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GENTBRUGGE IN HET MIDDEN VAN
DE ACH'l'llENDE EEUW
In het Rijksarchief te Gent bevindt zich een land- en kwote
boek van omstreeks 1 760, betreffende de parochie Gent
brugge, dat is uit de tijd van het Oud Regiem, vóór de Franse
Omwenteling. In dat boek worden voor elke pachter te Gent
brugge de hofstede en de gronden vermeld, benevens de eige
naar, de aanpalende percelen, de aard van de beplanting, de
oppervlakte en de belasting.
In de volgende bladzijden zullen wij pogen aan de hand van
die gegevens bepaalde aspecten van onze gemeente in die tijd
voor de geest te roepen.
Wij wensen hierbij de aandacht te vestigen op de verhande
ling van ons medelid dhr. D. Van Haelter waarmee hij in 1 984
de graad van Licentiaat in de Wetenschappen, groep Aar
drijkskunde aan de Rijksuniversiteit te Gent behaalde. Dat
werk biedt een buitengewoon belangwekkende geschied- en
aardrijkskundige studie van Gentbrugge aan de hand van het
Landboek van 1 758-59 van onze gemeente (niet hetzelfde
boek als het hoger vermelde) en een kadastraal plan uit 1 835.
Gentbrugge wordt in dat proefschrift bestudeerd in opzicht
van bodemgesteldheid, bevolkingsconcentratie, grondge
bruik enz. De studie van die verhandeling wordt hier ten
zeerste aanbevolen voor degenen die geïnteresseerd zijn in
hun gemeente, het is trouwens in ons documentatiecentrum
te raadplegen.
Hier plaatsen wij ons niet op wetenscha p pelijk maar op
heemkundig standpunt, d.w.z. dat onze aan d acht in de eerste
plaats gericht is op de concrete toestanden, zoals de grondbe
zitters, de pachters, de plaatsnamen enz.
Ons land- en kwoteboek is voorzien van volgende inlei
ding:

"Dit naervolghende
den lant ende quoteboeck der prochie van Gentbrugge Lande
ende marquisate van Rode in den lande van Aelst vernieuwt bij
Sieur Ignatius ! de greffier der prochien van Oosterzele Gontrode
ende Lantscauter ter assistentie van Sieur Adriaen de Lantsheere
greffier authorisé deser prochie ende degonne van Melle beede
geëde pri,jsers ende costumiers naer gedaen verbetert op den
Land van7Rode Jaarboek 1985

geu;est boeck gedeclareert staet ende waer aen gerefereert wort
Waer inne gestelt sijn alle de jegenwordige gebruykers soo van
hofsteden landen en bosschen meirsschen meulens thienden ghe
meente op den Dries als andersunts jeder met sijnen Boom Quote
ende prijs soo insetenen als afsetenen ingevolge den auden lant
ende geu;est boeck vernieuwt bij MeesterJoos Meysman geswor
nen lantmeter ten jaere 1694 mitsgaeders oock ingevolghe den
geu;est boeck bij ons vernieuwt ende is desen naer collatie gedaen
op den 21 junius ende 19 julius in seventhien hondert tsestigh
bevonden te accorderen met den voorseyden nieuwen geu;est
boeck soo in grootte van de partijen als prijs van diene mitsgae
ders oock met den voorgaenden geu;est en lant bouck behoudens
eenighe veranderinge soo van huysen van huysen van negotie
afgebroken ofte nieuwe gemaeckte huysen als oock ter causen
van den steenwegh liggende door dese prochie en de Coupure
aen de Keyserpoorte als andersints ende is van de selve verande
ringe voor soo vele men die heeft connen achterhaelen bij ieder
arle (artikel) mentie gemaeckt gelijck oock tot meerderen facili
teit onder elcke partije is gestelt het folio ende arle alwaer ieder
partije bekent staet in den nieuwen geu;est boeck al waer oock
bekent staet het folio ende arle van den auden boek
A ldus vernieuwt ende gecollationeert op de voorseyde daeghen
naer dien des sondaeghs te voren daertoe waeren gedaan
behoorlijcke kerckgeboden ter presentatie van ...
"

Indien wij onze gemeente, meer dan twee eeuwen geleden,
levendig voor de geest wensen te roepen, moeten wij voor
eerst bedenken dat Gentbrugge een uitgestrekt landbouw
dorp was, met een kerk dichtbij de Schelde; verspreide hofste
den, enkele kastelen en een paar windmolens. Gentbrugge lag
buiten de Genste stadswallen, waardoor de tegenstelling nog
versterkt werd. Wij moeten dus bijna alle straten en hun
ononderbroken huizenrijen wegdenken. In die landelijke
parochie was E.H. Ignaas Cosman, pastoor van 1 73 8 tot
1 771, terwijlJudocus Criel 36 jaar burgemeester was, hij over
leed op 1 7 december 1 7 60 en was toen 73 jaar oud.

DE GEBRUIKERS VAN DE GRONDEN
In het geheel vermeldt onze bron 96 gezinshoofd n �f
gezinnen, 3 3 daarvan waren eigenaar maar pachtten daarb1J
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nog andere landerijen, 63 waren enkel pachter. Daarbij
komen nog de "afsetenen", dat zijn eigenaars en pachters die
buiten de parochie woonden. Zo waren er 1 9 te Sint-Pieters
Ledeberg, 1 1 te Gent, 6 te Melle, 1 te Merelbeke, 1 te Destel
bergen en 1 te Brussel.
Van de grootgrondbezitters (daartoe rekenen wij de eige
naars die meer dan 1 0 bunder bezaten; 1 bunder is + 1,3 ha of
1 3.000 m2) woonde slechts één te Gentbrugge nl. burgemees
ter Judocus Criel; hij was tevens ook pachter.
De voornaamste grondbezitters waren:
74 b.
1 . Het Rijke-Klarenklooster
(Sint-Lievenspoortstraat, Gent)
38 b.
2. d'hoors (erfgenamen) v. Mej. Thysebaert
3 . Raedt Borluut en consoorten
37 b.
36 b.
4. Maelcamp
25 b.
5. d'hoors Van der Beken
23 b.
6. Burgemeester Judocus Criel
7. de la Kethulle
23 b.
22 b.
8. Lucas Robert Paermentier
9. d'hoors Jacques van Deynse
20 b.
1 2 b.
1 0. Kayemo
bijna 10 b.: d'hoors J. Van Kenhove, en Van der Meirssche
Deze getallen zijn slechts benaderend wegens het door
elkaar gebruiken van dagwand en gemet in het land- en kwo
teboek.
Een volledige alfabetische lijst van eigenaars en pachters
volgt achteraan.
Waar verder nog sprake is van oppervlakte zullen die in de
oude maten worden gegeven:
In het gebied van de Gentse roede:
1 b ( 1 bunder= 3 gemeten) = 1 ha 33 a 68 ca= 13.368 m2
1 g ( 1 gemet= 300 vierk. roede) = 44 a 55 ca= 4.455 m2
1 r ( 1 vierk. roede)= 14,85 m2
In het gebied van de Aalsterse roede:
1 b ( 1 bunder= 4 dagwand)= 1 ha 22 a 94 ca= 1 2.294 m2
1 d ( 1 dagwand= 1 00 vierk. roede)= 30 a 73 ca= 3.073 m2
1 r ( 1 vierk. roede) = 30,73 m2
In ons land- en quoteboek is het niet duidelijk welke maten
gebruikt worden. Alhoewel dagwand en gemet allebei
9
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gebruikt worden en Gentbrugge officieel tot de Gentse roede
behoort (Zie ons 2de jaarboek 1 971, blz. 1 05-1 09). Wij ver
melden daarom de maten zoals ze in het boek gegeven zijn.
In wat volgt schrijven wij cursief waar de spelling van het land
boek gevolgd wordt, daardoor komen wel eens verschillende
schrij fwijzen voor éénzelfde naam of woord voor.

KASTELEN EN GROTE OMWALDE HOFSTEDEN
Tussen de kastelen (huis van plaisantie genoemd) en
omwalde hofsteden wordt niet steeds een duidelijk onder
scheid gemaakt.
1 . De oude Kluis in de huidige Gentbruggekouter, aange
duid als bewalde hofstede met boomgaert: en lochtinck,
hoorde toe aan de erfgenamen vanJacques van Deynse en
werd verpacht aan Adriaen van Lockeren ( 1 b.)
2. Ongeveer daartegenover verbleven de Broeders Here
mieten (later de nieuwe Kluis genoemd, 2 d.) In deel IV,
mémoire 6 bij de Ferrariskaarten wordt in 1 777 op die
plaats een kluis met vier kluizenaars (heremieten) ver
meld. Hier gaat het om een eigen behuysde en bewalde

hofstede.

3 . Nabij de huidige Meershemdries, bij het begin van de Mac
Leodstraat lag het huys van plaisantie bogaert: hof ende
wallen (2 d 55 r) dat toebehoorde aan Advokaat Kervijn.

Later werd het Speltinckkasteel ietwat meer naar de Dries
toe gebouwd. Een deel van de grondvesten van het vroe
gere gebouw werden in de zestiger jaren aangetroffen bij
de aanbouw van een villa in de Mac Leodstraat. Binnen de
wallen, meer naar de huidige E. Hielstraat toe lag een hof
stee ( 1 d 1 5 r) van dezelfde eigenaar en verpacht aan Lau
reys van Peteghem.
4. Aan de andere zijde van de Mac Leodstraat bij de Meer hemdries lag nog een hofvan plaisantie met boomgaert:, hof
en wallen (2 d 53 r) het behoorde toe aan de Heer Raedt
Fiscael. Het werd niet verpacht. In achttiende eeuw e tijl
gebouwd bestaat het heden nog.
5. Waar tot na de tweede wereldoorlog het kasteel van L E
vere de Tenhove stond, bevond zich eertijd een behuy d
-
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hofstede (1 b) die toebehoorde aan de weduwe Pieter Bau

wens. Niet verpacht.
6. Om de krans rondom de Meershemdries te voltooien ver
melden wij nog de behuysde hofstede ( 6 d) later kasteel
Morel, de uitgestrekte wallen en vijver lagen enkel aan de
achterzijde. Eigenares was Juffr. de Bruyne, geestelijke
dochter. Pachter: Frans van de Putte.
7. Het Braemkasteel met boghaert, lochtinck, wallen enz. (2 b)
behoorde toe aan de weduwe van de Sekretaris Bauwens
en was verpacht aan Guilliaeme van Beversluys, in 1 767
aan Pieter van de Putte.
8. Pieter de Guchtenaere bezat een bewalde hofstede aan de
Achterdries, heden nog onder die naam bekend, een deel
der Middeleeuwse bouwfra gmenten zijn nog aanwezig.
Deze hoeve werd uitvoerig b ehandeld in ons derde jaar
boek van 1 973 blz. 1 4-2 1 . Hier heeft dus lange tijd een
familie gewoond die later twee burgemeesters zou leve
ren.
9. Een huys van plaisantie lag ook aan de Bosstraat, met
pachthof, boghaert en wallen ( 6 d) de eigenaar was de Heer
Raedt Borluut. Later werd daar het kasteel Van de Velde
gebouwd.
1 0. Als omwalde hofstede werd eveneens aangeduid het goed
dat wij heden kennen als het kasteel Claeys-Bouaert (2 d)
aan de Naeyerdreef. Eigenaar was Kayemo, pachter Gillis
Colman.
1 1 . Het kasteel Rattendaele wordt eveneens vermeld als
behuysd pachthof land en dreven. Eigenaar: van Beirlaere,
pachter Gilles van Onghenae.
1 2. Het Coninckxdonckgoed was eveneens een huys van plai

santie met lochtingen, wallen en dreven ten deele gecom
men uyt de twee bunders en de peirdeweede (6 d 7 r) eigen

dom van de erfgenamen van Mej. Thysebaert. Een pach
ter wordt niet vermeld.
1 3. Op het einde van de Bruiloftstraat stond een behuyst

pachthof en een huys van plaisantie met veldekens, loch
tinck, wallen dreve en vijver vóór het hof; alles samen 2 b.
Bij Ferraris zijn de vijvers nog aangeduid, bij Popp zijn ze
drooggelegd maar de gronden dragen nog dezelfde naam.
Voor de ei genaar de la Kethulle was het een zomerverblijf.
Het pachthof werd bewoond door Jan Wille.
Land van11
Rode Jaarboek 1985

1 4 . Waar later het Braunkasteel lag was voorheen een pacht
hofmet land, bosch, bogaert, wallen, dreven enz. Samen 1 1

b . Eigendom van de erfgenamen van Juffr. Thysebaert en
bewoond door Lieven van Imschoot.
15. Ten westen van de Brusselsesteenweg bij de grens met
Melle lag een omwalde hofstee genaamd het hof't Steen
beke, ( 1 b), eigendom van de erfgenamen van Van der
Beken; pachter: Pieter de Buck.
16. Ten Westen van de huidige Gontrodestraat, ongeveer op
de plaats van de huidige vrije jongensschool, lag een
omwald behuysd pachthof (2 d), eigendom van het Rijke
Klarenklooster met als pachter Guilliaem Leyman.

WINDMOLENS
Gentbru g ge telde in de achttiende eeuw twee windmolens:
een op het kruispunt van de Brusselsesteenweg en de Mager
straat langs de zijde van de N aeyerdreef. Die molen stond op
de gronden van Raedsheer Dubois samen met de daarbij
horende hofstede. Beide waren verpacht aan Cerulus van
Doorisele. De totale oppervlakte was oorspronkelijk 1 dag
wand, maar bij de aanle g van de Brusselsesteenweg waren 15
roeden afgestaan voor de steenweg, zodat slechts 85 roeden
overbleven.
Een tweede windmolen was eigendom van Paulus van
Doorisele, die molen droeg de veelzeggende naam "Rooft den
boer" en was gelegen op het kruispunt van de Oude Brussel
seweg en de huidige F. Burvenichstraat. Heden bestaat nog de
heuvel waarop de windmolen stond. Naast de molen lag de
hofstede van de erfgenamen Jacobus van Doorisele. De
Korenwindmolens blijken dus in de handen gebleven te zijn
van een bepaalde familie en dat minstens sedert het begin van
de achttiende eeuw.
·

HET WEGENNET VOLGENS HET LAND- EN
KWOTEBOEK
Het net van straten en wegen was indertijd vanzelfsprekend
veel eenvoudiger dan heden. Sommige straten word n nkel
12
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als "straete" aangeduid, enkele worden bij naam genoemd
doch die naam is heden vergeten, merkelijk vervormd of
totaal gewijzigd.
Gentbrugge is duidelijk door drie wegen die van noordwest
naar zuidoost lopen doorsneden:
1 ) Vooreerst de "Calseydeweg" (Brusselsesteenweg) aange
legd tussen 1 706 en 1 708; (zie ons lste jaarboek 1 969, blz. 7682) deze weg was ten tijde van het Land- en Kwoteboek pas
een halve eeuw oud. Het was toenmaals de enige weg te Gent
brugge met een bestrating, deze was ongeveer 5,5 m breed
met aan weerszijden een aardeweg van ongeveer 7 m, een
totale breedte van bijna 20 m.
Dese Calseydeweg was bedoeld als een vervanging van de
Oude Heirweg (Oude Brusselseweg).
2) De Oude Heirweg lag gemiddeld 200 m ten oosten van de
Calseydeweg en verloor zijn betekenis. Sedert de 1 2de eeuw
was hij een deel van de belangrijke handelsweg van Brugge
naar Keulen, en dat vooral na de uitvinding van d e halster (een
Vlaamse verwezenlijking) die de paarden een grotere trek
kracht verleende en het vervoer over land aanzienlijk bevor
derde.
Op de Calseydeweg diende men tol te betalen en bovendien
werd een deel van de Oude Heirweg door de aanpalende land
bouwers aan hun gronden toegevoeg d, zodat er een onder
breking ontstond van de plaats waar de huidige]. Persijnstraat
samenkomt met de M. V erdoncklaan, tot het begin van de
Destréelaan. Op het grondgebied van Melle heet de verlen
ging van laatstgenoemde laan trouwens nog steeds de Oude
Brusselseweg, maar die loopt verder dood tussen de velden te
Melle. Ons Land- en Kwoteboek vermeldt ook welke opper
vlakte de aanpalende eigenaars voor de aanleg van de nieuwe
steenweg moesten afstaan.

3) De Rodtsche Heerweg, heden de Gontrodestraat (te Lede
berg: de Vervaenestraat) ten oosten van en enigszins evenwij
dig met de Calseydeweg, loopt op een afstand van 600 m tot
800 m van deze laatste. Hij is heden onderbroken door de
spoorweg en het rangeerterrein naast het station van Merel
beke (dat feitelijk op Gentbrugs grondgebied ligt) en loopt
verder langs de Mellestraat.
4) De Hundelgemsesteenweg, tenslotte, vormde over een
13
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korte afstand de grens tussen Gentbrugge en Merelbeke vanaf
de Peter Benoitlaan tot de E3 .
Benevens d �ze vier wegen, van meer dan plaatselijk belang,
.
vermelden WIJ:
1 . De Kerkstraat, waartoe ook de Neerscheldestraat en de
Scheldegang behoorden. Zij leidde van het vroegere plein
vóór de Keizerpoort naar de oude kerk. Deze straat moet
overoud zijn, en eindigde vóór de kerk op een klein driehoe
kig kerkplein dat heden nog merkbaar is en indertijd Het Lin
destuk genoemd werd.
De hoge ouderdom van deze Kerkstraat zal wel de reden zijn
waarom bij de laatste naamverandering hier de enige Kerk
straat in Groot Gent ligt die haar naam behield.
_
2. De Gentbruggeaard, vroeger het straetje naer den Aerd,
werd voortgezet door de Hongerijstraat (E. Hielstraat), de
huidige Braemkasteelstraat en de huidige Van Laethemstraat.
Twee andere belangrijke straten, van west naar oost, waren
1 . de huidige F. Burvenichstraat die de dries van Ledeberg ver
bond met de dries van Gentbrugge. Vanaf het kruispunt met
de Oude Heirweg naar Gentbrugge-dries toe heette deze
straat de Cleemburghstraete. Vanaf hetzelfde punt naar lede
berg toe: de Meulestraete.
2. De Maegerstraete omvatte toen ook de Dreve (De Nayer
dreef) benevens de voormalige Jan Frans Willemsstraat
(heden opnieuw Magerstraat) en de W eidestraat, dat was dus
een verbinding tussen de huidige Kasteelstraat en de Rodtsche
Heirweg, niet ver waar de splitsing lag met de Hundelgemse
steenweg. Deze laatste vormde zelfs de grens tussen Ledeberg
(bij het Hospicie) en Merelbeke enerzijds en Gentbrugge
anderzijds.
Van de Hongerijstraat vertrok de huidige Gentbruggekou
ter, toen eenvoudig de Straete genoemd, doch vanaf deJ. Van
Biesbroeckstraat sprak men van "de Hoge Weg" deze leidde
evenwijdig met de Schelde naar de velden in de Schotelham
bocht, een deel van Gentbrugge dat heden tot de Damvallei
behoort sedert het afronden van de bocht van de Schelde
omstreeks 1 875. De huidige J. Van Biesbroeckstraat, voor
heen de Meirestraat heette toentertijd "de Pontweg" d z
straat kwam samen met de Bosstraat die van de Dri naar
"Baeshoutbosch" leidde.
14
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Verdeling van Gentbrugge in 10 gebieden die verder, elk aan de hand
van een afzonderlijke kaart, behandeld worden.
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Opmerkelijk is wel dat te Gentbrugge een Kleine- en een
Grote Dries bestaan. Ten tijde van het Landboek (1 670) werd
de driehoek gevormd door de Voordries(straat), de Achter
dries( straat) en de J. Mac Leodstraat of kerkewegel, in zijn
geheel de "Dries" genoemd werd.
Als laatste straat vermelden wij nog de Statiestraat heden
Tweekapellenstraat.
Ook de huidige Peter Benoitlaan bestond toen onder de naam
Zwartiers"traat en voorbij de Rodtsche Heirweg bestempeld als
Donkerdreve.
Om de plaatsnamen en de woonsteden te bepalen verdelen
wij Gentbrugge in 1 0 gebieden die meestal door bepaalde stra
ten omlijnd zijn.
Die gebieden zijn op de overzichtelijke kaart die hierbij gaat
met Romeinse cijfers aangeduid.

I
Dat gebied is afgebakend door de Schelde, de Hongerij
straat (E. Hielstr.) Cleemburghs"traete en Meules"traete (samen
F. Burvenichstraat) en de grens met Ledeberg.
Laten wij eerst de gronden beschouwen tussen de Schelde
en de Kerkstraat (daartoe rekenen wij ook de Neerschelde
straat). Deze gronden reiken tot het Suaetje aan den Aerd
(heden Gentbruggeaard).
Vanaf het begin van de Neerscheldestraat tot de Van Oost
straat, lag de Neerponte (1 a), ongeveer 4 bunder land eigen
dom van het Rijke-Klarenklooster. De naam leeft heden nog
verder in de Pontstraat. Vanaf de Van Ooststraat tot een
eindje voorbij de huidige Ringspoorweg lag een pachthof, het
Oud Clooster (1). O p die plaats, heden de Bassijnwijk, wa
eertijds het Rijke- Kl arenklooster gevestigd. Het pachthof
omvatte 4 b. grond en werd bewoond door Gheeraert Ver
meiren, het was eveneens eigendom der R. -Kl. Het kloo t r
was toen op de Sint-Lievenspoortstraat gevestigd.
Vlak bij de Gentbruggeaard, tegenover het Linde tuck en
driehoekig pleintje tegenover het oude kerkj en waarvan
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heden de vorm nog enigszins te herkennen valt, lag een
behuysde hofstede 0,5 gemet groot, bewoond door Jacobus
Claus en eigendom van d'hoors of de erfgenamen van Jacques
van Deynse, met nog enkele andere percelen vormde het den
Opstal, 1 ,5 b. (2) .
Keren wij terug naar de Nieuwe Coupure die de Scheldegang
afsluit, en in feite een bastionsgracht was die het plan van de
omgeving van de Keizerpoort grondig beïnvloedde, dan
komen wij tevens in de omgeving van de Oude Heirweg
(Oude Brusselseweg) deze wordt heden onderbroken door
de Posthoomstraat maar liep tot de zestiende eeuw, vóór de
bastion was aangelegd, samen met de Kerkstraat uit op een
plein vóór de Schelde bij de stadspoort. Ten zuiden van de
Kerkstraat, heden N eerscheldestraat en langs de Oude Brus
selseweg, treffen wij verschillende hofsteden aan:
(3) Op de grens met Ledeberg, langs de huidige Posthoom
straat, de hofstede tevens eigendom van Jan Frans Sagaert, 0,5
dagwand groot, met de rest op Ledeberg.
(4) In de hoek van de N eerscheldestraat lag de huysstede en
lochtinck van Jacobus Verslot, 3 d. die hij pachtte van Pieter
Cauwericx, zelf cheynsenaer der R. -Kl.
Volgen wij de Oude Brusselseweg dan ontmoetten wij achte
reenvolgens:

(5) De hofstede van Jacobus van Driessche, een deel nl. 1 /3 d.

was eigendom van de Wwe Joos Eeckhaute, het ander deel,
4,59 d. was eigendom der R.-Kl.
(6) De behuysde hofstee vanJoannes van Osselaere bewoner en
eigenaar (grootte niet vermeld). Deze hofstede was voorheen

genaemt De Croone.

(7) Het vorige goed omsloot het huys en erve van Jaspaert De
Smet, bewoner en eigenaar (grootte niet vermeld).

(8) Daarop volgde het huys en lochtinck van Lieven van

Damme (grootte niet vermeld), eigenaar was Jacobus Vispoel.

(9) Jacobus Vispoel bezat eveneens de volgende behuysde hof
stede met de landen daeraen gelegen, 1 , 8 d. pachter was hierJan
de Moerloose, het was voorheen een herberghe ghenaemt De
Valcke.
( 1 0) Ten zuiden van de Oude Brusselseweg lag de behuy de
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hofitede van Maurus Eeckhaute, 1 d. op deze parochie, de
eigenaar was Jacobus Stobbelaere.
Voorbij de voetweg (volle lijn tussen ( 1 2) en (1 3)) lag nog een
behuysde hofitede in cheynse van de Rijcke Claeren, ( 1 1 ) , 2 d.
de pachter was hier eveneens Jan de Moerloose.
De voetweg waarvan hier sprake is, liep van het begin van de
Tweekapellenstraat naar de Oude Brusselseweg ongeveer ter
hoogte van de latere Schoolstraat, heden Wazenaarstraat te
Ledeberg. Tussen deze voetweg en de Kerkstraat lagen nog
gronden van de R.-Kl.: den Haeselaere ( 1 2) met een opper
vlakte van 2 b. en ten zuid-oosten daarvan, de Vennen ( 1 3 ) ,
eveneens 2 b.
Zetten wij onze tocht verder langs de Oude Brusselsewe g
dan ontmoeten wij ter linker zijde de hofitede en de lochtinck
van Jan de Man ( 1 4), 3 d. , eigenaars daarvan waren Mej. Van
den Bossche en Charles van Deynse.

( 1 5) Daaraan paalde de behuysde hofitede en lantvan Joannes

Stevens of de erfgenamen van Jacobus van Doorisele, de
bewoner was ongetwijfeld een der erfgenamen, nl. Joannes
van Doorisele. Oppervlakte: 1 b.
Tenslotte bereiken wij de molen van Paulus van Doorisele
( 1 6). Deze molen waarvan de heuvel nog bestaat op de hoek
van Oude Brusselseweg en F. Burvenichstraat, droeg de veel
zeggende naam: Rooft den boer.
De landerijen tussen de Vennen en de Cleemburghstraete
vormden in hun geheel de Meulecauter (17), deze was in tal
van p ercelen verdeeld. Het weze eraan herinnerd dat ten tijde
van het landboek er nog geen Ringspoorweg doorheen liep en
dat evenmin Tertzweillaan, Verbroederingsstraat, Jan Dhont
straat (vroeger Eendrachtstraat), Vredestraat, Kliniekstraat,
Jef Vandermeulenstraat bestonden.
Volgen wij nu de landerijen van de Cleemburghstraete tot de
Voordries, dan treffen wij daar geen hofsteden aan. Ter
hoogte van de huidige Jef Vandermeulenstraat vertrok een
voetweg naar de E. Hielstraat. Tussen die voetweg en de
Cleemburghstraete lag een partij van twee dagwand de Cleem
burgh genaamd (1 8) waarnaar de straat genoemd was, later
werd die naan verkort tot Leemstraat.

( 1 9) Op de hoek van Cleemburghstraete en E. Hielstraat
19Rode Jaarboek 1985
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bevond zich de hoeve van Pieter Hauman, 2 d. , eigendom van
advokaat Kervijn. Ten noorden van de voetweg en langs de E.
Hielstraat lagen 4, 1 6 d. verdeeld over drie percelen, samen de
Vleuge genaamd. Voorbij de Tweekapellenstraat lagen de vol
gende hofsteden:
(20) De huysstede van Judocus Drieghe, 1 ,6 d., eigenaar: de
R.-Kl.
(2 1 ) De behuysde hofstede van Frans van Damme, 2 d. eige
naar: Paermentier.
(22) De behuysde hofstede en lant daeraen gelegen van Carel
Snoeck, zelf de eigenaar, 3 d.
(22a) De behuysde hofstede van Frans Colp aert, 1 ,75 d. , eige
naar: Paermentier. Ten zuiden van Snoeck lag een weg onge
veer op de plaats van de huidige Sint-Simonstraat.
Ten westen van nr. (22) en (22a) lag nog een bunder, eigen
dom der R.-Kl. waar voorheen (vóór 1 760) een hofstede lag.
In de Tweekapellenstraat lag, niet ver van de E. Hielstraat (23)
de behuysde hofstede van Francies Meire, 0,5 g. ze werd den
Beer genoemd en was eigendom van Jan De Buck.
Aan de overzijde en aan de nrs (20) en (2 1 ) rakend, bevond
zich de behuysde hofstede van Roelant de Buck (24), 0,6 d. en
eigendom der R.-Kf . De hofsteden nrs (1 9), (2 1), (22a) en (23)
worden vermeld als partijen lant nu hofstede, hetgeen erop
schijnt te wijzen dat ze toenmaals van jongere datum waren
dan de andere.

II
Grenzen: noord: de Schelde ; west: de E. Hielstraat ; zuid:
V oordries en Bosstraat ; oost: begin van de eerste Schelde
kronkel.
Laten wij in dat gebied vooreerst de gronden vermelden tu sen de Schelde en de Gentbruggekouter. Op te merken valt
dat in het landboek, kerk en kerkhof niet vermeld word n.
Vanaf de E. Hielstraat ontmoeten wij twee behuy de h f
steden, (2) deze van koster Judocus Van de Putt , 5 d. aar20
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van een deel eigendom van de pastoor, (3) deze van de pas
toor, 1 d. met lochtinck en wallen. Daarop volgde de Waete
ringe ( 1 ), 1 b . 1 d. gedeeltelijk eigendom der R.-Kl. en gedeel
telijk van Paermentier.
Verderop lag de Oude Kluis (4) vermeld als bewalde hofstede
met den boomgaert en lochtinck, 1 b. bewoond door Adriaen
van Lockeren, eigenaar: de erfgenamen van Deynse. De
Oude Kluis was omgeven door gronden van de R. -Kl. en
genoemd: den Grooten Ouden Burgh (5), 3 b. 17 d. een gebied
dat achteraf ook de Waeteringe genoemd werd. Tussen voor
gaande en het Straetje naer de Schelde lag nog 1 b. eigendom
van Van Deynse (6).
Voorbij het straatje en de Pontweg G. Van Biesbroeckstraat)
liep op ongeveer 250 m van de Schelde, de Hoge Weg, later
Kouterslag genoemd, deze leidde naar de verderop gelegen
akkers die tenslotte uitgaven op Schotelham een grote kronkel
van de Schelde die na afronden van de Scheldebocht
omstreeks 1 875 overging naar Destelbergen en er de Damval
lei vormde.
Vanaf het Straetje naer de Schelde ontmoeten wij eerst d'Oudt
Hofstede (7) dat was een stuk land, 2 b. eigendom der R.-Kl.
Een honderdtal meter verder lag de Carte Voore (8), 2,5 d. van
dezelfde eigenaar.
Weer 200 m verder langs de Schelde: de Potuyt (9) opper
vlakte: meer dan 2 b. van verschillende eigenaars, daarbij sl oot
den Grooten Potuyt 1 b. aan, ook eigendom der R.-Kl. Weer
aansluitend daarmee lag de Roode Weede ( 1 1 ) , 5 d. eigenaar:
Raedt Borluut.
Hierbij moeten wij opmerken dat de gronden aan beide zijden
van de Hooge Weg bestempeld werden met de algemene naam
van het Cauterken dat liep tot de korte voore en omvatte onge
veer 6 b. Tussen de Potuyt en de Hooge Weg lag de Roggenen
Thuyn ( 1 2), 3 d. waarvan de ene helft aan Guilliaeme De
Buck, de andere helft aan Judocus Criel toebehoorde.
Ten oosten van de vorige lagen, aan beide zijden van de Hooge
Weg, de Biesten ( 1 3) van verschillende eigenaars, zij besloegen
3 b.
Ten zuiden van de Hooge Weg reikten zij tot de Cromme
Gracht. Deze laatste schijnt op de ter beschikking taand
kaarten eerder aangeduid als een scheidingslijn tu en d daar
aan grenzende percelen. In de omgeving van de Cromm
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Gracht wordt heden ten dage een nieuwe wijk gebouwd.
De oostzijde van de Biesten raakte de Ses Dachwant ( 1 4),

eigendom van Guilliaeme De Buck.
Naar het westen toe tussen de Hooge Weg en de Cromme
Gracht bevond zich de Cromme Cant ( 1 5) 2 g. waarvan 1
gemet toebehoorde aan Judocus Criel en het tweede aan de
kerk, de laatste helft heette het Schoojlant.
Het westelijk eindpunt van de Cromme Gracht werd afgeslo
ten door D'heegde ( 1 6) waarvan 1 b. aanJudocus Criel en 1 g.
aan Juffr. C. De Wilde.
Tenslotte in de hoek, tussen Hooge Weg en Pontweg moeten
wij Bachten Meire situeren, (17), 1 ,5 b. van verschillende eige
naars.
Een klein perceeltje van 70 roeden in het verlengde van de
Cromme Grachtdat het Costerye lantheette ( 1 8), was, zoals de
naam luidt, eigendom van de koster, J. Van de Putte.
Ten zuiden van de Cromme Gracht lag de Raepbucht ( 1 9) met
2 b. 1 g. van Borluut en 3 d. van de R.-Kl.
Tussen Raepbucht en Pontwegh zijn nog een drietal stukken
aan te wijzen: het Claerverpoelken, het Lanck Weettien en het
Hoogh Poelken, samen meer dan 2 b (20), en eigendom van
Borluut.
Ten zuidoosten van de Raepbucht dient nog het Lanckbunder
(21) van Pieter De Buck, vermeld in feite 5 d. groot.
Ten Westen van de Pontweg kunnen wij drie delen
beschouwen:
A. De gronden tussen de E. Hielstraat en de Kerkwegel.
(De Kerkwegel liep langs de huidige Mac Leodstraat en
verder ietwat schuin naast de huidige Klokstraat) .
Wanneer wij vanaf de Dries (heden Meersemdries) noord
waarts vertrekken ontmoeten wij eerst het huys van plai
sance, bogaert, hof ende wallen (22), 1 , 1 5 d. met daarnaast
een hofstede (23), 1 , 1 3 d. alles eigendom van Kervijn. De
hofstede was bewoond door Laureys van Peteghem.
Ten noorden daarvan: de hofstede vanJudocus Criel, bur
gemeester (24) 3 d., d'Hoyvaerts genoemd. Daarop volgde
nog een behuysde hofstede van]. Criel waarvan de bewoner
of pachter niet genoemd wordt (25), 2 d. (26) is een
behuysde hofstede tevens herberg oppervlakte 1 g. eigen
dom van Christian de Rocker.
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Vervolgens is (27) een behuysde hofstede met lant van Frans
Beeckman 1 g.; eigendom van Pieter de Buck. Naar de
Gentbruggekouter toe lag nog 1 b. land (28) eigendom van
Paermentier, en pachter Jan de Buck.
B. Tussen Kerkwegel en Pontweg, Gentbruggekouter en
Achterdries.
Ten oosten van der Kerkwegel lag den Bucht (29) 1 1 d.
eigendom van Paermentier. Ten zuiden daarvan lag nog
een veldeken van 2 d. van dezelfde eigenaar en een partij
land eigendom van Adriaen van Gansberge, deze beide
stukken vormden de Engelstede (3 1). Tussen deze en de
Kerkwegel lagen nog (32) de behuysde hofstede vanJoannes
van Hoorde, eigenaar Joseph van Kerckhove, 1 ,66 d. , en
het behuysd pachthof van Jan de Buck (30), eigendom van
de hoger vermelde Paermentier, 1 ,6 d.
Ten oosten van (29) en (3 1 ) liep een dreefje. Tussen dat
laatste en de Pontweg lagen:
(3 3) de bewalde hofstede "de nieuwe Kluis ", 2 d. bewoond
door en eigendom van de Broeders Heremieten.
(34) de behuysde hofstede met boomgaert en lant 2 g. van
Pieter de Geest, eigendom van d'hoors van Deynse.
(33), (34) en de gronden tot (38) vormen heden de "Mols
wijk".
(35) de hoek met de Pontweg werd ingenomen door een
stuk van 1 0 d. de Bylocke, bezit der R.-Kl.
(36) Verder langs de Pontweg: de Meire, 1 4 d . eigendom
van Mevr. Meulebeke. De naam van het stuk was aanlei
ding dat de Pontweg later de Meirestraat genoemd werd
(heden J. Van Biesbroeckstraat) .
(37) Westwaarts van de Meire lag den grooten Duyven
bucht, 5 d. van de zoëven genoemde eigenares. Den groo
ten Duyvenbucht was ten noorden begrensd door twee
oude omwalde hofsteden waarvan de ene (38) bewoond
was door de eigenaar Pieter de Guchtenaere, een familie
die in de loop van de volgende eeuw twee burgemeesters
aan Gentbrugge zou leveren.
Daarachter lag de omwalde hofstede met dreve en een vel
deken (39) van Adriaen de Rouf, eigendom van Mevr.
Meulebeke, 2,5 d.
Over de eerste hofstede kan men meer gegevens vinden in
ons derde jaarboek van 1 973 op blz. 14 tot 2 1 .
24
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De gronden (36) en (37) worden heden ingenomen door
de Warandewijk, met de De Guchtenaere- en de T. De
Jaegherstraat.
C. Tussen Voordries, Kerkwegel CT· Mac Leodstraat) en Ach
terdries.
Ongeveer tegenover het huidig oorlogsmonument lag een
huys van plaisantie met hofen wallen 2,33 d. ( 40) eigendom
van de heer Raedt Fiscael, het huis bestaat heden nog in de
J. Mac Leodstraat nr. 3 . Inwendig is nog de versiering uit
die tijd aanwezig. Naar het oosten toe, langs de V oordries,
raakte dat goed aan de behuysde hofstede van Pieter
Lachaert (eig. Kervijn) (4 1 ) 1 g. Daarnaast lag een hofstede
1 ,8 cl. (42) die voor een vierde eigendom was van Jacobus
de Cuyper de andere drie vierden van Judocus van Holle.
Daaraanpalend de behuysde hofstede van Adriaen van
Holle (eigenaar) 1 cl. (43) De rij werd afgesloten door de
behuysde hofstee en lant van Guilliaem Cools, 1 d. eigenaar
Martin de Reuse (44) .
Volgen wij nu de Kerkwegel G. Mac Leodstraat) naar het
noorden dan treffen wij een behuysde hofstede en lochtinck
aan van 1 d. (45) op de huidige hoek met de Achterdries,
het was bewoond door Adriaen Casp eels en eigendom van
Constantinus Verdoorent. Lan g s de Achterdries volgde
daarop de behuysde hofstede, 1 d. (46) van de Wwe Tuyt
schaever. Daarnaast een hofstede van 2 d. (47) toebeho
rende aan Pieter van Beversluys waarvan de helft bewoond
werd door de eigenaar en de andere helft door Pieter Ver
triest. De aansluiting met de rij langs de Voordries wordt
gevormd door een behuysde hofstede met lant eveneens
eigendom van Pieter Van Beversluys 2 d. en bewoond
door Anthoon de Vos (48) .
De oostzijde van dat geheel was ingenomen door een lang
werpige strook grond die langs de Achterdries liep en dat
in de dertiger jaren dezer eeuw als "Scholierenhof" werd
afgescheiden van de openbare weg, heden worden de daar
o�gerichte gebouwen aangewend als stedelijke kleuter
tum.

Op deze ruimte vonden in de 1 8de eeuw bepaalde feeste
lijkheden plaats, zo o.a. een toneelopvoering " Aretaphila",
zie ons 2de jaarboek van 1 971 blz 1 1 4 tot 123.
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III
Grenzen N,

0,

Z de Schelde.

Deze kaart sluit rechtstreeks aan bij de Roode Weede, eigen
dom van Borluut, met het Hellegat (1) deze omvatte een vijftal
percelen, van verschillende eigenaars, langs de Schelde samen
ongeveer 7 g. Ten zuiden van het eerste perceel lag de Geels
meire (2) die uit vier p ercelen samen ongeveer 4 ,3 d. bestond.
Op het Hellegat volgden de Paepestucken (3) drie percelen,
eigendom van de kercke ofte Cure en 3 b. groot. Zij sluiten
omzeggens de landtong omgeven door de Schelde af. Ten
oosten van de Paepestucken en daaraan rakend lag de Lanck
meersch (4 ), twee percelen, de noordelijke eigendom der R. Kl., het zuidelijke van de Kercke, en samen 1 b. Honderdvijftig
meter verder begon het gebied van Schotelham, (5) vijf perce
len waarvan de meest oostelijke, de grootste, aan de R. -Kl.
toebehoorde met een oppervlakte van 1 8 d.
Op de grote kronkel van Schotelham volgt een tweede Schel
deb ocht waarin de Zilveren Berg (6) lag. Dat stuk omvatte zes
percelen samen 2,5 b. die oost- en zuidwaarts aan de Schelde
raakten.
Ten noorden van de Zilveren Berg bevond zich de Slootweede
(7) eigendom van Borluut en 6,75 d. groot.
Westwaarts raakte de Slootweede aan twee partijen land: de
Thien daghwant (9) beide eigenom van Borluut met samen
1 1 ,57 d.
Ten zuiden daarvan: de Vier Gemeten, (8) en ( 1 0) een deel
daarvan eigendom der R.-Kl. omvatte 5,33 d (8). Het andere
deel eigen dom van J. Criel was 1 b. (1 0). Dezelfde Criel bezat
bovendien 1 b. langs de Schelde (12): de Waeteringe, daarnaast
eveneens langs de Schelde lag 1 b. van Borluut: D'hooge Hoe

vers (1 1).

In verband hiermee weze opgemerkt dat de voormalige Jan
Breydelstraat heden tot de Hoogoeverstraat omgedoopt
werd. Hier naderen wij de Bosstraat, de grens van plan III.
IV
Tussen Meulestraete-Cleemburghstraete (F. Burvenichstr.) en
Dreve-Maegerstraete; tussen de grens met Ledeberg en Braem
kasteelstraat.
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Ten zuiden van de Meulestraete strekken zich de Broeckak
kers uit (1), (broek= moeras), deze waren doorsneden door
het Broeckakkerstraetje heden Maurits Sabbestraat. De totale
oppervlakte bedroeg 5 b.
Van de verschillende percelen noemen wij slechts: bij de krui
sing van de Oude Brusselseweg en de F. Burvenichstraat, het
Natstuck (2) 1 ,75 d. eigendom der R.-Kl. , die naam verwijst
eveneens naar de zompige aard van dat gebied.
Op de zuidelijke hoek van de Broeckakkers lag de behuysde
hofstede van de Wwe Frans Aernaut, 3 d. (3) eigendom van de
bewoonster.
Tot de Broeckakkers rekent men ook een hofstedeken (4) van
Adriaen van de Putte, 1 ,3 d. gelegen ten westen van de Brus
selsesteenweg en ten noorden van de Beke (Rietgracht), eige
naar was Vaast.
Ten zuiden van de Broeckakkers, langs de Oude Brusselseweg
en aan beide zijden van de Beke lag het Steenvoordeken (5), 3 d.
Daardoorheen loopt heden de Steenvoordelaan (vroeger de
Gebr. De Smetlaan) .
Ten westen daarvan lagen D'hontshollen (6), 1 b. 2 d. eigen
dom van Juffr. De Bruyne, geestelijke dochter, zij bezat ook
het noordelijk deel van het Steenvoordeken. (5) en (6) waren
einde vorige eeuw ingenomen door de laurierkwekerij van de
gebroeders De Smet.
D'hontshollen werden ten westen van de Brusselsesteenweg
voortgezet met 3 b. eigendom van Vilegas (6).
Ten zuiden van het Steenvoordeken, langs de Oude Brusselse
weg lag de hofstede van Jan Bauwens (7), eigendom van Joan
nes Vervaet, 3 d.
Naar het westen toe en doorsneden door de Brusselsesteen
weg lag de Mollevalle of het Dolhoveken (8) die met haar 6 d.
tot de omwalde hofstede in de Dreve reikte.
Die hofstede (9) evenals de gronden ten westen daarvan ( 1 0)
met bovendien een groot deel ten zuiden van de Dreve waar
de Daghsolder begon, waren eigendom van Kayemo (ook
Caemo geschreven) . De pachter was Gilles Colman, opper
vlakte hofstede: 2 d.; gronden: 8 b. inbegrepen de gronden ten
zuiden van de Dreve, op die gronden worden vermeld: het

veldeken achter de schuere, de Bieseweede, het Langevelt, het
Donckerveldeken, het Bunder en twee Panhuysstucken (zie ook
VI/2).
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Tussen de Oude Brusselseweg en de Braemkasteelstraat lagen
enkele grote stukken grond. Een langwerpig stuk van 5 d. de
R eep genoemd, en eigendom der R. -Kl. strekte zich uit langs
de Oude Brusselseweg.
Ten Zuiden van de F. Burvenichstraat lagen de Gottiens, 6 b.
daarvan waren eigendom van Juffr. De Bruyne ( 1 2) . Het zui
delijk deel, 8 b. hoorde toe aan d'hoors van Jacques van
Deynse (1 3); het omvatte: differente partijen lant, meirsch en

planterije.

Doorheen die gronden loopt heden de Ringspoorweg waar
naast de Rinskopflaan. Ter hoogte van de Magerstraat wordt
heden de Oude Brusselseweg, waarvan de J. Persijnstraat de
voortzetting is, door de Ringspoorweg gekruist. Verder zijn
na de eerste wereldoorlog hier verschillende straten aange
legd: Rinskopflaan, Hyp. Persoonsstraat, J. Wautersstraat,
enz.
Tussen ( 1 3) en de Beke, lagen nog 6 d.: de Planterije (14),
eigendom van Servaes van Doorisele. Aan de overzijde ten
zuiden van de Beke (1 5) hofstede van Laureys de Doncker, 9
d., eigenaar: advokaat Defroy. Deze hofstede leunde aan bij
·

de Maegerstraete.

Ten oosten van de vorige lag nu het Braemkasteel met bo
ghaert, lochtinck, wallen, enz. 2b., bewoond door Guilliaeme
Van Beversluys, en eigendom van de weduwe van den sekre
taris Bauwens (1 6) .
Wij sluiten deze kaart af met de drie behuysde hofsteden die
langs de Braemkasteelstraat van noord naar zuid elkander
opvolgden:
bij de Voordries: hofstede van Frans van de Putte, 6 d. (17),
eigenares Juffrouw De Bruyne, op die plaats verrees later het
kasteel van Morel.
Ten zuiden daarvan: de hofstee van Guilliaeme de Buck, 3 d.
( 1 8) .
Verder ten zuiden: de hofstee van Lieven Vergaert, 3 d . (19) .
( 1 8) en ( 1 9) waren eigendom van Lieven Vergaert.

v
Grenzen; N: Voordries, W: Braemkasteelstraat,
Z: tot voorbij de Beke.
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De zuidelijke zijde van de V oordries werd ingenomen door
een rij behuysde hofsteden:

1. Op de plaats waar later het kasteel Lefevere de Tenhove
zou verrijzen, wordt in 1759 een hofstede, 1 b., van de

Wwe Pieter Bauwens vermeld (bewoond door de eigena
res) . Naar het oosten toe treffen wij achtereenvolgens aan;
2. een pachthofvan Joannes de Meyere, 3 d., eigenaar: Mael
camp;
3 . een p achthof, 1 d. , waarvan de ene helft bewoond door
Jacob us van de Velde en de andere helft door Cornelis de
Moerloose, de eigenaar was Jan Vervaet;
4. een hofstede van Pieter Verhaeghen, 1 d., eigenaar: Procu
reur Stobbelaere;
5. de hofstede vanJan Vlerick, 1 g. , voorheen twee hofsteden,
eigenaar: N. Hebbe1inck;
6. de hofstede van de Wwe Christiaen de Graeve, 66 r,
bewoond door de eigenares;
7. de hofstede "het Paradijs ", bewoond door Jacobus de Roef,
75 r. , eigenaar: Canoninck Draeck.
8. een hofstede, 75 r., bewoond door de eigenaar Pieter den
Dick.
9. een hofstede, 3,2 d., van Lieven Annecourt, eigendom van
Judocus Criel.
Deze rij werd afgesloten op de hoek van de Bosstraat door
(10) een huys van Plaisantie met pachthof, bogaert en wallen, 6
d. , eigendom van de heer Raedt Borluut uit Gent, hij bezat
ook ten zuiden daarvan (lOa) de Nieuwe Bogaert met wallen, 2
g., pachter Pieter de Mey.
Ten zuiden van (1) lagen de Bremsten, 5 b., die zich langs de
Braemkasteelstraat en aan beide zijden van de Beke (Riet
gracht) uitstrekten (1 a), het was eigendom van de la Ketulle en
b iedt heden plaats voor het Dienstencentrum.
Verder gaande langs de Beke lag de Langeweede of Doome
weede (11) langs beide zijden van de Beke, ten noorden lagen 3
bunder, ten zuiden, 5 bunder, verdeeld over verschillende
eigenaars. Zij strekte zich uit over een lengte van nagenoea
700 m en vertoonde een afwisselende bree dte van 100 m tot
250 m. Doorheen deze langgerekte strook loopt heden d
autosnelweg E3.
Ten noorden van de Beke werd de Doomeweede vo rt
door dejodtmeersch (1 2), eigendom van De Cau
32
Land van Rode Jaarboek
1985

en 6 cl. groot. Daarop volgde de Reep deze raakte de Bosstraat,
de noordelijke helft (13), 1 b., hoorde toe aan voornoemde
Caussemaekcer. In de zuidelijke helft, eveneens 1 b., stond de
hofstede vanMartindeReuse (14) (eigendom van de Poorter).
Tussen deze hofstede en de Doomeweede, lagen ( 1 5) de Vrou
webroecken 6 d., eigendom van d'hoors vanMej. Thysebaert.
De naam van dat stuk land herinnert aan het Klooster van de
Arme Klaren dat indeze omgeving ooit gevestigd was, boven
dien verwijst de naam naar de moerassige grond (broek
moeras).
Tussen Bosstraat en Schelde omsloot de Beke een min of meer
vierkant terrein waarvan het noordelijk deel in beslag geno
men werd door de behuysde hofstede van Jan de Smet filius, 2
d. (16).
Verder noordwaart werd de Bosstraat van de Schelde geschei
den door de Lantacker (17) 4 g. 5 cl., toebehorende aan ver
schillende eigenaars.
Westwaarts, dus aan de overzijde van de Bosstraat treffen wij
(18) een eigendom van de R.Kl. aan: de Grootmeersch 4 b.
groot en westwaarts begrensd door de Krekelstraat.
Het middendeel van deze kaart werd ingenomen door een
reeks landerijen die inhun geheel met de naam Meerschem (19)
aangeduid werden. Dat gebied dat ongeveer 10 b. omvatte,
hoorde toe aan verschillende eigenaars waarvan de voor
naamste Maelcamp en Borluut waren.
Tenslotte verwijzen wij nog naar (18) het domein Rattendale
vermeld als een behuysd pachthof en dreven, 6 d., eigendom
van Van Beirlaere, pachter: Gilles van Onghenae. Het
grensde oostwaarts aan den Haesenacker alsmede aan het
Klein en Groot Wullevelt, die verder in VII behandeld worden
als (1) en (2).
=

VI
Grenzen: Maegerstraete en Dreve ten noorden. Braemkasteel
straat ten oosten, Zwartierstraat (P. Benoitlaan) ten zuiden,
Rodtsche Heirweg (Gontrodestraat) ten westen.
Een halve eeuw vóór het landboek gemaakt werd, was de
Calseydewegh (Brusselsesteenweg) aangelegd. Dat had voor
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gevolg dat de aanliggende gronden soms doorsneden werden
en een deel aan die nieuwe weg moesten afstaan.
Ten zuiden van de Maegerstraete en de Dreve, tussen de
Rodtsche Heirweg en de Oude Heirwegh (Oude Brusselseweg)
lag een uitgestrekt terrein, de Daghso lder (2). Het voormalige
oefenterrein voor het leger, heden ingenomen door de auto
snelweg E3 met op- en afritten, neemt heden een groot deel
van de voormalige Daghsolder in beslag.
In het uiterste oosten bij de samenkomst van de SnotteMuyle
(Moriaanstraat) en de Rodtsche Heirweg bevond zich een
behuysde hofstede: het Panhuys (1) van de Wwe Joannes de
Waeghemaeker, 1 d. waarvan Jacobus Stoppelgaete eigenaar
was.
(2) Voor een groot deel was de Daghsolder eigendom van
Kayemo (Caemo) met een uitgestrektheid van 8 b. 2 d. Het
landboek vermeldt: acht partijen lant deen aen dander gelegen,

ghenaemt: het veldeken achter de schuere, de Bieseweede, het
Langevelt, het Donckerveldeken, het Bunder, en twee Panhuys
stucken (voor een deel zie IV 10).
Bij de Brusselsesteenweg op de hoek van de Dreve werden 85

r. ingenomen door de behuysde hofstede (wellicht is hier het
molenhuis bedoeld) en de windmolen van Cerulus van Doori
sele, eigendom van Raedsheer Dubois. Daarnaast lag nog een
hofstede met een stuk land van 1 b. die Cerulus pachtte van
Jan van Kenhove (3) .
Ten oosten van de Brusselsesteenweg nog op de Daghsolder
lag de hofstede van Pieter van Damme (4), 3 d. eigenaar: Cor
nelis van Hoecke.
Daaraan raakte het Lanck Alf Bunder (5) eigendom van de
Wwe Frans Aemaut. Dat stuk was van de Oude Brusselseweg
gescheiden door 2 b. land eigendom vanJoannes Vervaet (6).
Dat laatste stuk waar heden de Ringspoorweg doorloopt
behoorde nog tot de Daghsolder.
Naar het zuiden toe volgde daarop een partij land, 5,5 cl. (7)
dat tot de Wijmen behoorde; met een stedeken gepacht door
de Wwe Lieven Criel, het hoorde toe aan Juffr. De Wilde

begijntien.

Verderop tussen de twee hoofdwegen en ten zuiden van de
Leenstraete (heden Schooldreef) volgde den Drybeck (8) 1 b. ,
eigendom van de zelfde Juffr. De Wilde. Hier werd later de
Sint-Eligiuskerk gebouwd. Daarop volgde het stuk de Craene
(9), 5,5 d. , eigendom van Van der Meirsche, zuidwaarts
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begrensd door het Galgevelt (1 0), ongeveer tegenover het
voetbalveld van A.A. G. gelegen.
De Wijmen (zie hierboven nr. 7) werden aan de westzijde van
de Brusselse Steenweg voortgezet door twee partij en (1 1 ),
noordelijk 2,22 d. , eigendom van de Wwe Lieven Criel, ten
zuiden daarvan 9 d. , eigendom van Laureys De Doncker.
Ten westen van de Wijmen lag een uitgestrekt terrein dat
heden voor een groot deel (samen met de Wijmen) door de
werkplaatsen van de N.M .B. S. (in de volksmond: het Arse
naal) wordt ingenomen. Indertijd kon men er drie delen
onderscheiden naargelang de eigenaars.
Een deel naar de Wijmen toe (12) was eigendom van Van der
Meirssche, zo ook het deel naar de Rodtsche Heirweg (1 3 )
toe. Zij werden als volgt omschreven: een deel Hey e en Vijver,

de Maeger Heyde, het stuk genaemt de Wijmen, h et stuk lants
genaemt de vijf daghwant, de twee bunder, liggende in twee
blocken, de totale oppervlakte bedroeg 8 b. 2 d. Hieruit blijkt

dat een deel der gronden (12) ook tot de Wijmen behoorden.
De pachter was Gilles Onghenae.
Tussen de twee voorgaande lag het derde deel (14) dat eigen
dom was van Bardry (op sommige plaatsen ook Cardry
geschreven), zijn goed werd als volgt aangeduid: de dreven

voor het hof, het Biesveldeken, het Claeverveldeken, de Voorste
Vier Bunders, den Ovenacker, hetDoncker Veldeken en de Bijle,
liggende al deen aen dander, daarbij sloot aan: een onbehuyst
pachthof, nu lant en bogaert, ront in wallen. Dat alles samen
besloeg 9 b. 2 d. Pachter: Apolonius Cedeyn, (woning zie X).
In het NO van voornoemd gebied lag nog een bunder met een
behuysde hofstede (1 4a), eigendom van Paermentier en pach
ter: Lieven van der Beken.
Het voorgaande gebied werd naar het zuiden afgelijnd door
de Heystraete die naar de Rodtsche Heirweg toe afboog naar het
noorden en gedeeltelijk de grens vormde tussen Bardry en
Van der Meirssche. Later werd de Heystraete rechtgetrokken
en is heden deJ. de Saint Genoisstraat. Tussen deze en de hui
dige Peter Benoitlaan lag de eigendom van Abraham de Bac
ker, 5 b. 3 d. (1 5).
Het gebied bestond uit: een behuysdpachtgoed, den wal, vijver

en een hoecxken bosch, een partije ghenaemt den Dnjbeeck met
het walleken op doost syde van het h of, het stuck voor het hof, op
de noort syde van de dreve den wegelacker, den taerwenacker
den heyenacker, den maegeren acker en het blj'lken al teenen
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blocke. De pachter van dat goed was Jan Van der Vaet.

Oostwaarts van de vorige langs beide zijden van de Peter
Benoitlaan lagen de gronden van Sanderlinck (1 6). Het noor
delijk deel heette den Drijbeck. De gezamenlijke oppervlakte,
5 b. 1 d.
Tussen de voorgaande en de Brusselsesteenweg lagen de
Cruyskens, (1 7). Het grootste deel 4 b. 2 cl. was eigendom van
Cocquyt; het kleinste deel eigendom van de Wwe Laureys
Temmerman, omvatte 4,71 d.
Er blijft ons nog een deel ten oosten van de Oude Brusselse
weg te beschouwen. Daar vinden wij ten zuiden van de Mae
gerstraete ( 1 8 ) een behuysde hofstede en lant "het Leeuwken "
genaamd, 2,2 d., bewoond door Pieter Verschueren die
tevens de eigenaar was. Daarnaast (1 9) een behuysde hofstede,
1 ,65 d. bewoond door en eigendom van de Wwe Lieven Criel.
Op de hoek van de Maegerstraete en de huidige Braemkasteel
straat bevond zich de beh uysde hofstede (20) van Pieter van der
Haeghen, bewoner en tevens eigenaar, 2 d. Die hofstede was
later het geboortehuis van Prof. Dr. Leon Elaut.
Verder naar het zuiden lag nog de behuysde hofstede (2 1 ) van
Aemaut Janssens, 1 b. groot, eigenaar: d'hoors Dubois.
Ten zuiden van deze liep het Cattestraetje waarop een stuk
land (22) van 1 b. volgde met name het Heetjen, eigendom van
d'hoorsMej. Thysebaert. De gronden lagen ongeveer tegeno
ver het goedRattendaele en het groot en klein Wullevelt (zie V
18 en VII 2).
VII
Hier hebben wij het gebied ten zuiden van de Doomeweede of
Langeweede tot de grens met Melle, en gelegen tussen Oude
Brusselseweg en Bosstraat.
Langs de Doomeweede van west naar oost lagen:
(1 ) den Haesenacker, 1 4 d., met ten zuiden daarvan
(2) het Groot en Klein Wullevelt, 2 b., beide eigendom van Van
Beirlaere, zij raakten westwaarts aan het goed Rattendale, het
Klein Wullevelt raakte bovendien aan de Braemkasteelstraat.
Heden worden die gronden voor een groot deel ingenomen
door de Rijksbasis- en de Rijksmiddenschool.
(3 ) D 'Horyvaertsnest, 1 3 d., was voor 1 1 d. eigendom van de la
Kethulle, 2 d. van d'hoors Juffr. Thysebaert.
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(4) De Tweebunder, 10 d., eigendom van dezelfde de la

Kethulle werd verdergezet door de
(5) Peerdeweede, 8 d., eigendom van d'hoors Juffr. Thyse
baert, aan wie bovendien de daaropvolgende
(6) behuysde Hofstede behoorde, 6 d., pachter: Gillis VanMos
sevelde.
De zuidelijke grens van deze landerijen beginnende met den
Haesenacker volgde in grote trekken de latere Lusthofstraat.
De rest van deze kaart werd beheerst door drie kastelen.
(7) Het middelste was het huys van plaisantie van de la
Kethulle met een behuysd pachthof met veldekens, lochtinck,
wallen, dreve en vijver vóór het hof, samen 2 b. De vijver werd
later drooggelegd maar bleef nog op de Poppkaart met de
naam "vijver" aangeduid (7a).
(8) Ten noorden van de vorige, lagen vier partijen lant,

genaemt: den Bovensten Bucht, den Voorsten Bucht, den Achter
sten Bucht en den Berckbosch al d'eender aen d'ander gelegen,
samen 3 bunder. Dat goed (8), eveneens eigendom van de la

Kethulle, raakte aan de Braemkasteelstraat en het deel van de
Bruiloftstraat dat naar het huys van plaisantie leidde.
(9) Ten zuiden van de vijver lag het Hojhaut, 4,5 d.
(10) Ten zuiden van de wallen: de Voor.s-te Biesten, 3 b.
(11) Ten oosten van de vorige: de Dnjbunder.s-, deze raakte met
zijn oostzijde het goed dat heden nog Coninckxdonck heet.
Wij wijzen erop dat (7) tot en met (11) eigendom waren van
de la Kethulle.
(12) Coninckxdonck was een huys van Plaisantie, lochtingen,

wallen en dreven ten deele genomen uit de Peerdeweede en de
Tweebunders. Eigendom van d'hoors Juffr. Thysebaert. Het
Landboek geeft daarvoor als oppervlakte, 6 d. 7 r.
De hofstede bij dit goed, 1 b., werd gepacht door Frans Van de

Walle.
(13) Aan de zuidzijde van Coninckxdonck en langs de Bos
straat lag de behuysde hofstede van Frans van Hoorde, eige
naar: d'hoors van J. Van Deynse, oppervlakte: 5 d., zij raakte
ten zuiden aan de Braemackers (zie Vill 12) waar toentertijd de
Bosstraat eindigde.
(14) Nog ten zuiden van Coninckxdonk lag den Cettinck
meersch waarvan 7 d., aan d'hoors Juffr. Thysebaert en 3 d.
aan d'hoors J. Van Deynse toebehoorden.
(1 5) Wanneer wij ons nu naar het westen richten komen wij
bij de Vier bunder en ses dachwant (feitelijke oppervlakte: 5 b.)
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eigendom van baron Thysebaert, vermoedelijk een der erfge
namen van Juffr. Thysebaert.
( 1 6) Tussen de voorgaande en de grens metMelle lag den Peer
denbosch, 5 cl., van d' hoors Mej. Thysebaert.
(1 7) De vorige twee gronden grensden westwaarts aan de
Achterste Biesten, 7 cl., eigendom van Baron Thysebaert.
(1 8) Het gebied westwaarts van (1 0) en (1 7) vormde de Thien
bunders, en werd doorkruist door een dreef. Een deel van de
gronden ten z van de dreef was eigendom vanMaelcamp, 4 b. ,
later werd dat deel onder de naam " de Vier Bunders" aange
duid.
Op deze plaats is heden het Sint-Gregorius-Instituut geves
tigd. Ten zuiden daarvan lag nog een strook waarvan de
oppervlakte niet vermeld wordt, eigendom van Veranneman,
en die de grens met Melle vormt. De grens zelf was een gracht
waarnaast een dreef die heden toegang verleent tot de gebou
wen van het Sint-Gregorius-Instituut. Gracht en dreef zijn
heden geklasseerd gebied.
(1 9) Oostwaarts van de Thien Bunders treffen wij de Wijmen
aan, 2 b. , eigendom van Veranneman.
Verder naar de Oude Brusselseweg: de Ganschen Bucht (20), 2
b. , van dezelfde eigenaar.
Beschouwen wij nu het domein tussen de Oude Brusselseweg
en de dreef die heden de Van Laethemstraat vormt en het zui
delijk deel van de Braemkasteelstraat dan vinden wij hier enkel
bezittingen van d'hoors van Mej. Thysebaert (1 1 b. ), dat
waren: differente partijen lant, bosch, pachthof, bogaert, wallen,
dreven etc. al teenen blocke, de pachter van het pachthof was
Lieven Van lmschoot. Het omwalde gebied (2 1/1 ) werd later,
(einde 1 9de eeuw) het kasteel Braun, eigendom van de burge
meester van Gent.
De noordelijke dreef van het kasteel vormt heden de T enni� 
straat. De zuidelijke de Jan van Aelbroecklaan, daartusserun
ligt de Tennisstraat, (2 1 / 1 ).
De Sportvelden van A.A. Gent liggen heden op het ten: ein 2 1 /
2 . Terwijl (2 1/3 ) door de Raf Verhaeststraat en de Erruel Ver
haerenlaan van NW tot ZO doorsneden worden.

VIII
Dit gebied wordt begrensd door de derde Scheldekr nk
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vanaf het punt waar de Beke in de Schelde uitmondt. Het reikt
ten zuiden tot Melle, en is westwaarts ten dele door de Bos
straat, die toenmaals nog niet volledig was doorgetrokken'
afge�nd.
Ongeveer in het midden lag Baeshoutbosch (1) met kromlij
nige grenzen, 6 b. groot en eigendom van Geeraerdus Jose
phus van Kerckhove, eigenlijk werd het bestempeld als een
partije lant ende geweest. Baeshoutbosch lag ongeveer 300 m ten
oosten van de huidige Bosstraat en Koninckxdonck.
Volgen wij de loop van de Schelde vanaf het noorden dan tref
fen wij vooreerst een meersch aan (2) die toebehoorde aan
t'Cappittel van Sinte Baefs, 6 d. Daaraan raakten de eigendom
men der Rijke Klaren: het Neerbunder (3) en het Hoogbunder
(4) elk 1 b. Weder daaraan palend van dezelfde R. Kl. lag een
meirsselken ghenaemt het Veirken (5), 5 d. De Scheldekronkel
zelf werd ingenomen door de gronden vanMaelcamp (6), 21
d., en aangeduid als het Baeshout, hetgeen erop schijnt te wij
zen dat het bos ooit tot dichtbij de Schelde zou gereikt heb
ben.
Verder langs de Schelde volgen d'Achtbunders (7) verdeeld in
een twaalftal percelen allen oost-west gericht, die aan verschil
lende eigenaars toebehoorden.
Een laatste bocht van de Schelde omsloot den Diepen Oort
(ook den Diepen Noort) (8), 3 b. westwaarts afgesloten door
d'Achtbunders (7). Den Diepen Oort was eigendom vanJudo
cus Criel, en ging later over naar de gemeente Heusden.
Westwaarts van de Achtbunders strekten zich de Dnebunders
uit (9) en (10) hier ging het om een reeks noord-zuid gerichte
percelen, in het midden waarvan een drietal percelen de Vel
dekens (10) vormden. Ook hier verschillende eigenaars.
Tussen Braemhoutbosch en de Bosstraat moeten wij de Sesbun
ders (11) vermelden, hier is de naam wel misleidend, daar de
som van de oppervlakten die aan de verschillende eigenaars
behoren eerder 9 bunder benadert. Tegenover de ingang van
Coninckxdonck liep een weg naar Baeshoutbosch die de Ses
bunders doorsneed, bovendien werden de Dnebunders van de
Sesbunders gescheiden door een waegeslagh die naar de Acht
bunders leidde.
Tenslotte werden de Dnebunders, (9) en (10), van M ll
gescheiden door de Braemackers (12), 5 b. , eigendom van den

Graeve van Lichtervelde.
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IX
De grenzen zijn hier: in het noordwesten de huidige Pe� er
Benoitlaan, in het noordoosten de Oude Brusselseweg, zuid
oost de grens met Melle, zuidwest de grens met Merelbeke.
Het deel van dit plan westwaarts van de Rodtschen Heirweg
is heden door de spoorweg in beslag genomen, deze snijdt
aldus meer dan één derde uit de heirweg die enkel nog in de
Gontrodestraat en de Merelbekestraat te herkennen is. Het
bebost gebied dat daar indertijd lag was bijna in zijn geheel
eigendom der R. Kl. (2). Uitzondering daarop vormde de
behuysde hofstede van Frans Vive (1) tevens eigenaar, 1 d. In
het zuidelijk punt lagen naast een drietal dagwand van andere
eigenaars, nog 3 d. van deR. Kl. , het Luysenbosch genoemd (3)
dat op het grondgebied van Melle voortgezet werd.
Ten oosten van de Rodtsche Heirweg lag de behuysde hofstede
van Livinus Van der Eecken, in houwelijck met de Wwe Jan
Temmerman (4), de hofstede samen met 9 b. land was hun
eigendom (5). Deze bestond uit een gr-ooten en cleynen drij

beck, het cleyn alfbunder, het groot alfbunder, den droogen vij
ver, het vijverveldeken, het taerwe stuck, den corten bosch, den
langen bosch en de partije op de zuidzijde van het hofal deen aen
dander gelegen.

Ten noorden daarvan lagen de gronden van de reeds ge
noemde Sanderlinck (zie VI, nr 1 6).
De oostelijke grenslijn van beide landerijen is verbazend recht
lijnig en ligt in het verlengde van het eerste deel van de Peter
Benoitlaan, hetgeen zou wijzen op een vroegere Romeinse
Heirweg, waaraan hoger reeds sprake was.
Ten zuiden van (5) lagen 2 b. 1 g. , lant en bosch genaemt de
buyten heye (6) eigendom van Villegas.
(5) en (6) worden heden voor een groot deel ingenomen door
het terrein en de stelplaats van de spoorwegen, terwijl op de
grenslijn van ( 6) met Melle, Merelbeke station gebouwd werd.
Dat station ligt dus op Gentbrugs grondgebied en dichter bij
Melle dan bij Merelbeke.
Ten oosten van de voornoemde grenslijn, lagen van noord
naar zuid, de hoger vermelde Cruyskens (zie VI nr. 1 7). Daar
op volgde een omwalde hofstede en pachthoeve, genoemt het
hof t'Steenbeke (7), 1 b. , van Pieter de Buck, eigendom van
d'hoors Van der Beken. Van dezelfde eigenaar pachtte de
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Buck eveneens de uitgestrekte landerijen (8), samen 1 6 b. 1 ,5
d. Deze landerijen behelsden: eetl partije lant voor het hof

genaemd de Drijbunders, een partije lant genaemd het Soldaete
Veldeken, een partije lant genaemd de Twee Bunders, de partije
planterije en bosch aen de wallen, het Boon Veldeken, den Drij
beck, de Reuskens, het AlfBunderken tot en met het AlfBunder
ken genaemt het Scheidsvelt, liggende al deen aen dander. Naar
de grens met Melle toe, worden nog vermeld: een partije
bosch, hey e en differente heyveldekens met zuid-oost de beke,
deze beek vormt de grens met Melle.
Naast deze gronden pachtte De Buck nog 1 5 d. van Vaast (9),

nl. een partije lant en bosch genaemt den Vijjh oeck en de

Braecke.

Tot slot lag nog tussen (6) en (8), 1 b., eigendom vanJudocus
Sunaet (10) gepacht door Jan Van Theemsche, die te Melle
woonde.
Rest ons nog de gronden tussen de Brusselsesteenweg en de
Oude Brusselseweg te vermelden: ( 1 1 ) zijn de vier Cruyskens
oppervlakte 4 d. 71 r., eigendom van d'hoors Mej. Thyse
baert, en gepacht door Wwe Laureys Temmerman.
Doorheen deze gronden werden verschill ende straten getrok
ken: Dr. J. 0. De Gruyterstraat, Rodekruisstraat, J. Jaurès
laan, Steenbekestraat. De Werkhuizenstraat die reeds eerder
aangelegd was volgt ongeveer de lijn die met de Romeinse
heirweg vereenzelvigd kan worden. De Vogelhoekstraat
loopt voorbij het vroegere hof t'Steenbeke, en verderop vor
men enkele straten voor een verbinding met Melle: Jan Van
Ryswyckstraat, Henri Van Daelestraat, Dr.Jozef Vercouillie
straat, en als een uitgestotene in het uiterste hoekje van Gent
brugge de Emiel Hullebroeckstraat. Deze laatste vertrekt bij
het eindpunt van de Désiré Mercierlaan naar Melle enkele
meter verder.

x

Begrenzing: ten oosten de Rodtsche Heirwegh, ten zuiden de
Peter Benoitlaan, ten westen de Hundelgemsesteenweg, ten
noorden stemt de begrenzing niet overeen met een straat of
weg maar volgt een rechte lijn op ongeveer 250 m ten zuiden
van de spoorwegviaduct over de Hundelgemsesteenweg.
5
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Geen deel van Gentbrugge is zo verstoord door de aanleg
van de spoorlijn naar Aalst als dit. Het was indertijd voor het
grootste deel een samenhangend domein der R. Kl. met een
oppervlak.te van 1 8 b. (2). Een omwalde hofstede lag langs de
Rodtsche Heirwegh (Gontrodestraat) ongeveer op de plaats
waar heden de vrije jongensschool is ingeplant, ( 1 ) , de pachter
was Guilliaem Leyman.
Het geheel omvatte allerhande percelen met kenschetsende
namen:

het Veldeken vóór depoorte, het Veldeken achter de schuere, het
Conijne veldeken, de Bieseweede, het Hoog Bunder, het Alf
Bunder, het Claeverveldeken, het Meireveldeken, den Draey
boom, het Bosselken, het Brugstuckveldeken, het Quaet Bunder,
de Ses Dachwant, Tijsens veldeken, den Cloosterbosch, den
Keyberg, de dry heyveldekens en het stuck genaemt de Vaerent,
liggende al deen aen dander teenen blocke.
Een paar pachthoven lagen ongeveer op de plaats waar heden
de Ringspoorweg een bocht neemt naar het Sint-Pieterssta
tion. De meest noordelijke (3) hoorde toe aan Joannes de
Waegemaeker en was bewoond door Pieter van Bockstaele,
voorheen was hier de herberg "De Trompe" gevestigd. Ten
zuiden daarvan lag het pachthof van Simoen Rosseels (4) en
bewoond door Apolonius Cedeijn. Beide pachthoven besloe
gen 1 dagwand. Achter het tweede hof lagen gronden waar
eertijds een huis stond "De Crieckerije" genaamd (5) ten tijde
van het landboek onder verschillende eigenaars verdeeld.
Tot slot wijzen we nog op een behuysde hofstede (6), bewoond
door de eigenaar Judocus de Vos, vermoedelijk op de hoek
Peter Benoitlaan en Hundelgemse steenweg. Er is evenwel
een bepaalde tegenspraak tussen de gegevens, die ook de
Crieckerije vermelden.
Hiermee beëindigen wij onze toch doorheen het Gent
brugge van het midden der achttiende eeuw. Rest ons nog een
overzicht van de pachters en de eigenaars te geven.
Hierbij laten wij nog de alfabetische lijst volgen van de toen
malige eigenaars en pachters. Op de eerste kolom die de
namen bevat, volgt een tweede met het rangnummer in het
Landboek, de derde kolom geeft aan waar hun woning gele
gen is, het romeins cijfer verwijst naar de deelkaart, het tweede
cijfer naar de plaats op die kaart.
De vierde kolom bevat het aantal artikelen in het Landboek,
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elk artikel vertegenwoordigt een perceel of hofstede. In de
vijfde kolom staat de gebruikte oppervlakte die de persoon in
eigendom bezit, terwijl de zesde kolom de gepachte opper
vlakte aangeeft.
Er weze hierbij opgemerkt dat de cijfers de benaderde of afge
ronde waarde weergeven, bovendien kan een persoon meer
eigendommen bezitten dan in de vijfde kolom is vermeld
wegens het feit dat hij een deel van zijn eigendommen kan ver
pachten. In dat geval is b . v. burgemeester Judocus Criel die 23
bunder bezit en er slechts minder dan 20 zelf uitbaat, die ver
pacht hij aan anderen, terwijl hij zelf nog 3 dagwand in pacht
heeft.
De lijst der afsetenen bevat natuurlijk niet de kolom met de
plaatsbepaling op de kaart, vermits zij buiten de parochie
wonen.

ALFABETISCHE LIJST DER PACHTERS OF
EIGENAAR S TE GENTBRUGGE,
Pieter Adam
Wwe Frans Aemaut
Lieven Annecour
Jan Bauwens
Wwe Pieter Bauwens
Frans Beeckman
Adriaen Caspeels
Apolonius Cedeyn
Jacobus Claus
Gillis Colman
Frans Colpaert
Guilliaem Cools
Judocus Criel
Wwe Lieven Criel
Guilliaem de Buck
Jan de Buck
Pieter de Buck
Roelant de Buck
Jacobus de Cuyper
Laureys de Doncker
Pieter de Geest
Wwe Christiaen de Graeve
Pieter de Guchtenaere
Jan de Man
Pieter d e Mey

29
16
83
15
73
47
62
6
40
11
41
68
58
32
35
56
1
43
71
30
53
80
55
23
84

IV/3
V/9
IV/7
V/1
II/27
II/45
X/4
V2
IV/9
V22a
II/44
II/24
VV1 8
IV/ 1 8
II/30
IX/ 1 7
V24
II/42
IV/ 1 5
II/34
V/6
II/38
V14
V/ 1 0

1
2
6
3
10
3
1
7
3
8
1
3
19
5
10
24
4
4
3
5
9
1
22
1
29

1 760
2 d.

1 b.

3 d.
0,7 d.
8,25 d.
3 b. 2,5 d.
1 ,6 b.
1 d.
4 b.

2 b . 3,5 d.

1 2 b. 0,5 d.
0,5 b.
1 b.
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1
9
1
5
4

b.
b . 3,4 d.
9 d.
b.
b . 0,2 d.
2 d.
b.

0,5 d.
1 b.

2 b.

0,7 d.
1 g.

1 ,75 d.
1 ,6 d.
5,5 d.
1
18
31
1

b.
1
b.
b. 0,5
b. 2 8
3 5
2
5 b.
6 b.

14 b.
0 b.

2

g.
d.
d.
d.
d.

d.
d.

V/2
V/3
I/1 1
V/8
V/1 3
II/26
V/7
II/39
V/1 3
I/7

4
1
4
1
1
10
1
6
16
2
2
4
1
1

Joannes de Meyere
Cornelis de Moerloose
Jan de Moerloose
Pieter den Dick
Martin de Reuse
Christiaen d e Rocker
Jacobus de Roef
Adriaen de Rouf
Jan de Smet filius
Jaspaert de Smet
Lieven de Smet
Anthoin de Vos
Carel de Vos
Judocus de Vos
Wwe Joannes de
Waeghemaecker
Jan de Wilde
Judocus Drieghe
Maurus Eeckhaute
Pieter Hauman
De Broeders Heremieten
Aernaut Janssens
De kercke of
Cure en Armen
Kervijn (adv.)

74
76
25
82
86
46
81
54
85
21
9
67
79
17

Jan Knuyt
Pieter Lachaert
Guilliaem Leyman
Francies Meire
Lieven Neyt
Heer Pastoor
Raedt Fiscael

88
72
5
38
95
50
61

VIII/7
II/4 1
X/1
I/23

Jan Frans Sagaert
Carel Snoeck
Wwe Laureys Temmerman
Wwe Yacinthus
Tuytschaever
Guilliaem van Beversluys
Pieter van Beversluys
Pieter van Bocxtaele
Frans van Damme
Lieven van Damme
Pieter van Damme
Adriaen van de Putte
Frans van de Putte
J udocus van de Putte
(koster)
Lieven van der Beken
Livinus van der Eecken
(in houwelyck)
Wwe Jan Temmerman

19
42
99

I/3
I/2 1

2
13
2

63
33
65
7
44
24
14
12
36

II/46
IV/ 1 6
II/47
X/3
I/21
I/8
VI/4
IV/4
IV/1 7

1
15
2
1
2
3
3
1
5

48
8

II/2
VI/ 1 4a

7
1

XI/4

2

10
64
45
18
37
52
94
49
60

2

II/48
X/6

I/20
I/ 1 0
I/1 9
II/33
VI/2 1

1
2
6
1
1
1
4

II/22

1
1

VI/1

II/3
II/40

1
3
4
1
3
2
1

4 b.
1 b.

1 ,2 d.
0,5 d.
2,8 d.

0,7 d.
(tavernier) 1 g.

1 b.

1 b.
6 b.

2,5
0,75
2
8 b.
1
1 b.

d.
d.
d.
d.

2 d.
5 b.
1 b.
1 b.

3 d.

2 d.
1 d.
2 b.
2 b.

3
2
1
2

1 b.

3 d.

d.
d.
d.
d.

2 d.

4 b. 3 d.
(Huys v. plais.)
1 d.
1 b.
1 b.
23 b.
3 b.
3,5 d.
(Huys v. plais.)
2,3 d.
0,5 d.
1 3,7 b.
3 d.
4,7 d.
6 d.

2
1
0,5
0,3

d.
d.
g.
d.

1 d.
0,5 d.

1 3 b.
1 b.
1 d.
4 d.
1 b.
5 d.
1 ,3 d.
1 1 b.

3,7 d.

9 b.
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2 d.

4 b.
1 b.

0,6 d.

Pieter Van der Haeghen
Jan Van der Vaet
Jacobus Van de Velde
Frans Van de W alle
Cerulus van Doorisele
Joannes van Doorisele
Goannes Stevens)
Paulus van Doorisele
Jacobus van D riessche
Adriaen van Holle
Judocus van Holle
Frans van Hoorde
Joannes van Hoorde
Lieven van Imschoot
Adriaen van Lockeren
Gilles van Mossevelde
Gilles van Onghenae
Joannes van Osselaere
Laureys van Peteghem
Lieven Vergaert
Pieter Verhaeghen
Gheeraert Vermeire
Pieter Verschueren
Jacobus Verslot
Pieter Vertriest
Frans Vive
Jan Vlerick
Jan Wille

96
3
75
89
13
27

VI/20
VI/ 1 5
V/3
VII/1 2
VI/3
I/1 6

2
4
1
12
3
4

28
26
69
76
90
57
92
51
87
93
22
59
34
77
39
31
20
66
4
78
91

I/1 6
I/5
II/43
II/42
VII/ 1 3
II/32
VII/2 1
II/4
VII/5
V/1 8
I/6
II/22
IV/ 1 9
V/4
I/1
VI/1 9
I/4
II/47
IX/1
V/5
VII/7

1
8
4
2
3
6
3
1
10
10
1
5
2
1
14
2
2
1
1
1
10

1 b.
6 b.
1 6 b.
1 b.
4 b.

1 b.

3
0,5
3,2
0,9
0,5

d.
d.
d.
d.
d.

(windmolen)
4 b.
1 b.

1 d.
1 ,3 d.

2 d.
3,4 d.

3 b.
8 b. 1 ,3 d.
8 b.

2 d.

1 2 b.
2 0 b.

1 ,5 d.

1 b.

?

1 b.
3 d.

2,2 d.

1 4 b.
1 b.
1 b.

1
2
1
2

d.
d.
d.
d.

3 d.
1 d.

1 d.
2 3 b.

1 g.
2 d.

DE AFSETENEN
I. Sint-Pieters Ledeberg
Pieter Braem
Jan de Buck (filius Ipolit)
Pieter de Buck (filius Ipolit)
Guilliaem de Cocq
Guilliaem Deljoir
Livinus de Pauw x
Wwe Jacobus Vervaet
Wwr;;. Gilles Demicourt
Jan de Smet
Pieter de Vliegher
Joannes Eeckhaut
Livinus Langherock
Martijn Rapelle
Gilles Roosens
Jacobus Pouppe
Pieter Van der Meirsch
Pieter van Keymeulen

111
115
118
1 13
1 16

2
2
3
2
6

1 19
1 09
1 08
1 14
1 20
1 07
1 06
1 12
1 04
110
1 05

1
1
2
1
4
3
2
2
4
1
2

3 b.
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2 d.

6 b.

1
2
4
3
1
2

b.
b.
b.
g.
b.
b.

3
5
7
4
2

d.
d.
d.
d.
d.

2
2
07
2
22
12

d.
d.
g.
d.
d.
d.

2 d.
1 7 d.
2 d.
2

117
1 22

3
7

121

2

125
126
1 27

3
1
2

1 29
1 28

1
1

1 32
1 30
124
1 33

4
4
2
1

131
1 34

1
6

ill Melle
101
Wwe Adriaen de Smet
Wwe Laureys Temmerman 99
1 00
Adriaen van Gansberghe
1 02
Pieter van Heemschoot
98
Cerulus van Kenhove
97
Jan van Theemsche

4
2
2
1
1
1

IV Destelbergen
Cornelis Vervaet

1 23

2

V Merelbeke
Wwe Charles Seghers

1 03

2

VI Brussel
d'hoors Mej . Thysebaert
(huys van plaisantie)

1 35

2

Wwe Jacobus Vervaet
Joannes Vervaet
Joannes Vervaet
met consoorten
II Gent
Raedt Borluut (met huys v.
plaisantie)
Jan Baptist Cardon
Cocquyt
Grootjuffr. Begijnhof
O.L.V. ter Hoye
Kapittel v. Sint-Baafs
Heer en Meester
Emmanuel Maelcamp
De Rijke Klaren
Sanderlinck
Douairière v. Baron Triest
Charles van Deynse en
Juffr. Van den Bossche
Joseph Veranneman

VII Casselrije ofte Coupure 1 36

1 b.
2 b.

4 b.
4 b.

3,4 d.

2 b.

3,8 d.
1 ,3 d.

5 b.

3 d.

3,8 d.
6 d.
1 ,9 d.
2 d.
6 d.

9 b.
5 b.
5 b.

4 b.

1 ,5
0,2
1
2

d.
d.
d.
d.

3 d.
2 , 1 4 d.

4 b.

7 b.
6 d.
1
1
2
1

g.
g.
b.
b.

2 d.
4,7 d.
1 ,5 d.
1 g.

2,6 d.

3 d.

3 b.

6 d.

1 82 r afgenomen v. d'hoors Deynse
8 1 r afgenomen van de R. Cl.

Onder de eigenaars zijn ook een aantal die te Gentbrugge
wonen en naast de eigen uitgebate gronden er nog verpachten,
ook treffen wij grondeigenaars aan waarvan de verblijfplaats
niet vermeld wordt. Al deze personen worden hieronder ver
meld met het geheel van hun eigendommen te Gentbrugge.
(met een :-" zijn degenen aangeduid die reeds in vorige lijsten
voorkomen)
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Wwe Sekretaris
7
Bauwens
Bardry
9
37
Raedt Borluut ::Joannes Braeckman
Procureur
4
Caussemaecker
Pieter Cauwericx
22
Judocus Criel ::1
Wwe Lieven Criel ':·
5
Abraham de Backer
11
Juffr. d e Bruyne
5
Guilliaeme de Buck ::4
Jan d e Buck ::1
Judocus de Buck
1
Pieter d e Buck 'é
d'hoors Pieter de
4
Guchtenaere
5
d'hoors adv. Dufroy
23
d e l a Kethulle
de weezen Lieven
de Meyer
Baljuw
Lieven de Paepe
1
Jacobus de Poorter
Martin de Reuse ::Juffr. Catharina
3
de Wilde (Begijn)
d'hoors
Gilles de Wilde
d'hoors Jan de Wilde ::- 1
d'hoors Mijnheer
Dhaene
Cannoninck Draeck
1
Raedsheer Dubois
d'hoors Mijnheer
2
Dubois
5
Wwe Joos Eeckhout
1
Laureyns Goossens
Grootmeesteresse van
het Begijnhof
N. Hebbelinck
12
Kayemo
Capittel van Sinte
Baefs
10
Kerk
5
Adv. Kervijn
23
de la Kethulle
Lieven Langerock ::en procureur
Jacobus Stoppelgaete
(of Stobbelaere)
2
Maelcamp
36
Mevr. (van) Meulebeke 5

b.
b.
b.

2 d.
3 ,4 d.
2,5 d.

b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.
b.

4
2
3,5
3
0,7
0,2
2,7

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

2 ,3 d.
3,5 d.
2 d.

2 d.
2 d.
b.
1 d.
b.

1 g.

b.

2,8 d.
2 d.

2,2 d.
0,75 d.
b. 1 ,9 d.
b.
b.
b.

b.

b.
b.
b.

b.
b.
b.

1 d.

5 d.
1 g.
1 d.

Mr. (van) Meulebeke
6
Paermentier
22
Simon Rosseels
De Rijke Klaren ",
74
Procureur Jacobus
Stobbelaere of
Stobbelgaete
1
Judocus Sunaert
Baron Theems
8
Baron Thysebaert
d'hoors Mej.
Thysebaert
38
4
Mr. Vaast
9
Mr. Van B eirlaere
Guilliaeme van
Beversluys ::d'hoors
25
Van der Beken
d'hoors
Jacques van Deynse 20
9
Van der Meirssche
Servaes van
Dooriseele
Adriaen van Gansberghe
1
Cornelis van Hoecke
d'hoors
10
Jan van Kenhove
Geraerdus Josephus
1
Van de Kerckhove

b.
b.

1 d.
1 g.
1 d.

b.

2 d.
b.
2 d.
2 d.

b.
b.
b.
b.

0,7 d.

2,5 d.
b.

1 ,5 d.

b. 0,5 g.
b. 3,5 d.

b.

6 d.
2,5 d.
1 d.

b.

0,6 d.

b.

2 d.

De Graef van
5 b.
Lichtervelde
6 d.
Mr. Van Nieuwlant
Constantinus
1 d.
Verdooren
1 g.
2 b.
Frans Verloock
3 d.
1 b.
N. Verloock
1
,2
d.
4
b.
Joannes Vervaet ''
3
d.
5
b.
Mr. Vilegas
3,2 d. + ?
Jacobus Vispoel
Onbekende (niet
1 d.
met naam vermeld) : 2 b.

6 d.
2 d.
2,3 d.

1 d.
3 cl.
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DE STENEN KORENWINDMOLENS
TE BALEGEM (OOSTERZELE)

Het malen van graan, om met het zo verkregen meel brood te
bakken gaat tot de oudste tijden terug.
In het begin hebben de mensen met eigen kracht de maalste

nen in beweging gebracht. Later werd dit zware werk verricht
door dieren. Tot de oudste maalsystemen behoren de rosmo
lens. De romeinse rosmolen bestond uit een kegelvorminge
vaste steen die als loper dienst deed en een omsluitende loper
met een trechtervormige opening waarin het graan gegoten
werd.
De Romeinen kenden ook reeds de watermolen, terwijl de
windmolens pas eeuwen nadien in Europa in gebruik kwa
men.
De windmolen is dus het jongste type. In onze gewesten is
de houten standaardmolen de oudste en zijn ontstaan gaat
terug naar de 1 2e eeuw. De jongste onder de windmolens zijn
de stenen molens (1 ).
Binnen de grenzen van het vroegere Balegem zijn de vol
gende molens nog bewaard gebleven.

- De watermolen van het bovenslagrad type gelegen in het
dorp.
- Een houten standaardmolen aan de grens met Schelde
windeke is eigendom van het provinciebestuur van Oost
Vlaanderen.
- Twee stenen windmolens:

DE KLEPMOLEN aan de grens met Zottegem, het vroe
gere Velzeke-Ruddershove, is eigendom van de gemeente
Oosterzele.

DE STENENMOLEN in de molenstraat is eigendom van
dhr. Erik de Baere.

Nu de restauratie van beide stenen molens nagenoeg vol
tooid is, past het om iets meer over de geschiedenis van onze
stenen aardwachters te vertellen.
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De Klepmolen
Aan de gens met de gemeente Zottegem staat op de wijk Bier
man Bottelweg nr. 3, de stenen windmolen genaamd de Klep
molen.
De stenen windmolen werd in 1 889 gebouwd ter vervan
ging van een houten standaardmolen.
Het is een bovenkruier met mansardkap. De kap met hori
zontale nok en hellend voorheuveleinde is bedekt met kleine
eternitschalen.
Het vangwiel drijft een lantaamwiel met 26 spill en aan en
het kroonwiel op houten koningsstijl drijft op de steenzolder
drie koppels stenen aan.
De molen bezit ook een haverpletter die er na de tweede
wereldoorlog bij geplaatst werd.
Een dubbele toegangspoort steekt tussen konisch geplaatste
steunmuren in de belt onder een gedrukte steekboog (2).
WANNEER WERD DE MOLEN GEBOUWD ?

In een oktrooi van 3 1 . 1 0. 1 792 werd aan Jean de Waeghe
maeker uit Balegem de toelating gegeven om binnen de heer
lijkheid van Bottele een graanwindmolen op te richten.
De molen werd opgericht "op het Ackelveld, ten oosten
palende aan de oude verval meulendam en ten zuiden van de
grote weg naar het casteel van Bottelaere" (Bottelaere is duide

lijk een schrijffout, men bedoeld hierhet kasteel van Bottele.) (3).
Jean de Waeghemaeker werd te Balegem geboren in 1 752

als zoon van Pierre de Waeghemaeker en van Josine Van
Thiemsche. Jean huwde te Balegem Livine De Cock en over
leed er op 1 4.03 . 1 8 1 9 (4).
BENAMIN G

Klepmolen betekent in het Zuid-Nederlands een nel
draaiend en gerucht makend molentje dat als vogel�erschrik
ker gebruikt wordt (Klappermolen) (5). Moeten WIJ de b t 1. De gerestaureerde Klepmolen.. ..,.
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kenis van de molennaam zoeken in de molentermilogie, net
als dit het geval is voor bv. Den Teerlinck?
In het bevestigend geval zou Klepmolen staan voor

"Molenklapper" , het toestel dat een schuddende beweging
geeft aan de graanbak in de molen.

"De Kleppe" is tevens ook de benaming voor het stuk hout
dat men na het stilleggen van de molen, laat vallen tegen de
kammen van het kamwiel om aldus bij onweder te beletten
dat de molen averechts of verkeerd kan draaien. Het stoten
van het stuk hout tegen het kamwiel heet kleppen (6).
Of heeft de molen zijn naam ontleend aan de plaats waar hij
<lestijd werd opgericht?
In het kerkarchief van Balegem, nl. een status animarum uit
1 75 5 , treffen wij de wijknaam "De Kleppe" aan (7).
Klep heeft hier de betekenis van een heuvel of vlakte van
stuifzand (8). Deze topononiem is bij ons in de 1 9de eeuw
bekend. In de overlijdensacte van Joseph Van Den Hende
lezen wij dat deze molenaar stierf in zijn woning te Baelegem
"gehugte Cleppe" (9).
Wij zijn van mening dat de molens op het Ackelveld hun
naam ontleend hebben aan de plaats waar zij werden opge
richt.

HET OCTROOI VAN 3 1 . 1 0. 1 792

Het octrooi verschaft ons belangrijke nieuwe informatie
met betrekking tot de voorgeschiedenis van deze stenen
windmolen. Wij lezen inderdaad, dat de nieuwe molen werd
opgericht palende aan de oude vervallen molendam.

Wij vinden hierin de verwijzing naar het bestaan van een
veel oudere molen op die plaats. Wij citeren: "une piece de terre

de quinze verges et demie aboutissant ou-est a l'endroit dit den
oude verval meulendam, nord la maison de De Mulder, estJac
ques De Visscher et sud la grande rue conduisant au Chateau . . . .
"

Een eerste onderzoek naar het bestaan van de oude molen
brengt ons tot nogtoe geen stap verder. De kaart van Ferrari
(10) vermeldt den Kleinenbos ten noorden van het Ackelv ld.
De weg naar het kasteel van Bottele staat evenmin op d k art
vermeld. Dit alles laat ons vermoeden dat de oud m l n
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2. Uittreksel uit een kopie van het octrooi ten voordele van Jean De \Vaeghe- .
maeker voor de oprichting van een graanwindmolen te Balegem, Casteln/ A !st.
Brussel, 3 1 oktober 1792. (3)
Land van Rode Jaarboek
1985
58

waarvan wij het bestaan vermoeden ten tijde van Ferraris,
reeds geruime tijd uit het landschap verdwenen was.
De primitieve kaart van de buurtwegen duidt de molen aan
op 2 verschillende percelen nl. op perceel 52 en op 53. Laatst
genoemde werd er achteraf bij getekend en de vermelding op
nr. 52 doorkruist. Heeft men hier een fout willen goedmaken?
Of was er in die tijd nog iets te merken van de oude dam (1 1 )?
Dat zijn vragen die nog niet werden beanwoord.

HISTORISCHE SCHETS
Op 3 1 . 1 0. 1 792 werd aan Jean De Waeghemaeker de toela
ting gegeven om op de wijk het Ackelveld een korenwindmo
len op te richten.
Jean bleef hiervan vermoed elijk de eigenaar tot zijn overlij
den in 1 8 1 9.
Het Parcellair kadaster uit 1 822 vermeldt Joseph van Den
Hende als eigenaar van de molen. Het was een huten stan
daardmolen gelegen op de wijk Den Kleinenbos (1 2).
Joseph werd in 1 767 te Anzegem geboren als zoon van
Marten Van Den Hende en Livina De Cock.
Josephus huwde eerst Josepha Van Heddeghem en later
Joanne Catharine Tibbout. Op 23 . 1 1 . 1 84 1 overleed de 74jarige oude molenaar in zijn woning op de wijk de Cleppe te
Balegem (1 3 ).
Weduwe Tibbout verkocht op 2 1 november 1 84 2 de molen
met bijhorende gronden aan Lieven Leurs uit Roosbeke, op
het kadaster bekend onder sectie C nr. 787, 809, 792, 808, 8 1 0
en 757 (1 4).
Op 1 9.02. 1 856 veranderde de molen andermaal van eige
naar. Charles Louis Joseph landbouwer uit Herzele kocht
hem aan. Het geld hiervoor leende hij van Theodore Vander
Donckt, burgemeerster van Kruishoutem en tevens ook lid
van de kamer van volksvertegenwoordigers (1 5 ).
Zeven jaar later 1 863 stond de molen andermaal te koop.
Jacobs kon blijkbaar zijn schulden niet betalen en notaris Braet
gaat te Melle over tot de gedwongen verkoping.
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3. Overlijdensakte van Jean De Waeghemaeker (9).

Charles Louis Meirleire, landbouwer te Balegem kocht hem
op 1 9.02.1 863 voor de som van 3 .450 fr. (1 6)
Samen met zijn twee zonen Denis en Pieter J oann
Charles Louis het nodige geld bij Charle Leir .
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1

nd

4a. Maria Iheresia De Noyette.

4b. Denis Meirleire.

Van het begin af was Denis molenaar op de molen van zijn
vader. Denis huwde Maria Theresia De Noyette. Zij was de
zuster van dokter Denoyette, tevens schepen te Balegem
(foto's 4a en 4 b).
Na de dood van vader verwierf Denis in 1 888 de molen in
volle eigendom. Een jaar nadien brandde de molen nagenoeg
volledig af. Tijdens de restauratiewerken werden de sporen
hiervan teruggevonden. Afstammelingen menen te weten dat
de brand met opzet werd aangestoken ( a).
In 1 889 bouwde Denis DeMeirleire de huidige korenwind
molen.

(a) In het onderste deel van de molen zijn 3 van de 4 teerlingen zichtbaar
waarop de vroegere houten molen ruste. De molenroede was afkomstig uit een
gesfuopte molen te Kalken en vervaardigd door het bedrijf Verhaege, uit Rud
dervoorde. In de molenkap werd heel wat hout verwerkt afkomstig uit de hou
ten molen. In de tuin van de molenaar vonden wij een oude eiken roebalk
terug die dienstig is als steunpaal voor elektrische leidingen.
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5a. De familie Hector De Bremme-Emerie Meirleire.

5b. Hector De Bremme.

5c. Emerie Meirleire.

In 1 9 1 3 liet Denis in de nabij gelegen schuur (sectie C nr.
8 1 5) een stoommolen installeren. Zijn zoon Achiel wa tot
1 920 op deze "viermolen" werkzaam ( 1 7) . Tijdens de eer t
wereldoorlog werd hiervan dankbaar gebruikt gemaakt. In d
legger van het kadaster staat deze molen bekend ond r d
benaming ;'moulin à vapeur", 1 920 ( 1 8). In maart 1 9 1 5
rd
hi
rde windmolen door het noodweer getroffen. H t relaa
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over lezen wij in het dagboek van onderpastoor Anciau. Wij
citeren: "1 maart 1915, om 3 uurjuist een ongeweerte komende

uit het westen naar het oosten, bliksem en donder, regen en
sneeuwbuien. Het was zo donker dat men malkander in de kerk
niet meer zag. De Klepmolen van Denis Meirleire op Biennan
verdondert. . . De bovenas waar de zeilen op draaien, dit dik
eiken stuk gebroken, zoo langs de zeile af naar den anker die in
de grond stak uitgetrokken (1 9).
Denis De Meirleire overleed te Balegem in 1 9 1 8 en diens
echtgenote in 1 923 .
Emerie, dochter van Denis, huwde Hector de Bremme en
erfde de molen in volle eigendom. Op deze wijze kwam de
molen in handen van de familie De Bremme. (foto's S a, Sb, Se)
Achiel huwde Louise Marie De Bruyker en erfde ten wes
ten van de molen een perceeltje grond waarop hij in 1 922 een
woning en maalderij liet optrekken. Dit had voor gevolg dat
het windgemaal sterk gestoord werd. De molenaar kon op te
weinig winddagen rekenen en mede een breuk aan het vang
wiel waren de oorzaak dat Hector de Bremme de werkzaam
heden op de molen in 1 959 staakte.
In 1 979 werd de molen een beschermd monument (K.B. 27
september 1 979). Voordien reeds nam de gemeenteraad van
Oosterzele in zitting van 23 maart 1 979 de princiepsbeslissing
de molen aan te kopen. Op 24 april 1 980 keurt de gemeente
raad de aankoop van de molen goed. Op 1 8 juni van het zelfde
jaar volgt de princiepsbeslissing om tot de restauratie van deze
molen over te gaan.
Op 25 juni 1 980 werd de heer Renaat Callebout, architekt
te Gent door het schepencollege aangezocht een restauratie
dossier samen te stellen. De werken werden geraamd op
4.476.2S9 fr. en zijn betoelaagd door staat en provincie (20).
De molen werd zowel binnen als buiten grondig aangepakt.
Zo werden het molenkruis, de kap, het kruiwerk en de zolder
nagenoeg vernieuwd. Het metselwerk werd gerestaureerd en
�e kap herbouwd. De nieuw gebruikte onderdelen zijn iden
tiek met de vroeger bestaande en zijn vervaardigd uit dezelfde
houtsoort. Ook de geklasseerde haverpletter werd nagezien
en bedrijfsklaar gemaakt.
De restauratiewerken werden aanbesteed op 5 november
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1 982 en bij beslissing van het college van burgemeester en
schepenen toegewezen op 1 2 januari 1 983 aan de firma Cotte
nier p.v.b.a., Bergstraat 42 te Kortrijk. Het bevel van aanvang
der werken werd gegeven op 1 september 1 983 en de voorlo
pige oplevering had plaats op maandag 1 4 oktober 1 985.
Gedurende twee jaar werden voornoemde werken uitge
voerd onder leiding van de werkleider de heer Bernard
Decraene en met medewerking van de heer Luc Ameye, de
heer Rik Deltour en de heer Hendrik Vanthoernhout. Op
zondag 20 oktober 1 985 werd onder grote belangstelling de
molen officieel in gebruik genomen. Tijdens deze plechtigheid
namen achtereenvolgens h et woord, de heer Vallaeys, afge
vaardigde van de provincie, dienst voor toerisme. De heer
burgemeester M. Pien en de voorzitter van de plaatselijke
VVV "De heerlijkheid Oosterzele", de heer Antoine Haege
man.
Als nieuwe molenaar werd door het gemeentebestuur
beroep gedaan op de heer Willy Van Nevel, geboren te Bale
gem op 1 6.04. 1 947, gehuwd met Edith Van Herpe en woon
achtig te Balegem-Oosterzele in de Poststraat 70a. Op zonda
gen zal de molenaar demonstraties geven alsook tijdens de
week op afspraak.

DE ACHTEREENVOLGENDE EIGENAAR S
1 792- 1 820 Jean De Waeghemaeker
1 820- 1 841 Josephus Van Den Hende
1 84 1 - 1 842 Joanne Catharine Tibbout, weduwe Van Den
Hende
1 842- 1 856 Lieven Leurs
1 856-1 863 Charles Louis Joseph Jacobs
1 863- 1 888 Charles Louis Meirleire
1 888- 1 9 1 8 Denis Meirleire
1 91 8- 1 920 Maria Theresia De Noyette, weduwe Deni
Meirleire
1 920- 1 980 Hector De Bremme
Gemeentebestuur Oosterzele
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BOUW EN WERKING
I Staande werk
Deze kleine beltmolen heeft een basisdiameter van 6,60 m,
bovenaan 3, 94 m . De hoogte van de kuip is 1 2,05 m. De meel
zolder ligt op 3, 1 9 m, de steenzolder op 5,75 m, de luizolder
op 8,38 m en de dakzolder op 1 1 ,08 m. Het dak op 12,05 m,
de nok op 1 5,35 m.
De inrijpoort is gelegen aan de zuidoost-kant. Op de meel
zolder zijn twee deuren die toegang geven tot de belt, waar
ook twee ramen zijn. Op de steenzolder zijn 4 ramen en op de
luizolder 2 . Onder de 1 5 stellinggaten is er een uitspringende
kraag in metselwerk.
De Kap is van het Oostvlaamse type. De bedekking bestaat
uit kunstleien.
De kap kruit op 48 olmen kegelvormi ge rollen waarvan de
diameter van de grote basis 1 5 cm, de hoogte 1 5 cm en de
kleine basis 1 3 cm bedraagt. Deze rollen liggen in een houten
rollenwagen. De liggende, gaande en staande ringen zijn uit
olm. De eg, waarmede de molen voor de restauratie was uit
gerust, is weggenomen. Deze was trouwens overbodig
geworden. Deze noodoplossing wordt aangewend bij het
afz akken van de staart. Vermelden wij ook nog dat de kruilier
uit gietijzer is (2 1 ) .
II Draaiend werk (22)
De oorspronkelijke roede met klinknagels had 26 scheden
op de buitenroede en 28 op de binnenroede. Ze werden
gemaakt door Verhaegen uit Ruddervoorde.
Het nieuwe gevlucht werd vervaardigd in de werkhuizen
van G. Demeester en Zonen, Marke en telt 27 scheden. De
buitenroede staat op 1 4° van de 2 1 ste tot de 27ste schede. Op
de binnenroede verloopt de zeeg van 1 4° op de 21 ste schede
tot 1 0° op de 27ste nabij de askop. De toppen van de scheden
staan -5° en de 6de schede staat haaks.
De kleine gietijzeren askop draagt het kenmerk van "Jo en
Aug. Van Aerschot-Herentals". De asgaten zijn 70 x 40 30
cm en is een enig exemplaar in de provincie.
De Haverbreker staat op de maalzolder en d aandrijvin
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7. De steenzolder.

gebeurt via het spoorwiel op de steenzolder.
Het lichtewerk bestaat uit een Engels steenkoppel. Er zijn 3
maalgangen : een klein Engels 1 Sders, een koppel Franse
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1 8ders en een half-engels 1 8ders. Er is recht pandscherpsel. Er
zijn twee tak.rijnen en een ijzeren hoed op het peerijzer. De
steenkisten zijn vervangen. Er staat een galg en het spilkalf, de
balk waarop de staande as draait, is sterk gebogen.
De Klepmolen heeft een intreklui met een bonkelaar op de
staande as en met een sterrewiel op de luias. Het klauwwiel
heeft houten kammen. Interessant in deze molen is het grote
spoorwiel met een dubbele rij van 89 boven elkaar geplaatste
beuken, kammen en velgen.
De steek is 6,5 cm. Het sterrewiel van het Engels koppel telt
36 beukenkammen, de 2 andere 3 8 . Het gietijzeren sterrewiel
voor de aandrijving van de haverbreker heeft er 28.
Het kleine vangwiel heeft 4 2 beuken kammen met een steek
van 1 3 ,5 cm. De conische bovenlantaarn heeft 26 essen spil
len.
De overbrengingsverhouding van het grootste koppel
bedraagt 3 ,78, dat van het Engels koppel 3,99.
Er is een ijzeren bandvang met een wilgen schoot. De vrij
lichte en korte vangbalk hangt onder de daklijst en de vangsa
bel is van hout.
Aalter '85 L. De Smet
De tweede stenen windmolen, de guill otine, zal in een vol
gende bijdrage behandeld worden.
BRONNEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.
13.
1 4.

Rosmolens in de Westvlaamse kuststreek ; Luc Devliegher
Cultureel jaarboek van de Provincie Oost-Vlaanderen 1 979.
Rijksarchief Gent RAG wetachtige kamers, bundel 307 nr. 45 en 52.
Gemeentearchief Oosterzele (G.A.O), registers Burgerlijke Stand, overlij
dens 1 8 1 9 nr. 1 0.
Grote Nederlandse Larousse, uitgave 1 976, deel 1 6, blz. 42 1 .
Tijdschrift molen echo's nr. 6, 1 984, blz. XII 391 bouwstenen voor een
Vlaamse windmolenterminologie.
Rijksarchief Gent Kerkarchief Balegem nr. 1 (oude nummering).
Grote Nederlandse Larousse, uitgave 1 976, deel 14, blz. 80.
G.A.0. Registers overlijdens 1 84 1 nr. 62.
Gemeentekrediet uitgave Ferrariskaart (Oordegem) .
G.A.O kaart (Primitieve kaart van het kadaster)
(Kultuurjaarboek Prov. Oost-Vlaanderen 1 96 1 )
Zie 4
Zie 1 2 . In de 1 9e eeuw spreekt men van de kleinen bo ch �chief k�d� bru1k 1
ter, terwijl in de burgelijke stand, de Cleppe al plaat naam m
•
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15.
16.
1 7.
1 8.
1 9.
20.
21.
22.

Familiearchief de Bremme, privaatbezit.
Rijksarchief Beveren Waas, register 1 030 nr. 20.
Gemeentearchief Oosterzele, kadastrale legger.
Medegedeeld door de familie De Bremme.
Dagboek waarvan copie in mijn bezit.
Gemeentearchief Oosterzele, verslagen van de gemeenteraad.
Gemeentearchief Oosterzele, restauratie dossier.
Dr. Bouters, De molens in Oost-Vlaanderen (aangepaste tekst volgens de
restauratie en restauracieplans).
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Dr. Paul Huys, Kultuureel jaarboek, 1 982, blz 5 7-7 1 .
De oprichting van nieuwe molens in Oost-Vlaanderen.
L. De Smet, Bijdrage in de geschiedenis van Balegem.
Luc Devlieger, Bosmolens in de Westvlaamse kuststreek.
Dr. Luc Goeminne, Molenecho's, tweemaandelijks orgaan.
Paul Bauters-Raoul Buysse, Kultureel jaarboek, nieuwe reeks nr. 1 1 .
Inventaris Oostvlaamse watermolens ( 1 980)
Provinciaal molenmuseum Puyenbroek, Inventaris van het Oostvlaams
molenpatrimonium ( 1 977) .
Provincie O.-Vl" Kultureel jaarboek, 1 96 1 , wind- en watermolens in de pro
vincie Oost-Vlaanderen.
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GLOSSARIUM gesteund op de woordenlijst uit het lovens
waardig werk van dr. Paul Bauters "Eeuwen onder Wind en
Wolken" . Windmolens in Oost-Vlaanderen een uitgave van
de bestendige deputatie van Oost-Vlaanderen 1 985.
ASKOP: deel van d e houten molenas of gietijzeren insteekstuk i n de
molenas waarin de roeden opgesloten zitten.
BOVENA S : horizontale as waarop het gevlucht en het vangwiel gemon
teerd zijn.
BOVENKRUIER: windmolen waarvan alleen de kap draaibaar is.
DRAAIENDE WERK : verzamelnaam voor al de bewegende onderde
len.
ENGELS STEENKOPPEL : samengesteld Frans natuursteen uit La-Fer
té-sous-Jouarre met -niet al te groot natuurlijk snijvermogen, dat
geschikt is om tarwe te malen en waarvan het bijvoeglijk naam
woord "Engels" betekend dat er breed mee gemalen kan worden
op zijn Engels.
GALG: vertikaal scharnierende boom met een haaks aangebrachte arm in
de vorm van een galg waaraan door middel van een vijs of spindel
en ijzeren hoepels een molensteen kan worden opgevijzeld en
omgedraaid met het oog op het scherpen ervan.
KLAUWWIEL: gaffelwiel binnen de molen op de luias waarmee via de
klauwreep zakken met de hand opgetrokken kunnen worden of bij
het neerlaten in hun val afgeremd kunnen worden.
(KLEPPE) KEERVANG, PAL : stuk hout dat men na het stilleggen van
de molen laat vallen tegen de kammen van het kamwiel om te
beletten dat de molen averechts zou draaien.
KONINGSSPIL: vertikale as van een bovenkruier syn. staande

as.

KROONWIEL: kamwiel waarvan de kammen haaks op de omtrek staan
syn. Bonkelaar.
KRUILIER : metalen, meestal gietijzeren kruiwerk, dat werkt via een
overbrenging.
KRUIWERK: inrichting die het mogelijk maakt het dak van een boven
kruier te draaien.
LANTAARNWIEL: wiel dat samengesteld is uit 2 ronde schijven of pla
ten waartussen op de omloop houten staven zijn gestoken en dat
cilindrisch of conisch kan zijn syn. rondsel, spillegeloop.
L UIAS : houten as van het lui werk waarop het luitouw opgerold wordt en
zodoende de zakken optrekt.
LICHTEWERK: inrichting die de afstand tussen de steenkoppel re elt·
het stelt de molenaar in staat grover of fijner te malen.
LUIZOLDER : verdieping op een bovenkruier waarop het luiw rk zich
bevindt.
MEELZOLDE R: de zolder waarop de molenaar w rkzaam i al d
molen maalt. Hier komt het meel in de zalck n t r ht.
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MOLENKRUIS : gevlucht verzamelnaam voor de twee molenroeden.
PATERNOSTERRING : op het boventafelelement van een bovenkruier
geplaatst systeem zijn op het denkbeeldig middelpunt van de
molenromp, voor en achter draaien in een dubbele ring, en waarop
via de bovenring, of gaande ring de molenkap gekruid kan worden
syn. rollewagen, rolring.
PEER.IJZER : spil met een cylindrische kap die in de bus van de liggende
molensteen draait en waarop de loper hangt en gelicht kan wor
den.
PERESTAF: spil waarop de loper door middel van de rijp is opgehangen,
die met een cylindrische kap in de bus van de ligger draait en waar
door de loper via de pasbrug op en neer bewogen kan worden.
ROEDE: 1. bij een houten gevlucht het geheel van pestel en de twee daar
op gelegde lassen of einden.
2. bij ijzeren of stalen gevluchten, de wieken of ganse balk zonder
het hekwerk. De binnenroede draait het dichtst tegen de molen
aan, de buitenroede loopt er het verst vanaf.
SCHEDE: heklat uit het achterhek van een gevlucht.
STAAKIJZER : smeedijzeren vertikale as waarop het spilgeloop zit dat
door de aswielen (staakmolen) of door het spoorwiel (boven
kruier) wordt aangedreven en dat via het pas de molensteen aan het
draaien brengt syn. klauwijzer.
STEENKIST: de houten bekleding van een molensteenkoppel.
STEENZOLDER: verdieping waarop de molenstenen liggen.
TEERLING: langwerpig kubusvormig metselwerk van baksteen waarvan er vier de basis vormen van een staakmolen en die gewoonlijk
naar de vier windstreken gericht staan. De hoogste teerlingen staan
meestal in de noord-zuid as.
VANG : schoenrem rond het vangwiel.
VANGWIEL: houten kamwiel op de molenas waarrond de vang ligt, dat
bij staakmolens een maalsteenkoppel aandrijft en dat bij boven
kruiers de staande as via een lantaarn of bonkelaar in beweging
brengt.
ZEIL: katoenen of lijnwaden bekleding van een moleneinde.
N.B. een uitgebreide woordenlijst vind u in het hierboven geciteerde
werk.
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