DE DIERDONCKHOEVE
AAN DE HAND VAN DE LANDBOEKEN VAN MEULEBEKE
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De Dierdonckhoeve in 1654-1656
Van 1654 tot 1656 stelden de ghesworen landtmeters Walrave en Pieter Lust een landboek
van Meulebeke op. Dit boek is een momentopname, waarbij voor elk genummerd perceel niet
alleen de bezitter, maar in de marge ook de gebruiker vermeld wordt.
Het landboek van 1654-1656 bestaat uit vijf lijvige boekdelen die samen 3.855 artikelen
behandelen; elk artikel komt overeen met een perceel grond.
Bovendien tekenden de landmeters de hele prochie of gemeente - niet te verwarren met de
term kerkelijke parochie - uit in 20 gekleurde quaerten figuratyf, die samen de totale
oppervlakte van Meulebeke bestrijken en alle behuisde en onbehuisde percelen met hun
nummer, evenals de wegen en waterlopen aanduiden. Nochthans zijn deze oorspronkelijke
kaarten zijn niet echt overzichtelijk en het gebruik ervan wordt nog bemoeilijkt door hun
verschillende schaal en oriëntering.
Voor elk van de vijf boekdelen stelden de landmeters een taefel ofte cassereel van de
gebruikende personen op, gemaeckt opden A. B. C., met per persoon de percelen die hij
pachtte en de grootte ervan uitgedrukt in bunders, honderden en roeden. De namenlijst werd
aan het einde van elk boekdeel ingeschreven.
Deze alfabetische personenlijst werd echter opgemaakt op de voornaam en niet op de
familienaam, waardoor de bruikbaarheid voor de huidige onderzoeker fel gereduceerd is.
Daarom hebben we op het einde van de tekstuitgave zelf een personenindex opgemaakt,
waarbij de originele schrijfwijze van de tekst bewaard werd. Eenzelfde familienaam kan dus
volgens haar spellingsvarianten op verschillende plaatsen in de lijst voorkomen.
De nummers in het personenregister verwijzen naar de bladzijde, niet naar het perceel.
Ter verduidelijking geven we de waarde op van de oppervlaktematen die men in de kasselrij
Kortrijk, waaronder ook Meulebeke ressorteerde, gebruikte en die ook in het landboek
gehanteerd worden:
1 Kortrijks bunder
1 honderdlands
1 grote vierkante roede

= 1 ha 41 a 69 ca 56 dm²
= 885,598 m²
= 35,4239 m²

Transcriptie van perceel 841 uit het tweede landboek, waarbij de gebruiker Jan de Clercq is
(= gebr(uyct) als vooren) en de eigenaar myn heere van Marchove (= den selven) :

841
gebr(uyct) als vooren
den selven
Zuyt aen (he)t voorgaende landt eenen hapten meersch met een groot hapte stick landts suijt
daeraen ende met een behuysde ho(fsted)e met de wallen, moten, sijnghels west daeraen,
genaemt het goet te Dierdonck, t(e) saemen acht partijen al d(e) een aen d(e) andere,
maecken(de) t(e) saemen een vierhoucte p(ar)tije, paelen(de) west en(de) noort sijn selfs
landt, noch noort het voorgaen(de) landt, oost de voorn(omde) Pitthemstraete en(de) suyt sijn
selfs hof dreve heel hiermede ghemeten, gr(oot) al t(e) saemen ij bun(ders) vij c(enta).

De Dierdonckhoeve in 1756-1757
In de jaren 1756-1757 stelde Pieter Guilliaeme de Bels, greffier ende ghesworen landtmeter
der prochie ende baronnie van Meulebeke, een nieuw landboek van Meulebeke op. Volgens
eigen zeggen vernieuwde hij het landboek van 1654-1656 en zo schreef ook hij vijf lijvige
boekdelen bij elkaar die samen 3.970 artikelen behandelen; elk artikel komt overeen met een
perceel grond.
In tegenstelling tot zijn voorganger noteerde griffier de Bels enkel de bezitters van de
percelen, de gebruikers ervan worden niet vermeld. Hij tekende ook geen nieuwe kaarten,
maar verwees naar de oude quaerte figuratif.
Perceel 841 uit het tweede landboek, waarbij de eigenaar den heere van Dierdonck is (= den
selven), wordt op precies dezelfde manier als in het eerste landboek beschreven.

De Dierdonckhoeve in 1780
In de marge van het landboek van 1756-1757 noteerde griffier Guillielmus François
Delahousse in 1780 per perceel de namen van de moderne proprietarissen ende
ghebruijckers, waardoor hij een momentopname uit 1780 neerpende.
Eigenaar van het perceel nr. 841 was den heer grave van Dadidzeele, heere van Dierdonck, en
pachters waren Joannes Verlinde en Rogier van Houtte filius Adriaen.

De kaarten van 1654-1656
Hierbij voegen we de vijfde kaart van het tweede landboek, waarop in de rechterbovenhoek
de Dierdonckhoeve duidelijk te onderscheiden valt. Het goed te Dierdonck, palende aan de
dreve van het goet te Diesdonck (sic), beslaat het perceel 841, een groot vierkantig stuk dat uit
acht partijen bestaat. De totale grondoppervlakte bedraagt twee bunders en zeven
honderdlands, wat overeenkomt met bijna 3,5 hectare grond.
Ter verduidelijking hebben we het goed te Dierdonck uitvergroot. Daarbij zien we duidelijk
dat het opperhof, bestaande uit twee parallelle gebouwen, omwald is. Dit wijst meteen al op
het belang van deze hofstede.

DE DIERDONCKHOEVE
AAN DE HAND VAN DE ATLAS DER BUURTWEGEN (1846)
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De wet van 10 april 1841
Op 10 april 1841 werd er een wet uitgevaardigd met als doel het behoud en het onderhoud
van de buurtwegen te verzekeren. Daartoe moesten de wegen juridisch duidelijk vastgelegd
worden in voldoende gedetailleerde plannen en beschrijvende tabellen. De gemeenten kregen
de opdracht de nodige bescheiden op te maken.
Elke gemeente moest binnen een termijn van twee jaar nieuwe algemene rooi- en
afpalingsplannen van de buurtwegen laten opmaken of de bestaande plannen aanvullen en
herzien (art. 1). De plannen zouden de reële breedte van de wegen vermelden, grachten
inbegrepen, evenals de oorspronkelijk voorziene breedte en de opppervlakte van de gronden
die eventueel uit de belendende percelen zouden moeten teruggenomen worden (art. 2). De
kosten voor alle werkzaamheden kwamen voor de helft ten laste van de Staat en voor de
andere helft ten laste van de gemeente (art. 3). Er werd ook een procedure van vastlegging
voorgeschreven. De plannen dienden na aankondiging en aanplakking gedurende twee
maanden op het gemeentesecretariaat ter inzage neergelegd te blijven; binnen die periode kon
iedereen bezwaar indienen (art. 4). Eigenaars die stukken grond aan het publiek domein
moesten teruggeven, zouden daarvan formeel in kennis gesteld worden (art. 5). De
gemeenteraad ontving de eventuele bezwaren en deed uitspraak binnen twee maanden na het
verstrijken van de termijn vermeld in art. 4 (art. 6). Tot na twee maanden na de beslissing van
de gemeenteraad kon men bij de Bestendige Deputatie in beroep gaan; binnen een termijn van
drie maanden moest een verzoek tot beroep afgehandeld worden (art. 7 en 8). Na alle
formaliteiten konden de plannen uiteindelijk door de Bestendige Deputatie vastgelegd worden
(art. 9).
De wet was niet van toepassing voor steden die geen landelijke zones hadden.
Om het opstellen van de plannen op gemeentelijk niveau te coördineren en te begeleiden,
werd binnen het ministerie voor Binnenlandse Zaken een speciaal tijdelijk bureau ingesteld
onder de leiding van Henri Heuschling, inspecteur van het kadaster van Brabant.

Er moest van elke Belgische gemeente een atlas vervaardigd worden in twee exemplaren.
Deze atlas zou volgende gegevens bevatten:
-

-

-

-

een algemeen plan van het grondgebied met aanduiding van alle buurtwegen;
detailplannen van stukken grondgebied met de door de wet vereiste gegevens en met
aanduiding van de loop van de grachten langs de buurtwegen, van de aangelanden en van
de afmetingen om de wegen te kunnen terugvinden;
een tabel met het nummer, de ligging, de aard en de oppervlakte, de klasse en het
kadastraal inkomen van elk aangrenzend perceel, alsook de naam, hoedanigheid of beroep
en verblijfplaats van de eigenaar;
een staat met de oppervlakte grond die moest teruggegeven worden aan het publiek
domein en de innemingen die daartoe zouden moeten gebeuren bij de aangelanden, met de
opgeheven en verlaten wegen;
een overzichtstabel van alle buurtwegen met aanduiding van de richting, de lengte en de
oppervlakte, evenals van wie voor het onderhoud zou instaan.

De West-Vlaamse atlassen der buurtwegen
De reeks atlassen die bij de Provinciaal Archief West-Vlaanderen bewaard wordt, bestaat uit:
-

241 banden met 345 algemene plannen;
3.222 detailplannen;
241 algemene tabellen van buurtwegen;
239 tabellen van teruggenomen gronden;
240 tabellen van aangrenzende percelen.

Alle plannen hebben een breedte van 75 cm en een hoogte van 55 cm, behalve als ze bij het
inbinden wat bijgesneden werden.
De algemene plannen zijn gemaakt op schaal 1/10.000 en in principe op één blad. Nochtans
had de atlas van Meulebeke drie bladen nodig om alle buurtwegen in kaart te brengen. Samen
met Tielt beschikte de gemeente Meulebeke over het hoogste aantal buurtwegen, met name
174.
De gedetailleerde plannen lopen over meer bladen en hebben een schaal van 1/2.500.
De plannen zelf bestaan uit voorgedrukte kadastrale uittreksels die ingetekend en ingekleurd
zijn. De gemeentegrenzen zijn aangeduid met een dikke roze lijn, de grenzen van de
deelgebieden met groen, de rivieren, grachten en waterplassen met blauw en de huizen met
zwarte en grijze blokjes.
De buurtwegen kregen een gele kleur en werden gevat tussen twee evenwijdige volle zwarte
lijnen; de voetwegen kregen ook geel, maar tussen twee evenwijdige zwarte stippellijnen. De
nummers bij de wegen verwijzen naar de algemene tabel van de buurtwegen. De grote zwarte
cijfers in de vlakken afgebakend met rode lijnen op de algemene plannen verwijzen naar de in
detail weergegeven deelgebieden. De rode cijfertjes op de wegen geven de breedte in meter
weer. De zwarte cijfertjes op de belendende percelen verwijzen naar de tabellen van de
eigenaars. Zwarte stippellijnen naast de wegen geven de grenzen aan van de teruggevorderde
gronden. Volle rode lijnen duiden de voorziene verbredingen, rechttrekkingen of nieuwe
openstellingen aan.

De algemene tabel van de buurtwegen geeft per wegnummer een beschrijving. Van elke weg
is het volgende geregistreerd:
-

het volgnummer op de plannen;
het algemeen begin- en eindpunt;
de volkse benaming;
het nummer van het gedetailleerd planblad;
het begin- en eindaangrenzend perceel;
de breedte, de lengte en de oppervlakte;
de oppervlakte van de teruggegeven gronden, de ingenomen gronden of van niet gebruikte
of afgeschafte wegen;
de aanduiding wie onderhoudsplicht had.

De staat van teruggegeven en ingenomen gronden geeft weer:
-

het wegnummer;
het nummer van het detailplan;
het algemeen begin- en eindpunt van de weg;
de ligging van de betrokken percelen;
de naam, het beroep en de woonplaats van de eigenaars;
de aard van bebouwing van de grond;
de oppervlakte van de teruggegeven of ingenomen gronden.

De tabellen van de eigenaars grenzend aan de buurtwegen bevatten per detailplan en geordend
op de wegnummers:
-

de ligging van de percelen, kadastrale sectie en kadastraal nummer;
de naam, het beroep ende woonplaats van de eigenaar;
de aard van de bebouwing van de grond;
het nummer van de aanvullende aanwijzende tabel.

Men kan de hele reeks West-Vlaamse atlassen raadplegen in het Provinciaal Archiefgebouw,
Gistelsesteenweg 528 te Sint-Andries. Uitzonderlijk kunnen nog originelen ingekeken
worden; voor courante raadplegingen zijn er reproducties van de documenten op microfilm en
cd-rom of via internet.

De atlas der buurtwegen van Meulebeke
De tabel der eigenaars van de aanpalende percelen – tableau indiquant, par chaque feuille du
plan de détail, les noms des propriétaires des parcelles attenantes aux communications
vicinales omvat 4.451 percelen die aan de Meulebeekse buurtwegen paalden.
Hoewel de atlas der buurtwegen een onschatbare bron van informatie bevat, worden we door
de opzet van het atlassen-project meteen met twee belangrijke beperkingen geconfronteerd.
Eerst en vooral kwamen alleen de aanpalende percelen of aangelanden in aanmerking, en ten
tweede nam men als criterium enkel de buurtwegen.
De algemene tabel der buurtwegen of tableau général des communications vicinales geeft een
volledig overzicht van alle straten, wegen, voetpaden en zelfs de kleinste wegeltjes, zowel
binnen als buiten de dorpskom.

De Dierdonckhoeve in de Atlas der Buurtwegen (1846)
Zoals het bijgevoegde voorblad van de Meulebeekse Atlas des Communications Vicinales de
la Commune de Meulebeke duidelijk vermeld, wordt de kaarten op 26 maart 1846 door de
provincie West-Vlaanderen goedgekeurd.
We vinden de Dierdonckhoeve terug linksonder op de het eerste deel van de generale
plannen; ter verduidelijking hebben we de hoeve uitvergroot.
Op de detailplannen wordt het goed te Dierdonck over twee kaarten verdeeld, nl. het opperhof
met de uitgestrekte Dierdonk Kouters op plan n° 8 en het neerhof op plan n° 4.
Op de uitvergrote kaarten zijn alle verschillende gebouwen van de Dierdonckhoeve duidelijk
opgetekend.
Volgens de generale tabellen van de Atlas paalt het goed te Dierdonck aan weg nr. 2, de
Pitthemstraet, met als omschrijving de weg van Meulebeke naar Pitthem. Volgens de
kaartenmakers is de weg in goede staat en moeten de aanpalende bewoners die onderhouden.
Een tweede aanpalende buurtweg is voetpad n° 83, met name de Abeelendreef, omschreven
als de dosseweg doorloopende de dreef genaemd Abeelendreef. We geven nog mee dat deze
weg 2 m breed en 905 m lang is.
De detailtabellen geven ons inlichtingen over de eigenaars van de percelen. Voor de
Dierdonckhoeve is dit de graevinne Decroix uit Dadizele. Haar bezittingen in de
Dierdonckhoek bestaan uit land, boomgaerd, weyde en bosch. Als voorbeeld voegen we hier
een uittreksel met enkele stukken grond toebehorende aan gravin Decroix.

HISTORISCHE ACHTERGROND
VAN DE DIERDONCKHOEVE

Bron
Voor een volledige bouwhistorische beschrijving van de Dierdonckhoeve verwijzen we naar
volgende publicatie (te verschijnen in september 2008):
Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, Afdeling Ruimtelijke Ordening WestVlaanderen - Onroerend Erfgoed, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris
van het bouwkundig erfgoed. Provincie West-Vlaanderen, gemeente Meulebeke, 2008
De tekst is ook terug te vinden op de website van het Vlaams Instituut voor het Onroerend
Erfgoed, zie gebouwfiche Goed te Dierdonck (http.//paola.erfgoed.net/sdx/inventaris)

Korte omschrijving
In de Pittemstraat, 85 te Meulebeke ligt het goed te Dierdonck, een gerenoveerde historische
hoeve, ook gekend als de hoeve Dobbels, die in oorsprong omwald was.
De huidige hoeve omvat een woonhuis van 1903, 19de eeuwse bijgebouwen en een chicoreiast van 1941.

Historiek
De hoeve, één van de oudste en grootste van Meulebeke, is eertijds het foncier van de
gelijknamige heerlijkheid Dierdonck, met oudste vermeldingen in 1344 en 1381.
Enkele gekende 16de eeuwse eigenaars van de hofstede zijn Jan de Beer, heer van Meulebeke
(1539), de heer van Moen (1590) en Jacques Rosebeke, schepen van Zwevezele (1598).
Op een kaart bij het landboek van 1654-1656 wordt aan de noordzijde van de dreve van tgoet
te Dierdonck die door de Dierdonckkouter loopt, het omwalde goed weergegeven. Het omvat
twee parallelle gebouwen en ten noordoosten het neerhof. De hoeve wordt omschreven als
eenen hapten meersch met een groot hapte stick landts suijt daeraen ende met een behuysde
ho(fsted)e met de wallen, moten, sijnghels west daeraen, genaemt het goet te Dierdonck, t(e)
saemen acht partijen al d(e) een aen d(e) andere, maecken(de) t(e) saemen een vierhoucte
p(ar)tije, paelen(de) west en(de) noort sijn selfs landt, noch noort het voorgaen(de) landt,
oost de voorn(omde) Pitthemstraete en(de) suyt sijn selfs hof dreve. De toenmalige eigenaar is
de heer van Marchove, die de hoeve aan Jan de Clerck verpacht.
Een akte uit 1700 vermeldt twee hofsteden, waarvan het ene hof, het opperhof, moten en
wallen omvat, en het andere, het neerhof, ten noordoosten ervan gelegen is.
De door bomen omzoomde dreef en de Dierdonckhoeve met neerhof worden op de
Ferrariskaart (1770-1778) weergegeven, maar per vergissing als Cse te Bosterhout aangeduid.
Op een kaart in het leenboek van het leenhof Bosterhout uit 1785 wordt de hofstede als het
foncier van Dierdonck vermeld.
Het primitief kadasterplan (ca. 1830) toont ons op het voormalige opperhof, waarvan de
omwalling reeds gedempt is, een groot bijgebouw aan de westzijde en kleine bijgebouwen aan
de oost- en zuidzijde. De toenmalige eigenaar van beide hoeves is gravin de Croix de
Dadizele.

In 1903 laat Marie de Durfort Civrac de Montmorency-Luxembourg uit Parijs het huidige
woonhuis aan de zuidzijde oprichten, het oude woonhuis tot landgebouw omvormen en het
bijgebouw aan de oostzijde vergroten.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt een groot aantal Duitse soldaten op de Dierdonckhoeve
ingekwartierd. Tijdens ‘de slag om Meulebeke’ in mei 1940 wordt een Belgisch soldaat achter
de ast begraven.
In 1941 wordt het voormalige woonhuis afgebroken voor de bouw van een chicorei-ast. Ook
de twee bijgebouwen worden aangepast en vergroot.
In de tweede helft van de 20ste eeuw registreert het kadaster nog enkele perceelsverenigingen.
Bouwkundige beschrijving
Losstaande, verankerde bakstenen hoevegebouwen in kwadraatvorm omheen een erf met
kasseibestrating, verharding en centraal grasperk met bomen, omgeven door een haag en een
witgeschilderde, open betonnen afsluiting. De toegang wordt door recente, overhoekse
bakstenen pijlers en een ijzeren hek gemarkeerd.
Aan de zuidzijde, eenlagig woonhuis van zeven traveeën onder zadeldak (zwartgeglazuurde
mechanische pannen) met voorliggend grasperk; recent verdwenen dakruiter met klokje.
Deurtravee oplopende in dakvenster onder haaks zadeldakje met geschoorde overkraging.
Doorlopende, witgeschilderde overhoekse muizentandfries. Segmentboogopeningen onder
strek gevat in doorlopende spaarvelden met aflijnende tandfries; witgeschilderde strekstenen
van dakvenstertje. Vernieuwd schrijnwerk met grote roedeverdeling; nieuwe luiken met
figuratieve klemmen. Natuurstenen onderdorpels. Beglaasde deur voorzien van gestileerd
ijzeren hekwerk met ingewerkte initi alen ‘D L’ en gekleurde glas-in-loodinvulling in
segmentbogig bovenlicht. Achteraanbouw onder haaks zadeldak.
Bijgebouwen onder zadeldak (mechanische pannen) met geel-blauw geschilderd houtwerk.
Aan oost- en westzijde van het erf, parallelle schuur en stal, beide met dakoverstek voorzien
van gekartelde, houten bebording, laadvensters en asemgaten. Segmentboogopeningen, o.m.
poorten van de dubbele dwarsschuur met klinket en tweedelige staldeuren. Muurkapelletje
aan erfgevel en laaddeurtje in de noordzijgevel van de schuur. Stal met zuidelijke aanbouw
onder lessenaardak; tegen de noordwestelijke hoek aangebouwd, driebeukig bijgebouw onder
gekoppelde zadeldaken met laaddeuren, betonnen laadvloertje en poort onder betonnen latei.
Ten noorden van het erf, imposante bakstenen chicorei-ast onder zadeldak met breed
uitkragende schoorsteen, sierankers en beluikte verluchtingsgaten onder witgeschilderde
lateien. Aanpalend bijgebouw onder plat dak met laaddeuren, laadvloertjes en open
rondboognis in dakrand.
Centraal op het erf, duiventil en gecementeerd hondenhok omgeven door ijzeren hek tussen
betonnen pijlers.
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1941/9, 1954/9, 1971/21, 1976/21.
KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 212 : Kadastrale legger, Meulebeke, Afdeling 1, artikels 134,
1981, 2910.
RIJKSARCHIEF KORTRIJK, Aanwinsten VI, nr. 2794 : Leenboek van het Leenhof Bosterhout, Heerlijkheid
ten Ackeren, 1785.
DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van Westelyk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het Land van den
Hoek, de graafschappen Guînes en Boulogne en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, deel III, Brugge,
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HISTORISCHE BRONNEN OVER
DE DIERDONCKHOEVE

Om het historische belang van het goed te Dierdonck te illustreren, voegen we enkele kaarten
en kaartfragmenten toe, waarop Dierdonck vermeld wordt:
1.

Gemeente-archief Meulebeke, De landboeken van Meulebeke, 1654-1656

2.
George Fricx, Carte particulière des environs de Menin, Courtray, Ypre, Dixmude et
Deynse, 1745 (privé-verzameling)
3.
Rijksarchief Kortrijk, Aanwinsten VI, nr. 2794: Leenboek van het leenhof Bosterhout,
Heerlijkheid ten Ackeren, 1785
4.
Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Atlas des Communications Vicinales de la
Commune de Meulebeke, 1846: generaal plan
Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Atlas des Communications Vicinales de la
Commune de Meulebeke, 1846: detailplan n° 4
Provinciaal Archief West-Vlaanderen, Atlas des Communications Vicinales de la
Commune de Meulebeke, 1846: detailplan n° 8
5.
Carte de Belgique. Réduction des plans cadastraux. Commune de Meulebeke, 1853
(privé-verzameling)
6.
Kadasterarchief West-Vlaanderen, 212 : Kadastrale legger, Meulebeke, Afdeling 1,
artikels 134, 1981, 2910
7.

Metingsplan, 2003
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