende gesloten te houden ieder
onder 't District van syn officie, alle de barrièren die onze
voorzeyde staeten sullen goedt vinden te doen stellen omme
te sluyten de zeywegen van de wekke men sigh soude connen
dienen ten nadeele van de voornoemde rechten van de Calseyde
sonder te gedoogen dat eenigh persoon, wekkdanigh het soude
moghen wezen, passere door de voornoemde Zeywegen oft
andersints schouwe de voorzeyde Barrieren, op peyne van
vyftig guldens boete, d' een helft ten profyte van den officier
exploiteur, en d'ander helft tot onderhoudt van den Calseyde
wegh.
5 Tot wekken inzichte Wy authoriseren de voornoemde
Staten tot het maecken soodanige ander wegen als sy sullen
ordeelen te convenieren, omme de Carossen, waegens ende
andere voituren te bringen op den voornoemden Calsyde wegh,
mits desinteresserende de proprietarissen van den grondt ofte
erve den gonen sy ten selven effecte sullen employeren, gelyck

81
Land van Rode Jaarboek 1969

hun oock authoriseren omme te verkoopen, breken ende
vernietigen alle de onnoodighe zey-wegen aen den voornoem
den wegh.

wy

6 Wy verbieden wel expresselyck aen een ieder 't zy geeste
lyck, weirelyck ofte ander wie het zoude moghen }Vezen, te
doen veranderen ofte andersints te beschaedigen de Canten
ende grachten van de voornoemde calsyde, op peyne van een
honderd Guldens amende, te bedeelen ende gebruycken als ten
derde artikel : Bevelende de voornoemde Officiers neerstigh
toezicht te nemen, op dat de voorseyde kanten ende grachten
worden gehouden in goeden staet op de verbeurte van te ver
antwoorden in hunnen eygenen ende privaen naeme.
7 Wy ordonneren bovendien aen de voornoemde officiers
in gevolghe van onze voorgaende Placcaeten alle waterloopen,
stroomen, rivieren, beken ende grachten de welcke soude
kannen veroorsaecken eenighe schaede aen den voornoemden
Calseydewegh te doen suyveren, wyden, verdiepen ende repa
reren op synen behoorlycken tyde, in sulcker wys dat de
waeteren hebben hunnen volkomen cours ende libere passa
gie ; ende authoriseren de Gedeputeerde van onze Staeten,
ende alle de gone die zy ten zelve effecte sullen hebben
gecommitteerd het selve te doen doen ten dobbelen coste ende
laste van de gebreckelyke, met vervolgh van de penninghen
ende amenden by onse gemelde placcaeten gecommineert.
Ende op dat niemandt en pretendere recht van ignorantie
Wy willen dat dese sal gepubliceert ende aengeplackt worden
over al ter plaetse daer het behoort Want het ons alsoo belieft .
Gegeven in onse stadt Brussel den 1 1 January 1 706 . .Was onder
teeckent : M. Emmanuel Veth neder geteeckent Comte de
Bergeyck.
8
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De heerlijkhei d van M els en

NAAM
De heerlij kheid van Melsen ( heerlij kheid en leenhof ) werd
genaamd TER GRACHT of H EERLIJKHE I D VAN D E R
GRACHT. Deze naam komt reeds voor in 1 473, i n het boek der
lenen gehouden van het Steen te Aalst, in het Frans opgesteld :
" la court et seigneurie de melsene appelée en flamenc de
heerlickhede van der Gracht ... " en verder : " I tem de la dite
seigneurie ter Gracht sont tenuz ... " ( 1 ) . In de registers van
wettelij ke passeringen van de heerlij kheid zelf, periode 1 7491 796, wordt enkel Ter Gracht gebruikt : " Compareerde voor
balliu ende mannen van leen van den leenhove prochie ende
heerlickhede van Melsen ghenamt ter Gracht ... " . Meestal wordt
de naam niet vermeld en vinden wij " Prochie ende heerlickhede
ende leenhove van Melsen ... " ( 2 ) .
Wij kunnen aannemen dat de naam zou te danken zij n aan
de eerste gekende heren van Melsen, uit de familie VAN D E R
GRACHT.

FILIATIE
Melsen was een leen van het Land van Rode en werd het
laatst gehouden van het leenhof Scheldewindeke-Balegem
Moortzele ( 3 ) . Tevoren was Melsen gehouden van het leenhof
van Mel le ( 4 ) en rond de j aren 1 400 hing Melsen af van Schel
derode ( 5 ) .
Van Melsen hingen verscheidene lenen af waarvan een leen
bestond uit een renteboek . In 1 473 stonden er 1 8 achterlenen
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bekend waarvan 1 0 op Melsen, 1 op Semmerz ake, 1 op Eke, 2
op Schelder ode, 3 zonder plaatsaan duiding en 1 renteboek
gehouden door Gillis van den Alboome, later gekend als rente
boek Van der Spieghele ( 1 ) . In 1 550 waren er volgens het de
nombrement van het Land van Rode 25 achterlenen (4) . In het
nieuw renteboek en leenboek van de heerlij kheid, opgemaakt
in 1 743, kopie 1 750, staan er 38 lenen nauwkeurig aangetekend
en 1 zonder voldoende aanduidingen . Van deze 39 lenen lagen
er 30 op Melsen ( 29 konden op kaart worden gebracht met
ligging en oppervlakte ) , 1 op Semmerzake, 1 op Vurste, 1 op
Eke, 4 op Schelderode en 1 op Huisse, plus het Renteboek Van
der Spieghele ( met heerlij ke renten op diverse gronden lig
gende in Gavere, Semmerzake en Vurste ) . ( 6 ) . Niet alle lenen
van 1 473 zij n te herkennen in deze· van 1 750. De globale grond
oppervlakte van de 29 op Melsen in kaart gebrachte lenen
bedroeg 30 bunder en 24 roeden, Aalsterse maat. De lenen
buiten Melsen hadden samen een oppervlakte van 5 bunder
373 roeden.

UITGESTREKTHEID
De heerlij kheid van Melsen had een uitgestrektheid van
ongeveer 48 bunder, bestaande uit een kasteel, een hoog en een
laag hof, landbouwgronden, bossen, weiden en vij vers ( 7 ) . Als
fonchier van de heerlij kheid konden reeds 30 bunder op kaart
gebracht worden.
Het kasteel dat tot de heerlij kheid behoorde stond in de
Meerselingen, perceel 689 van de kadastrale kaart, nummering
vóór de ruilverkaveling. De eerste uitdrukkelij ke vermelding
van een kasteel komt voor in het denombrement van 1 550 ( 4 ) .
Later vinden wij het nog vermeld in de kohieren van de 20ste
penning ( 1 57 1 - 1 577 ) ( 8 ) en op 1 1 j uli 1 587 werd het zonder
slag of stoot ingenomen door de troepen van Filips II ( 9 ) . Het
kasteel moet echter vroeg zij n vervallen en verdwenen wat wel
begrij pelij k is aangezien zij n bezitter, Filips I I Van der Gra ht,
na het beleg van Dendermonde in 1 584 naar Holland i uitge
weken omwille van zij n activiteit in dienst van het g uz nl g r.
In 1 650 was het reeds in puin geval len, wat uitdrukk l ij k wordt
vermeld in de verkoopakt e van de heerlij k h id door Claud
de Brialmont aan Alexander Goubau . ( 3 )
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HEERLIJKE RECHTEN
In het renteboek en leenboek van 1 743, opgemaakt ter ver
vanging van het boek van 1 688, met toelating van hare keizer
lij ke maj esteit, kopie 1 750, ( 1° ) staan de rechten van de heer in
algemene te�men vermeld, namelij k : het aanstellen van een bal
j uw, een griffier, zeven schepenen om wet te doen, een meier,
een boswachter en andere officieren ; de vrij e j acht en de
visserij ; heerlij ke renten zoals die bij elk artikel zij n gespeci
fieerd ; de beste hoofden van diegenen die binnen de parochie
komen te overlij den ; de hoge, lage en middelj ustitie, zo crimi
nele als civiele ; het recht van sterfkoop en van wandelkoop ;
de leenrechten zoals die voor elk leen zij n beschreven.

Baljuw : De baljuw was wettelij k de voornaamste ambte
naar, het hoogste personage na de heer, diens vertegenwoordi
ger, de handhaver van zij n rechten, de " maner " van het leenhof
en van de schepenbank, de bewaarder van orde en recht .

Griffier : Deze ambtenaar is de algemene administrator van
de heerlij kheid en het leenhof. Hij diende zoals de baljuw de
j ustitie te helpen administreren, het recht van de weduwen en
wezen voor te staan, op de zittingen van de vierschaar per
soonlij k aanwezig te zij n met de feries en in alles oprecht en
discreet te zij n waar de zaak het vereist. Hij diende goede en
getrouwe registers te houden van alle wettelij ke passeringen.
In de 1 8de eeuw was de griffier ook landboekhouder en ont
vanger van de heerlij kheid. In vele gevallen was hij de gevol
machtigde van de heer.

Meier : Bij de algemene opdracht van elk ambtenaar het
recht van de heer en van de gemeenschap te dienen, moest hij
er bijzonder op waken dat er geen akkerschade zou geschieden
en moest hij de bomen van de heer en van de particulieren
bewaken. Hij verving de balj uw wanneer deze belet was en
was regelmatig aanwezig op de zittingen van de wet en ontving
daarvoor een vergoeding " voor zij n kamerdienst " .
Boswachter en andere officieren : Het is ons niet duidelij k
welke de j uiste opdracht van elk dezer was . Ook het aantal
officieren is niet uitgemaakt. In de 1 7de en 1 8de eeuw komen
er evenwel perioden voor waarin er twee officieren waren
( een boswachter en een officier zonder verdere aanduiding ) .
Hij /zij had ( den ) als opdracht o.a. de vrij e j acht en visvangst
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van de heer te beschermen en de overtreders te doen bestraf
fen . Occasioneel moest een officier de baljuw vervangen.
Al deze ambtenaren werden door de heer benoemd bij
persoonlij ke benoemingsbrieven, waarin ieders opdracht, rech
ten en plichten waren vermeld. De benoeming gebeurde voor
hem persoonlij k , b ij "provisie" . De benoeming kon te allen
tij de door de heer of zij n opvolgers worden ingetrokken naar
goeddunken, zonder enige formaliteit of bedanking. Bij afdan
king moest de ambtenaar onmiddellij k zij n ambt neerlegge� ;
vooropzeg was niet voorzien. I n deze heerlij kheid was geen
enkel ambt erfelij k : de benoeming was persoonlij k en tij de
l ij k, zonder enig recht van overdracht, verkoop of opvol
ging ( 1 1 ) .
Het rech t van vrije jacht en visvangst werd in de 1 8de eeuw
beschouwd als een recht dat van ouds aan de heer behoorde.

Heerlijke ren ten : Op een groot aantal percelen grond gele
gen binnen de p arochies van Melsen, Schelderode, Vurste,
Wasseme ( thans een wij k van Vurste, maar toen een afzonder
l ij ke parochie ) en Baaigem, toen palende aan het oude Melsen,
·
n auwkeurig in het renteboek van de heerlij kheid beschreven
en op k aart getekend, met vermelding van de eigenaar, voor
gaande eigenaar ( s ) , oppervlakte en aanpalingen, was een
eeuwigdurende onlosserij ke rente ( die niet kon afgekocht wor
den ) gevestigd. Sommige van die renten waren uitgedrukt in
natura, andere in penningen. Volgens het denombrement ( 4 )
van 1 550 had de heerlij kheid een j aarlij ks inkomen aan heer
lij ke renten van 8 ponden, 1 4 schellingen en 8 deniers parisis,
en in natura 2 1 kapoenen met nog 1 /3 en 1 /4 kapoen, 54 1 /2
hoenderen, 3 1 1 /2 ganzen en 3 1 haelsters en 1 /3 moken haver.
De optelling van de heerlij ke renten in 1 750 geeft een gewij
zigde samenstelling van de renten, namelij k :
26 1 /4, en 2 x 1 /3 en 2 delen ;
8 en 1 /8 ;
4 1 3/4 en 3 x 2 delen ;
862 1 /2 ;
27 haelsters, 1 moken, 2 1 /2 cop, 2
vaetken, 3 pint en 3 steeckmoken.
Penningrepten : 7 pond, 1 7 schillingen en 27 denier .

in natura : k apoen :
hoen :
hinne :
ei :
evene/haver :

Al deze renten moesten worden betaald op de zitting an d
ontvanger op de maandag na Driekoning en, voor zon ond r86
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gang. Wie binnen de gestelde tij d niet had betaald, werd beboet .
In werkelij kheid werden veel renten niet per j aar, maar enkel
om de 1 0 j aren betaald of bij verkoping.
Deze renten waren gevestigd op 1 39 bunder 1 46 roeden,
waarvan 1 22 bunder op Melsen.

Recht van het beste hoofd : Het beste hoofd, beste catheyl,
of beste hoofdstoel was het recht dat de heer had op het be_ste
stuk roerend goed dat behoorde tot de nalatenschap van de
personen die binnen de parochie van Melsen kwamen te over
lij den . Volgens het denombrement van 1 550 was dit recht
.
evenwel beperkt tot de onderdanen van de heerlij kheid en kon
dus niet geheven worden van diegenen die toevallig b innen
Melsen kwamen te overlij den.
Om van de betaling van deze belasting ontslagen te zij n, l ie
ten sommige Melsenaren zich als buitenpoorter inschrij ven te
Aalst of te Geraardsbergen, waarvoor zij een j aarlij kse bij
drage moesten betalen. Door dit buitenpoorterschap waren zij
bovendien onttrokken aan de plaatselij ke rechtspraak . Dit ge
bruik was zeer oud. Zo zien wij bv. dat er in 1 396 te Geraards
bergen 1 0 personen van Melsen als buitenpoorter stonden
ingeschreven . Zeldzaam waren echter de inschrijvingen te
Aalst. ( 1 2 )
De heer van Melsen had dit recht van beste hoofd sinds on
heuglij ke tij den, blij kens een verklaring van Filips Van der
Gracht, heer van Melsen, en de verklaringen van de getuigen
ten gunste van de weduwe Jan Colbrant op wie dit recht b ij
beslissing van de vierschaar van Melsen d.d. 24-4- 1 5 1 2 werd
uitgeoefend ( 1 3 ) . Alhoewel men in dit proces verklaarde dat dit
recht bestond si nds onheuglijke tij den, had de heer van Melsen
dit recht niet vóór 1 4 1 4 . Toen kwam dit recht nog toe aan de
heer van Rode, uit zij n leenhof van Schelderode ( 5 ) .

Justitie : de heer had de rechtsmacht in de drie graden ( hoge
graad, middelgraad en lage graad ) . Aangezien wij geen kennis
hebben van een denombrement van de heerlij kheid en geen
registers kennen van de rechtszittingen van de schepenbank
vierschaar, is het ons niet mogelij k de juiste omvang van dit
recht te bepalen en houden wij ons aan de algemeen aanvaarde
begrippen van de drie rechtsgraden.
H o g e g r a a d : behandeling van alle criminele en civiele
zaken, lij fstraffen met zwaard, galg, rad, gevangenis, stok en
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pilorij n ( schandpaal ) ; boeten tot 60 pond, confiscatie van
goederen, houden van waarheden en straatbeschouwingen.
Daar er op de parochie geen andere heerlij kheid lag met hoge
rechtsmacht, strekte zich dit recht uit over de ganse parochie.
Van zwaard, rad, gevangenis, galg of stok vinden wij geen
aanduidingen . Het bestaan van een pilorij n is uit te maken of
te vermoeden uit plaatsbepalingen in het renteboek van 1 750
" palende noord aen de straet leidende van den pilorij n naer
de kerk ... " , en uit de registers van wettelij ke passeringen " geaf
ficheert aenden pilorij n, aen de weg leidende van Gavere naer
Gent... " . De pilorij n moet dus gestaan hebben aan het huidig
gemeen tehuis.
M i d d e 1 g r a a d : recht van put en galg ( om dieven en
dieveggen te hangen en te delven zonder criminele j ustitie en
zonder confiscatie ) .
L a g e g r a a d : het recht van erfenis en onterfenis van
gronden waarop een rente/cij ns was gevestigd ten voordele van
de heer. Elke overdracht van deze gronden, hetzij bij verkoop,
hetzij bij gifte of ruiling ( mangeling ) moest gebeuren voor
de schepenbank van de heerlij kheid. In dit geval werd ten
voordele van de heer van Melsen een recht van "wandelcoop "
geheven, namelij k de l üde penning. Wanneer de grond op een
nieuwe eigenaar overging krachtens erfrecht werd geen akte
erfenis-onterfenis door de schepenbank opgesteld en werd een
recht geheven naar verhouding van 8 schellingen per bunder
of 2 schellingen per erfgenaam als " steirfcoop " . Daar de gron
den die toebehoorden aan abdijen , kloosters en andere instel
lingen uiteraard niet van eigenaar veranderden ( behoudens
bij verkoping ) gedurende een lange periode, zelfs eeuwen,
waren deze instellingen verplicht een persoon aan te duiden
( een sterfelijck laet ) wiens overlij den aanleiding zou geven
tot het heffen van hetzelfde recht als bij het overlij den van
natuurlij ke personen-eigenaars .

Bestuur : onder de justitierechten kan ook het bestuur gere
kend worden, namelij k het recht, binnen de perken door de
hogere overheid gesteld, alle maatregelen te nemen voor de
goede orde en het welzij n van de bevolking. Praktisch uitte
zich dit in het uitvaardigen van geboden en verboden " kerk
geboden " . Deze verordeningen en bekendmakingen werden door
de balj uw, meier of officier gedaan ter " k rek tieghel nd
aldaer naer het celebreren van den goddelijcken dien t d r
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Kerk van Melsen, met op de voorgrond, de steen waarop
de bekendmakingen gebeurden.

misse ( of der hoogmisse ) ten uytcommen van den volcke . . . "
en nadien geafficheerd aan de pilorij n. Dit oud gebruik van
bekendmakingen na de hoogmis is zeer lang blijven bestaan
en is maar eerst in 1 960 volledig verdwenen . Ondertussen is
ook de steen verdwenen waarop de veldwachter en voor hem
de balj uw, meier of officier zij n bekendmakingen deed .

Schepenbank : voor d e uitoefening van zij n justitierechten
beschikte de heer over een schepenbank en over ambtenaren
die hij zelf aanstelde. Al deze functies konden maar worden
uitgeoefend binnen de perken door de hogere overheid gesteld .
Z o b .v. diende d e schepenbank, hier 7 schepenen, o f d e wet elk
jaar vernieuwd te worden op een wel bepaalde, vooraf vastge
stelde dag. De aftredende schepenen konden herbenoemd wor
den, wat ook geregeld gebeurde.
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De schepenen möesten gekozen worden uit de meest gegoeden
en gebruikers woonachtig binnen de parochie. Aangezien het
voor kleine parochies niet gemakkelij k was een volledige sche
penbank samen ·te stellen, kon men een beroep doen op man
nen uit een naburige parochie. Zo zien wij dat Geerard D'hos
sche, die in Vurste woonde, lid was van de schepenbank en bur
gemeester was van 1 755 tot 1 757. De schepenen legden vóór het
opnemen van hun ambt de eed af in handen van de balj uw.
De schepenen van Melsen hielden hun vergaderingen of vier
schare in een herberg, waar zij een kamer huurden bij gebrek
aan een eigen schepenhuis. Het laatst vergaderde de schepen
bank op 1 2-3-1 796 voor de eigendomsoverschrijving van de
herberg die als vergaderplaats van de schepenbank diende. De
koper was beeldhouwer Karel van Poucke, wonende te Gent,
wiens zoon Karel-Lodewij k later burgemeester werd van
Melsen . Hij had dit gebouw-herberg gekocht op 1 7-9-1 795 j egens
Benedictus de Moor die daarvan eigenaar was geworden bij
aankoop in openbare verkoping van 1 7-5-1 583 ( openbaar ver
kocht door Pieter D 'hoosche " wesende een herberghe ende
ordinaire vergaderplaetse ofte vierschaere van de weth ...
palende noord het kerkhof ... " . Dit gebouw stond op de plaats
tussen de huidige postorie en de kerkhofmuur.

Schepenzegel : De akten van de schepenbank werden be
krachtigd met het zegel van de heerlij kheid. In de 1 8de eeuw
gebruikte de schepenbank het wapen van haar heren, Gou
bau ( 14 ) . Er is ons geen zegel bekend uit de periode tevoren,
onder De Brialmont, Van der Gracht of eventueel nog andere
vroegere heren. ( 17 ) .
: De eerste schepen droeg de naam van
"
" burgemeester . Sedert 1 7 1 0, het j aar waarin Alexander Gou
bau de heerlij kheid van Coudenhove kocht van de erfgenamen
van graaf de Lannoy, waren de zeven schepenen van Melsen
ook schepenen van de heerlij kheid Coudenhove. Zij hadden
evenwel niet dezelfde burgemeester. Er werd een soort beurt
stelsel toegepast : een of meer jaren burgemeester van Mel en,
nadien een of meer j aren burgemeester van Coudenhov , of
omgekeerd. Sind 1 7 1 0 hadden beide heerlij kheden ook dez lfd
ambtenaren ( balj uw, griffier, meier enz . ) , hielden hun bij en
komsten in dezelfde gehuurde herbergkamer n g bruikt n
het zelfde zegel ( 1 5 ) .

De . burgemeester
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Zegel

van

de heerlijkheid 17 32.

Corveeën : Volgens het denombrement van 1 550 ( 4 ) had de
heer het recht zij n onderdanen elk j aar corveeën op te leggen.
Dit recht werd evenwel in 1 750 niet meer vermeld zodat wij
kunnen aannemen dat van dit recht geen gebruik meer werd
gemaakt.

Leenrechten : Elk leen was nauwkeurig beschreven, zoals dit
het geval was voor de cij nsgronden. Als leenverheffing was men
schuldig : 10 ponden paresis of de beste vrome van drie, plus
20 schellingen voor kamerlinggeld. Bij verkoop van het leen
was de l Ode penning verschuldigd plus leenverheffing. In 1 750
waren bovendien 6 lenen bezwaard met een heerlij ke rente.
Deze heerlij ke renten waren in het denombrement van
1 550 ( 4 ) niet vermeld .

MOLENS
Volgens het reeds meermaals genoemd denombrement van

1 550 behoorde tot de heerlij kheid een watermolen en een
windmolen . Bij de overdracht van de heerlij kheid in 1 62 1 door
Filips Van der Gracht aan zij n schoonzoon Otto de Brialmont
en bij de verkoop door Claude de Brialmont aan Alexander
Goubau in 1 650 is er nog enkel spraak van een windmolen.

Watermolen : 1 476 bestond deze watermolen nog, aangezien
hij dit j aar gepacht was door de weduwe van Bauden van
Massemen ( 16 ) . Deze molen kan o.i. enkel gestaan hebben op
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de molenbeek aan de " meulenvij ver " die deel uitmaakte van
het fonchier van de heren van Melsen . Deze molen is niet te
verwarren met de watermolen die in het begin van de 1 9de
eeuw op de beek stond die de grensscheiding vormt tussen
Melsen en Vurste, aan de Gaveresteenweg. Daar er in de kohie
ren van de 20ste penning ( 1 57 1 ) geen spraak meer is van een
watermolen maar wel van een " coorenwint ende peerde meu
lene ( verpacht aan Gillis Scheufve voor 8 Ghendssche mudd�n
coorens gepresen elck mudde 2 p . 1 6 schel . gr ) ( 1 7 ) mogen
wij aannemen dat de watermolen toen niet meer in gebruik
was of zelfs verdwenen was . Ook in 1 595 is er geen spraak meer
.
van een watermolen ( 1 8 )

Korenwindmolen : Zeker behoorde in 1 477 reeds een wind
molen tot de heerlij kheid ( 19 ) . In 1 57 1 is een windmolen ver
pacht aan Gillis Scheufve en in 1 595 worden er ten voordele
van Filips Van der Gracht inkomsten van een windmolen geno
teerd. De plaats waar de houten windmolen stond kennen wij
voldoende uit een schets van het liggingsplan der gronden die
toebehoorden aan de adij van Ename, opgemaakt in 1 665 ( 20 )
en uit een kaar t in 1 743 gemaakt door Carolus Benthuys in
opdracht van de toenmalige heer van Melsen Georgius Goubau
waarop al diens bezittingen in Melsen, Vurste, Wasseme en
Schelderode staan aangetekend ( 2 1 ) . Op beide documenten
stond de molen op dezelfde plaats en molenberg waar wij die
hebben gekend, kadasternummer 722/a ( nummering vóór de
ruilverkaveling ) . De grote houten steek droeg volgende inker
vingen " 1 704 en Goubau D .M . 1 724 " waaruit wij afleiden dat
in gemelde j aren de molen was herbouwd of aanzienlij k her
steld door Goubau.
Op 8-4- 1 758 ( 22 ) werd de korenwindmolen met de berg en de
gerechtigheden daaraan verbonden door de heer van Melsen
voor 3 1 00 gulden verkocht aan Pieter Mehauden, fs . Dominicus,
die de molen met kerstdag 1 760 zelf in gebruik nam. Ten tij de
van de verkoop bestond er verbod hoogstaande bomen te plan
ten op de gronden tussen de huidige kasteelstraat, Burg. Ed.
Ronsestr. en de vroegere kouter ( kadaster nr. 742 ) . Enkel
fruitbomen waren toegelaten. Dit verbod was opgelegd om de
molen niet te beroven van de nodige windkracht .
Op advies van de Bestendige Deputatie van Oo t-Vlaand r n
d.d. 1 6-2- 1 95 1 en na advies van de Commissie voor Monum n
rd bij
ten en Landschappen werd de houten molen g kla
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De windmolen te Melsen.
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K . B . van 1 2-7- 1 95 1 ( B .S t . 27-28/8/ 1 95 1 ) . In de namiddag van
8-8-1 960 is de molen omgevallen en bij K.B. van 1 5-4-1 965 gede
klasseerd, na advies van de Bestend. Dep . Van Oost-Vlaanderen
en van de Commissie voor Monumenten en Landschappen.

S TENEN MOLEN - OLIESLAGERIJ
Pieter Mehauden, mulder te Melsen, die in 1 758 de houten
molen met de berg en de gerechtigheden daaraan verbonden
had gekocht, kreeg op zij n verzoek bij octrooi van hare keizer
lij ke maj esteit in datum van 1 7 april 1 77 1 toelating een stenen
molen te bouwen . In oktober 1 772 was deze molen reeds afge
werkt en was hij in gebruik als olieslagerij . De grond waarop
de molen werd gebouwd werd in cij nspacht gehouden van de
kerk van Vurste, met toestemming van de kerkmeesters van

De stenen molen in zijn vroegere toestand.
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De stenen molen, heden vervallen.

Vurste en van de balj uw, burgemeester en schepenen van de
kerkmeesters van het Land van Gavere, en met de goedkeuring
van de cij nspacht door de aartsbisschop van Mechelen d.d.
7-9-17 71 . ( 23 )
Na de zware beschadiging in 1 9 1 8 bij de aftocht der Duitsers
(wat ook het lot was van de houten molen ) werd de molen
hersteld en ingericht als elektrische maalderij . In de meidagen
van 1 940 werd de molen zeer zwaar beschadigd door de Belgi
sche wij kende troepen, totaal uitgebrand, de kop afgerukt en
enkele stenen pij lers zwaar beschadigd . Na de oorlog werd de
molen niet meer heropgebouwd, de romp staat er thans nog
als een herinnering aan het oorlogsgeweld.
]. DE COCKER
Melsen
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( 1 ) R.A. Gent, Fonds Aalst, nr. 1518 : Leenregister, folio 378 en volgende.
( 2 ) R.A. Gent, Fonds Melsen, nr. 5, 6 en 6bis : Registers van wettelijke passe
ringen.
( 3 ) R.A. Gent, Fonds Scheldewindeke, nr. 339 : Register van wettelijke passe
ringen 1654-1659, folio 1 .021 en volgende. ( Verkoop van de heerlijkheid
Melsen op 28-9-1650 door Claude de Brialmont aan Alexander Goubau) .
( 4 ) R.A. Gent, Fonds Aalst, nr. 1512 Leenregister : op folio L:XVr0 Denombre
ment van Rode anno 1550, waarin of folio Clr0 Leenhof Melle, waarvan
Melsen werd gehouden en beschreven op folio CXIXvo en volgende.
( 5 ) Alg. R.A. Brussel, Roltekeningen inventaris Nelis : nr. 2393-2399 en Reken
kamer 14335-14342 ( anno 1385-141 6 ) . In 14342 "Melselle ou monseigneur
ne prend que les meilleurs catels de soubz kerstiaen du fossé" .
( 6 ) R.A. Gent, Fonds Melsen nr. 18.
( 7 ) R.A. Gent, Fonds Aalst, nr. 1512 zoals ( 4 ) .
Fonds Scheldewindeke nr. 180 : waarin Leenverheffingen Melsen 7-2-1713,
30-10-1760, 19-7-1776 en 28-1-1789.
( 8 ) Stadsarchief, Gent : Kohieren van de XXste penning 1571-1572 en 1577.
( 9 ) Jean Van de Vivere "Chronijcke van Ghendt 1384-1632, pag. 343, anno 1587.
( 1 0 ) R.A. Gent, Fonds Melsen nr. 18.
( 1 1 ) R.A. Gent, Fonds Melsen 5 en 6bis : Benoemingsbrieven van :
6bis Jacobus Fruyt te Gavere als baljuw van Melsen en Coudenhove op
15-9-1749 ;
Josephus Bernardus de Saegher van Bottelare als griffier van Melsen en
Coudenhove op 13-9-1749.
5, folio 19 : Joannes Frans Steurbaut als meier van Melsen 2-1 1-1775.
folio 1 12 : solemnele eedaflegging van Ludovicus Steurbaut als officier, op
12-3-1785.
( 12 ) Alg. R.A. Brussel, Rekenkamer nr. 4597 1 Buitenpoortersboek van Geraards
bergen, anno 1396. Bewerking van J. de Brouwer in Het Land van Aalst,
jaargang 1954, pag. 3 tot 109.
R.A. Gent, Fonds Aalst, nr. 2042 Poortersboek van Aalst 1652-1765 : Pieter
Waeghebaert en Laurijne Brauwers zijn huisvrouwe, poorter geworden op
30-6-1653.
( 1 3 ) R.A. Gent, Raad van Vlaanderen, processen nr. 8767.
( 14) Privé-verzameling Kasteel Beerlegem, Akte van 8-2-1738 door het gemeente
bestuur van Melsen als bewijs gebruikt bij het aanvragen van een eigen
gemeen tezegel.
Akte van 16-8-1732.
R.A. Gent, Familiefonds nr. 1521 : akte van 1-7-1753,
R.A. Gent, Familiefonds nr. 5928 : akte van 10-3-1770.
Op beide akten is een kleefzegel die, alhoewel onduidelijk, toch het wapen
Goubau laat herkennen.
( 15 ) R.A. Gent, Fonds Melsen, nr. 5, 6 en 6bis.
Privé-verzameling Kasteel Beerlegem, akte van 16-8-1732 "enne daeraenne
doen annexeren den contersegel van saecken der voorschreven twee heerlijck
heden ... "
Burggraaf de Ghellinck Vaernewijck : Sceaux et armoiries des Villes." et
Seigneuries de la Flandre., Paris 1935. Beschrijving van het zegel met afdruk
volgens akte van 16-8-1732, hierboven.
.
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( 16) R.A. Gent, Raad van Vlaanderen. Processen nr. 8722.
( 17 ) Stadsarchief Gent : Kohieren XXste penning van 1 57 1 .
( 1 8 ) Privé-archief Vilain XIV Bazel, bundel 2225 : Rekening i n 1595 opgemaakt
door Anselmus Nieulandt, procureur van de Raad van Vlaanderen voor
rekening van Filips Van der Gracht na het overlijden van diens echtgenote
Marie van den Katulle.
( 19 ) R.A. Gent, als ( 16 ) .
( 20 ) R.A. Ronse, Fonds Ename.
( 2 1 ) R.A. Gent, Fonds Kaarten nr. 1097.
( 22 ) R.A. Gent, Fonds Melsen, 6bis, Register van wettelijke passeringen, folio 230.
( 23 ) R.A. Gent, Fonds Melsen, 4, Staeten van Goeden, folio 266 en 281.
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Het kloost er van de Rij k e Kl aren t e Gentbrugg e

Aan het feit dat eeuwen geleden, op het grondgebied van
Gentbrugge, een vorm van franciscaans kloosterleven bloeide,
herinnert heden enkel nog de naam van de Rij ke-Klarenstraat .
H e t k looster werd omstreeks 1 285 gebouwd o p d e Gulden
Meers ; op deze plaats bevindt zich heden de Bassij nwij k en
een deel van de ARBED met daartussen de spoorweg.
Vóór die tij d bestond nochtans reeds een klooster van de
Arme Klaren, dat gelegen was nabij de uitmonding van de Riet
gracht in de Schelde, d .w.z. in de Bos . Op de kaart van Hooren
bandt ( 1 6 1 9 ) treft men langsheen de Rietgracht nog landerij en
aan, genoemd naar die Arme Klaren, en waarvan de naam zelfs
stand hield tot het begin van de 1 9de eeuw.
Toen de bomen van " de Bos " tij dens de eerste wereldoorlog
gerooid werden, vond men tussen Bos- en Krekelstraat, grond
vesten die j ammer genoeg niet onderzocht werden, en die het
vermoeden wettigen dat daar het klooster moet hebben ge
staan . Dat eerste klooster werd gesticht rond 1 234, d.i. nog
tij dens het leven van de H . Clara ( 1 1 93- 1 253 ) . De oprichting
was mogelij k dank zij de steun van een Gents edelman, Willem
van der Ameide ( of van der Hameede ) , die de kloostergemeen
schap begunstigde.
Uit de archieven blij kt dat reeds 50 j aar na de stichting
het klooster in zulke bouwvallige toestand verkeerde, dat drin
gend een algehele vernieuwing nodig was .
Rond 1 280 richtten de Arme Klaren zich tot de abt van d
St.-Baafsabdij met het verzoek zich te mogen v tig n op d
Gulden Meers, een leen van de abdij .
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Nadat in 1 285 ook de vrouwe van Rode en de pastoor van
Gentbrugge aan de zusters toestemming tot de gevraagde vesti
ging gegeven hadden, kon met het bouwen worden begonnen.
Het exequatur ( machtigingsbrief ) werd in 1 288 verleend door
de bisschop van Kamerij k en later door Paus Nicolaas IV goed
gekeurd. De Klarissen konden het nieuwe klooster op St.-Nicha
siusdag van het j aar 1 290 betrekken . Zulks blij kt uit een op
schrift dat destij ds in de muur van het koor van de klooster
kerk werd aangebracht :
" Als men schreef duyst twee hondert vij fve
Sinte François zij n orde began ;
Vij f j aer daer naer, hoort mij n vermaen
Es Sinte Clare in orden gegaen .
Int j aer duyst Ut LXXX en vij ve, 't welck ik mij schrij ve
Naer de <loot van S. Claeren en leden LXXXIJ j aer
Soo was dit clooster gesticht tot desen stede
Godt verlene ons allen sij n eeuwighen vrede. "
( volgens een handschrift op perkament van J.B. Aloïs Van der
Mersch, Schildknaap, Heere van Cockerbergh, in het Prov.
Arch. v. Oost-Vlaanderen, en aangehaald in " Graf- en gedenk
schriften der prov. O.-Vl . " door Aug. Van Hoorebeke e .a. ) .
Intussen had de gemeenschap de verzachte regel van Paus
Urbanus IV aangenomen, waardoor het toegelaten was goede
ren te bezitten, hetgeen de naamverandering ( Rij ke Klaren )
begrij pelij k maakt.
Gedurende de drie eeuwen van zij n bestaan werd het kloos
ter bedacht door edelen en patriciërs, dikwij ls familieleden
van de zusters, zoals Salomon Borluut ( Schepen van Gent in
1 33 5 ) en Jan Rij n ( ± 1 358 ) .
Een " zigt der abdij der Rij ke Klaren " door F . Hoorenbandt
uit 1 574, laat ons toe ons een denkbeeld te vormen van het
geheel .
Het klooster was omringd door een muur met hoofdingang
langs de zij de naar de Kerkstraat ; een tweede ingang bevond
zich aan de zij de naar de Schelde toe ( hierbij dient in acht
genomen dat de schel dearm aan het tegenwoordige Conscien
ceplein toen nog niet gegraven was ) . Binnen de muren trof
men een Romaanse kerk aan, verder het huis van de abdis,
benevens de eigenlij ke kloostergebouwen met eetzaal, slaap-
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Klooster der Rijke Klaren, rechterbovenhoek : Keizerpoort
naar P.]. Goetghebuer 1 534.
(Cliché uit : "Overheidszorg voor drinkwater in Vlaanderen"
door ir. R. Boone)

zaal, werk- en ziekenkamers, verder nog stallingen, schuren en
een boomgaard. Het geheel , weilanden en meersen inbegrepen,
besloeg een oppervlakte van 8 ha 70 a. Het spreekt vanzelf dat
op de afbeelding geen correcte verhoudingen dienen gezocht .
De juiste ligging der gebouwen is moeilij k te bepalen, · daar
tot heden toe nog geen stelselmatig onderzoek gebeurde. Vol
gens vroegere kaarten en steunend op gevonden graf tenen kan
men de plaats van de kerk tussen de huizen nrs . 1 0 en 30 in de
Rij ke-Klarenstraat situeren .
In de nabij heid van het k looster bevond zich ook
n ga t
n p lgrim ,
huis, " het hof te Sente Claren " , waar r izig r
rpl gin0
eet- en slaapgelegenheid en desnood verzorging n
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konden genieten . Het werd door broeders beheerd en herberg
de in 1 44 1 de Raad van Vlaanderen .
In de troebele tij den der godsdienstoorlogen vond het kloos
ter een dramatisch einde. In 1 576 ( j aar van de Pacificatie van
Gent ) werden de zusters door de stadsmagistraat gemaand
zich in de stad te vestigen ; daar het klooster te dicht bij de
stadsmuren gelegen was, zou het bij een belegering door de
Spanj aarden kunnen gebruikt worden. De zusters weigerden
het klooster te verlaten. Kort daarop werd het in staat van
verdediging gesteld, twee vendels soldaten werden erin gele
gerd, zodat het nagenoeg in een vesting herschapen werd en
de zusters zich in de weinige gebouwen die hun gelaten werden,
moesten terugtrekken . Toen in 1 578 de magistraat tot het
besluit kwam dat hier geen voordelige verdediging mogelij k
was, besloot hij tot de afbraak. De zusters, ten getale van 1 9
waarbij nog 7 lekezusters, vonden gedurende een zestal maan
den een onderkomen in het klein begij nhof, waarna zij ver
huisden naar het hof van Vaernewij ck.
In 1 6 1 3 werd een nieuw klooster gebouwd op het " Zand "
in de St .-Lievensstraat, waar de gemeenschap gevestigd b leef
tot 1 793 , j aar, waarin zij opgeheven werd ( Franse revolutie ) .
Deze regels die enkel tot doel hebben de aandacht te vesti
gen op een boeiend stuk Gentbrugse geschiedenis, dat nog dient
onderzocht, mogen wij niet sluiten zonder vermelding van de
waardevolle archieven van het klooster die heden in het stads
archief bewaard worden. Gegevens vindt men ook in de vol
gende historische werken :
J. De J onghe : Gendsche Geschiedenissen ( 1 7 52 ) .
De Potter en Broekaert : Geschiedenis van de gemeenten der
provincie Oost-Vlaanderen ( 1 864-70 ) .
Steyaert : Beschrijving van Gent ( 1 876 ) .
Van Vaernewij ck : Chronij ke van Vlaanderen.
Het bovenstaande steunt overigens gedeeltelij k op een onuit
gegeven werk van de heren W. Patoor en R. Van Damme :
"
" Gentbrugge, acht eeuwen geschiedenis .
Een gans werkterrein wacht nog op verdere studie.
G. WAEYTENS
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