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ALGEMENE BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF 

I. IDENTIFICATIE 

Referentie: BE RAG, Heerlijkheid Coudenhove (514-3248) 
 Nummer toegang: AR28 
Naam: Archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van 
 Coudenhove te Melsen 
Datering: 1683-1796 
Beschrijvingsniveau: Archiefbestand 
Omvang: 7 nrs. (0,22 s.m.) 

II. GESCHIEDENIS VAN ARCHIEFVORMER EN ARCHIEF 

A. ARCHIEFVORMER 

1. NAAM 

Heer van Coudenhove 
Leenhof van Coudenhove 
Schepenbank van Coudenhove 

2. GESCHIEDENIS 

a. Algemeen 

De heerlijkheid Coudenhove bevond zich langs de Schelde te Melsen en Schelderode, ten 
zuiden van Gent op de steenweg richting Gavere1. Het was een vol leen dat rechtstreeks 
gehouden werd van het leenhof van het Land van Rode te Schelderode, een 
gebiedsomschrijving die op haar beurt één van de vijf roeden vormde van de kasselrij of het 
Land van Aalst2. Het territorium van Coudenhove strekte zich hoofdzakelijk uit in datzelfde 
Land van Rode, meer bepaald in de dorpen Melsen en Schelderode. Coudenhove bestond 
reeds eind 14de eeuw en bleef bestaan tot het einde van het ancien régime. Vroegere sporen 
werden niet teruggevonden. 

                                                 
1 De geschiedenis van de archiefvormer(s) is volledig gebaseerd op RIJKSARCHIEF TE GENT (RAG), Heer, 
leenhof en schepenbank van Coudenhove te Melsen, passim; DE COCKER J., Geschiedenis van Melsen, s.l., 
1988, passim; Melsen, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie 
Oost-Vlaanderen. Eerste reeks: Arrondissement Gent, Gent, 1864-1870, dl. 4, p. 5-7 en VERFAILLIE J., “Of 
Archives and Men”. Identificatie van de archiefvormers in het conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de 
eeuw - ca. 1820) (onuitgegeven verhandeling Master na Master in de Archivistiek), Brussel, 2006, dl. 1, p. 77 en 
189. 
2 Het archief van het leenhof van het Land van Rode te Schelderode is slechts fragmentarisch bewaard. Een 
omschrijving van achterleen Coudenhove kan onder meer worden gevonden in een register van akten en 
contracten, naar aanleiding van een overdracht van het goed in 1710: RAG, Schepenbank, leenhof en parochies 
Bottelare, Schelderode, Munte en Makegem, nr. 92, fol. 39r-44r. 
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De heer van Coudenhove kon in het kader van zijn beheer beschikken over twee instellingen, 
namelijk een leenhof en een schepenbank. Tot 1710 vergaderden beide instellingen te 
Schelderode, nadien te Melsen. 

b. Heer van Coudenhove 

Uit een overzicht van de tot dusver bekende heren van Coudenhove blijkt dat deze 
heerlijkheid doorheen het ancien régime grotendeels in handen was van drie belangrijke 
families, achtereenvolgens Utenhove, van Coudenhove en Goubau. Toen deze laatste familie 
de heerlijkheid Coudenhove anno 1710 kocht uit het sterfhuis de Lannoy, waren zij reeds 
heren van de dorpsheerlijkheid van Melsen. 

Coudenhove was een bescheiden heerlijkheid waaraan een aantal inkomsten verbonden was. 
De heerlijke rechten waren eerder beperkt. De heer had het recht op de grondjustitie, of de 
lage rechtspraak, waarvoor hij kon rekenen op zijn leenhof en zijn schepenbank. Wat 
personeel betreft, mocht de heer zowel een baljuw als een meier aanstellen. Deze plaats-
vervangers stonden aan het hoofd van beide instellingen en zorgden voor de instandhouding 
van de heerlijke rechten. 

De inkomsten waren eerst en vooral afkomstig van rechten bij leenverhef en van het recht op 
wandel- en sterfkoop. Coudenhove telde een vijftigtal achterlenen en meer dan 200 
erfgronden in het Land van Rode en het Land van Gavere. Bij de overgang van elk leen had 
de heer recht op een som, het zogenoemde verhef- of reliefgeld. De waarde daarvan was 
vastgelegd op tien ponden parisis, gecombineerd met twintig schellingen kamerlinggeld of 
administratiekost. Bij verkoop of vererving van een grond oefende de heer daarenboven het 
recht tot wandelkoop, respectievelijk sterfkoop uit. Doorgaans eiste hij een tiende penning 
van de koopsom of de waarde van de grond; enkel het recht van sterfkoop bij erfgronden 
week daarvan af met een tarief van acht schellingen parisis per bunder. De belangrijkste, en 
tevens meest vaste vorm van inkomsten waren de heerlijke renten, waarmee de 
bovengenoemde erfgronden waren belast. Zij werden geïnd rond 1 oktober (Sint-Baafs) en 
rond kerstdag. 

c. Leenhof van Coudenhove 

Coudenhove telde een vijftigtal achterlenen, verspreid in het Land van Rode en het Land van 
Gavere. Het waren kleine gebieden: in de 18de eeuw waren slechts twee achterlenen groter 
dan één bunder. Logischerwijze was er dus een leenhof aanwezig, dat bestond uit een 
variërend aantal leenmannen met aan het hoofd een baljuw. De instelling had eerst en vooral 
een bestuurlijke taak, namelijk het bijhouden van de leenadministratie. Aansluitend was het 
leenhof ook bevoegd voor het beslechten van geschillen over en de registratie van de 
overdracht (het erven en onterven) en de bezwaring van die achterlenen. 

d. Schepenbank van Coudenhove 

De schepenbank van Coudenhove was een gelijkaardige constructie, bestaande uit zeven 
schepenen met aan het hoofd een baljuw. Vermoedelijk kon tevens een meier worden 
aangesteld, als plaatsvervanger van die baljuw. 

Sporen van bestuurlijke activiteiten werden niet teruggevonden. Deze instelling had 
hoofdzakelijk een gerechtelijke functie, waarbij een onderscheid kan worden gemaakt tussen 
contentieuze en voluntaire rechtspraak. Kortweg kan men stellen dat de schepenbank bevoegd 
was voor de registratie van de overdracht (het erven en onterven) en het bezwaren van de 
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onroerende, niet-leenroerige goederen in haar ressort. De instelling beslechtte ook conflicten 
over heerlijke renten en kon processen over achterstallige betalingen behandelen3. 

B. ARCHIEF 

1. GESCHIEDENIS 

De continuïteit in het bestuur van een heerlijkheid werd verzekerd door de instellingen die 
eraan verbonden waren, in dit geval een leenhof én een schepenbank. Een blik op het archief, 
in het bijzonder de aanwezige registers, leert dat het duidelijk een restant vormt van de 
documenten die door die instellingen systematisch werden bijgehouden. In de praktijk was het 
instellingsarchief hoogstwaarschijnlijk in handen van één bepaalde functionaris of diens 
familie, die tevens verbonden was aan andere instellingen uit de regio. Dat suggereert althans 
de manier waarop het grootste deel van het archief in het Rijksarchief terechtkwam. 

2. VERWERVING 

Het merendeel van de documenten die worden beschreven in deze inventaris, maakte tot voor 
kort deel uit van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van Melsen, een 
bestand dat tijdens de 19de eeuw in het Gentse Rijksarchief werd gedeponeerd (zie 
‘Concordans’)4. De stukken van Coudenhove werden ca. 2010 tijdens een herinventarisatie 
afgescheiden. 

Daarnaast werd dit kleine bestand aangevuld met drie losse stukken, waarvan er twee 
afkomstig zijn uit de oude, overigens verwante, toegangen van het conglomeraatbestand 
“Land van Gavere” en van “Sint-Denijs-Boekel”5. Het laatste document kwam pas in 2013 
binnen in het Rijksarchief te Gent: het werd aangetroffen in de pakken “varia” die op 14 
oktober 2013 samen met het archief van notariskantoor Pede-Henrist werden overgebracht6. 

III. INHOUD EN STRUCTUUR 

A. INHOUD 

In deze inventaris worden documenten van de heerlijkheid Coudenhove (1683-1796) 
beschreven. Het archief van zowel heer, leenhof als schepenbank is van belang voor de 
aanvulling van historische kennis over Melsen, Schelderode en omliggende dorpen tijdens het 
ancien régime. 

In het archief van de heer bevinden zich hoofdzakelijk stukken betreffende heerlijke renten. 
Het archief van het leenhof en de schepenbank bestaat grotendeels uit registers van akten en 

                                                 
3 Zie bijvoorbeeld ook RAG, Raad van Vlaanderen, nrs. 26939, 27564 en 27646. 
4 SOMERS A., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank te Melsen (1587-1796 
(Rijksarchief te Gent, Inventarissen 89, leeszaaltoegang AR110), Brussel, 2011. 
5 Zie VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van Sint-Denijs-
Boekel (1443-1795) (Rijksarchief te Gent, Inventarissen 110, leeszaaltoegang AR162), Brussel, 2013, p. 12-13 
en VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbanken van het Land van 
Gavere (1535-1810) (Rijksarchief te Gent, Inventarissen 111, leeszaaltoegang AR50), Brussel, 2013, p. 17-18. 
Voor een meer uitgebreide versie, zie tevens VERFAILLIE J., “Of Archives and Men”, dl. 1, passim. 
6 CAZAUX J., Inventaris van de minuten en repertoria in bewaring gegeven door Notarissen A. Pede en P. 
Henrist te Bottelare (Rijksarchief te Gent, leeszaaltoegang NOT26), Gent, 2013. Het betreft aanwinstendossier 
2013/21. 
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contracten die voor één van beide instellingen werden verleden. Daarnaast is ook een legger 
van lenen bewaard, opgenomen in een meer uitgebreide legger van heerlijke renten. 

De bovengenoemde registers zijn de voornaamste stukken in deze inventaris. De bewaring 
van dit type documenten binnen een kleine heerlijkheid als deze biedt de lezer een unieke blik 
op de reikwijdte van die lokale instelling. 

B. ORDENING 

Voor de ordening van dit kleine bestand werd een archiefschema opgesteld conform de 
standaard van het Belgische Rijksarchief, gebaseerd op het Archiefschema voor het archief 
van een heerlijkheid en van een leenhof en het Archiefschema voor het archief van een 
schepenbank en een gemeente tot 1795, in COPPENS H., De ontsluiting van archieven. 
Richtlijnen en aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het 
Rijksarchief (Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, p. 436-446. Wegens het 
beperkte aantal stukken werd de basisstructuur, bestaande uit archief van de verschillende 
aanwezige archiefvormers, niet verder ingedeeld. 

IV. RAADPLEGING EN GEBRUIK 

A. VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING 

Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 

B. VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE 

Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van toepassing in 
het Rijksarchief. 

C. TOEGANGEN 

Deze toegang geldt als vervangende toegang voor enkele bestanddeelnummers uit de oude 
inventarissen van het Land van Gavere, de schepenbank van Sint-Denijs-Boekel en die van 
Melsen (zie ‘Concordans’). 

D. AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK 

De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. Waar gebruik 
werd gemaakt van pro-memoriebeschrijvingen werd de eigenlijke locatie per bestanddeel-
nummer in een secundair beschrijvingskenmerk weergegeven. 

De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het nummer van de 
toegang, namelijk AR28, en het bestanddeelnummer dat wordt aangetroffen links vóór elke 
archiefbeschrijving. Bij het verwijzen naar de hier beschreven documenten, is het best om het 
archief de eerste maal te citeren met zijn volledige naam: RIJKSARCHIEF TE GENT, Heer, 
leenhof en schepenbank van Coudenhove te Melsen, nr. [bestanddeelnummer]. Nadien kan 
worden volstaan met een verkorte referentie, namelijk RAG, Heerlijkheid Coudenhove, nr. 
[bestanddeelnummer]. 
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V. VERWANT MATERIAAL 

A. DOCUMENTEN MET EEN VERWANTE INHOUD 

In het archief van de familie de Clerque Wissocq de Sousberghe, bewaard in het Rijksarchief 
te Mons, bevinden zich één recepisse van een denombrement (1612), twee leggers van lenen 
(1417, 1605-1703) en drie ontvangstboeken van heerlijke renten (1476-1509, 1542-1581 en 
1609-1742) van de heerlijkheid Coudenhove: DE KEYZER W., Inventaire des archives de la 
famille de Clerque Wissocq de Sousberghe (XIIIe - XXe siècles), Brussel, 1976. Het is 
uiteraard niet ondenkbaar dat er, wat de heren van Coudenhove als archiefvormer(s) betreft, 
elders nog stukken familiearchief te vinden zijn. 

Daarnaast kan uiteraard worden gewezen op archief van naburige of verwante archiefvormers. 
Bij raadpleging van een klein heerlijkheidsbestand zoals dit, bestaat het gevaar om een uiterst 
fragmentarisch beeld van een lokaliteit te creëren. De onderzoeker dient steeds rekening te 
houden met andere spelers op het lokale en regionale niveau. Aanvullende informatie is te 
vinden in zowel kerkelijk als ander wereldlijk lokaal ancien-régimearchief, waarin heel vaak 
dezelfde notabelen en functionarissen voorkomen. 

In de eerste plaats zijn er de archieven van de heer, het leenhof en de schepenbank van 
Melsen en van het leenhof en de schepenbank van (onder meer) Schelderode. Zij vormen de 
neerslag van de activiteiten van de voornaamste overheidsinstellingen binnen de regio. Op het 
feodale vlak is er uiteraard een sterke band met het archief van het leenhof te Schelderode, 
waarvan Coudenhove als leen gehouden werd. Het beheer van de heerlijkheid was tijdens de 
18de eeuw daarenboven nauw verwant met het beheer van de dorpsheerlijkheid Melsen. 
Natuurlijk zijn er ook de archieven van andere lokale instellingen tijdens het ancien-régime in 
de regio waar Coudenhove erf- of leengronden had (zie Rijksarchief te Gent, 
leeszaaltoegangen code AR). Tot slot zijn er ook verschillende kerkelijke archieven uit de 
regio. Het oud archief van de Sint-Martinusparochie te Schelderode of de Sint-
Stefanusparochie te Melsen wordt bijvoorbeeld in het Gentse Rijksarchief bewaard (zie 
leeszaaltoegangen code PAR). Voor lokale informatie van na 1796 kan de lezer terecht in het 
archief van de gemeenten die in het gebied werden opgericht (zie Rijksarchief te Gent, 
leeszaaltoegangen code GEM of ter plaatse bewaard). 

B. BIBLIOGRAFIE 

BUNTINX W. , AUGUSTYN B., CEÛPPENS L. en VERFAILLIE J., Archiefvormers in het 
gerechtelijk arrondissement Gent, 3 dln., Brussel, 2008. 

DE COCKER J., Geschiedenis van Melsen, s.l., 1988. 

Melsen, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der 
provincie Oost-Vlaanderen. Eerste reeks: Arrondissement Gent, dl. 4, Gent, 1864-1870. 

VERFAILLIE J., “Of Archives and Men”. Identificatie van de archiefvormers in het 
conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820) (onuitgegeven 
verhandeling Master na Master in de Archivistiek), 2 dln., Brussel, 2006. 

VI. BESCHRIJVINGSBEHEER 

De inventarisatie van dit bestand werd in 2014-2016 uitgevoerd door Annelies Somers en 
Joke Verfaillie. De vormgeving gebeurde op basis van de richtlijnen en de model-
archiefschema’s uit COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en 
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aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief 
(Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997 en de Richtlijnen voor de inhoud en 
vormgeving van een archiefinventaris, Brussel, 2012. 

VII. BIJLAGEN 

Het onderstaande overzicht van de heren van Coudenhove werd samengesteld aan de hand 
van enkele stukken uit het voorliggende archiefbestand, aangevuld met de weinige informatie 
die in lokaal georiënteerde literatuur over het onderwerp te vinden is7. Voor de periode 
waaruit in dit bestand archief voorhanden is, worden alle bekende heren van Coudenhove 
weergegeven. 
 
UTENHOVE, Nicolaas 1399 
UTENHOVE, Jacob, fs. Jan 1417 
UTENHOVE, Jan fs. Nicolaas 1473 
VAN COUDENHOVE, Jan (sr.) 1542 
VAN COUDENHOVE, Jan (jr.) 1609 
VAN COUDENHOVE, Nicolaas 1612 
DE LANNOY, Jan Baptist 1686 

& VAN COUDENHOVE, Jeanne Livine fa. Nicolaas 
DE LANNOY, Guillaume ?-1710 
GOUBAU, Alexander fs. Jan 1710-1712 

& RUBBENS, Maria Constantia fa. Albrecht Maria 
& LUNDEN, Maria Constantia fa. Jan Baptist 

GOUBAU, Jan Albrecht fs. Alexander 1712-1733 
GOUBAU, Joris Alexander fs. Alexander 1733-1760 

& BOSSCHAERT, Isabella Magdalena 
GOUBAU, Joannes Frans Xaverius Joseph fs. Joris Alexander 1760-1776 
GOUBAU, Joris Willem Frans Joseph fs. Joris Alexander 1776-1780 

& VERMAELEN, Maria Theresia 
GOUBAU, Maria Theresia Gertrude Joanna fa. Joris Willem 1780-1796 

& DE MEULENAER, Karel Frans Ghisleen 
 

                                                 
7 Zie hoofdzakelijk RAG, Heerlijkheid Coudenhove, nrs. 1-3; DE COCKER J., Melsen, passim en Melsen, in DE 
POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis, p. 5-7. 
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INVENTARIS 

I. ARCHIEF VAN DE HEER 

1. Legger van heerlijke renten (fol. 1-150) en van lenen (fol. 151-185) van de 
heerlijkheid Coudenhove. 
1743-1748. 1 deel 

2-3. Dossiers inzake het proces tussen Joannes Frans Xaverius Joseph Goubau, heer 
van Melsen, Mespelare en Coudenhove, in naam van Josephus Bernardus de 
Saeger, griffier en ontvanger, eisers, en Guilliaeme vanden Bulcke uit Baaigem en 
diens zoon, Livinus vanden Bulcke uit Semmerzake, verweerders, over heerlijke 
renten. 
1763-1764 en 1766. 2 omslagen 
2. Eerste aanleg, voor de schepenbank van Coudenhove. 

1763-1764.  
Zie tevens RAG, Raad van Vlaanderen, nr. 26939 voor het dossier (1761-1766) dat 
door de schepenbank van Coudenhove werd doorgestuurd naar de Raad van 
Vlaanderen. 

3. Beroep, voor de Raad van Vlaanderen. 
1766. 

II. ARCHIEF VAN HET LEENHOF 

4-6. Registers van akten en contracten, verleden voor het leenhof of de schepenbank 
van Coudenhove. 
1684-1694, 1749-1794. 3 delen 
4. 9 december 1684 - [mei] 1694. 

Beschadigd, kaft en laatste bladen ontbreken. 
5. 27 september 1749 - 30 juni 1770. 
6. 2 maart 1771 - 15 maart 1794. 

--- Legger van lenen van de heerlijkheid Coudenhove. 
1743-1748 
Zie nr. 1, fol. 151-185. 

III. ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK 

--- - --- Registers van akten en contracten. 
1683-1694, 1749-1796. 
Zie nrs. 4-6. 
--- 20 februari 1683 - 8 mei 1694. 
--- 8 november 1749 - 13 oktober 1770. 
--- 15 maart 1771 - 23 januari 1796. 
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7. Minuut van een verkoopakte van zaailand te Gavere, door Francies Schepens uit 
Gavere verkocht aan Servaes Schoenmaeker uit Dikkelvenne. 
4 mei 1782. 1 katern 
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CONCORDANS 

De oude nummers zijn afkomstig uit vier verschillende bestanden, namelijk het archief van 
het Land van Gavere, de schepenbanken van Melsen en Sint-Denijs-Boekel - waarvan telkens 
de oude nummering wordt weergegeven (zie ‘Geschiedenis van archief’) - en ongeordende en 
ongenummerde varia, afkomstig van het notariskantoor Pede-Henrist. 
 

 
OUD NUMMER 

 
NIEUW NUMMER 

  
Land van Gavere 417 2 
  
Melsen 7 4 
Melsen 8 5 
Melsen 8bis 6 
Melsen 9 1 
  
Sint-Denijs-Boekel 74 3 
  
Notariaat Pede-Henrist 7 
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