Dit «Ledenummer
» van «Het Land van AaLst» wordt uitgegeven
ter gelegenheid van de Derde Gouwdag van de heemkundige
vereniging en dankbaar opg~dragen aan dhr Benoit Delens, burgemeester
van Lede, wiens milde steun toelaat aan onze lezers dit uitgebreid
nummer aan te bieden.

De Kerk van Lede en haar Kunstschatten

(*)

DE KERK.
De huidige S. Maartenskerk van Lede, in Gothische stijl, werd
verbouwd en bijgebouwd in verschillende perioden. De toren en de

middenbeuk dagtekene
door de geuzen, werde
met hardsteen uit de p~
liën was slechts voltoo
versiering. In 1871we
dige te S.-Niklaas, 0
Dezelfde architect on
een in baksteen (2).
het oude koor, dat bij
terlinck van Gent, in
De koorvensters werde
grond uitgebroken, wi
pijlers van de oude mi
sancebekleding hadde
in hun oude vorm hers
dagtekenen uit het mi
met sierlijk ribbenspe
pleisterd en in hun n
tuurlijke staat hersteld.
DE KUNSTSCHAT.
Het

Beeld;hcuwwerk.

Veel schoons en kos
baars ging verloren
de loop der eeuwen, 0
slechts te noemen h
marmeren
H. Sacr
mentstorentje, dat mi
den de 17e eeuw nog
stond, naast een Kri
van Keldermans. Toch .
de kerk van Lede 0
haar kunstschat een
zoek overwaard.
H
kostbaarste in de kerk
voorzeker het houten g'
polychromeerd
bee
van de. « Zoete
Gods» (75 cm. h.), mees
al genoemd O.L.Yr-'
van Lede. Dit beeld
Kerk van Lede (foto C.LA.).
(*)

Bij de samenstelling van deze bijdrage werd. naast persoonlijke opzoekingen in de archivalia. dankbaar gebruik gemaakt van « Aanwijzende Fotografische Inventaris van het Belgisch Patrimonium van Kunst en Geschiedenis: Canton Aalst (C.L A., 1948), van Religieuse Kunst in Oostvlaanderen (Pr, a.VI." 1950 en van enkele nota's uit een voordracht van dhr

Vromman.
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Cl)

(2)

(3)

unstschatten

C*)

in Gothische stijl, werd
rioden. De toren en de

middenbeuk dagtekenen uit het einde der 14" eeuw. In 1581 afgebrand
door de geuzen, werden de puinen tussen 1586 en 1598 heropgebouwd
met hardsteen uit de plaatselijke groeven. De dakbedekking met schaliën was slechts voltooid in 1622. De toren is eenvoudig en sober aan
versiering. In 1871 werd hij, naar de plannen van Serrure, bouwkundige te S.-Niklaas, opgetrokken en met een torenspits verrijkt (1).
Dezelfde architect ontwierp de huidige voorgevel, ter vervanging van
een in baksteen (2). De middenbeuk, zoals zij thans is, omvat ook
het oude koor, dat bij de bouw van het nieuwe koor door Tobias Oosterlinck van Gent, in 1652-54, in de middenbeuk werd ingeschakeld.
De koorvensters werden, zoals men nog goed kan bemerken, tot de
grond uitgebroken, wijl de tussenmuren als pijlers dienstdoen. De
pijlers van de oude middenbeuk, die vermoedelijk in 1776 een Rerwissancebekleding
hadden gekregen, werden in 1929 op gelukkige wijze
in hun oude vorm hersteld. De kapitelen zijn eenvoudig. De zijbeuken
dagtekenen uit het midden van de 17e eeuw, wanneer de gewelven
met sierlijk ribbenspel werden gestoken (3), die in 1931 werden ontpleisterd en in hun natuurlijke staat hersteld.
DE KUNSTSCHAT.
Het Beeldhouwwerk.

Veel schoons en kostbaars ging verloren in
de loop der eeuwen, om
slechts te noemen het
marmeren
H.
Sacramentstorentje,
dat midden de 17" eeuw nog bestond, naast een Kristus
van Keldermans. Toch is
de kerk van Lede om
haar kunstschat een bezoek
overwaard.
Het
kostbaarste in de kerk is
voorzeker het houten gepolychromeerd
beeld
van de. « Zoete
Nood
Gods» (75 cm. h.), meestal genoemd O.L.Vrouw
van Lede. Dit beeld werd
(1)

naast persoonlijke opzoekinkt van « AanWijzende Foto-

(2)

ium van Kunst en Gesch'ieieuse Kunst in Oostvlaande-

uit een voordracht van dhr

(3)

Detail van het beeld' der « Nood Gods»

(foto C.I.A).

Het gemetste gedeelte van de toren meet 28,54 m., de torenspits 17 m., het
kruis 3 m., de spil van de donderscherm boven het kruis 2 m. Totale
hoogte 52,54 m.
In 1872/73 werd de gevel van de kerk, gebouwd in 1736, afgebroken, 3 meter vooruitgeschoven en herbouwd met drie nieuwe portalen. De werken
werden.uitgevoerd door aannemer Jacobs, van Ninove.
« aen Adr. de Smet over het vauteren van de capelle» (1668) (Ra. Gent:
Familiefonds, nr 771).
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in 1414 van uit de Rijnstreek naar Lede gebracht (4). Naast de.religieuse waarde van dit mirakuleus beeld. is het tevens schoon en het
oudste stuk van de kerk. De Moeder Gods wordt er voorgesteld in een
rustige, beheerste houding; in het lichaam van de Zaligmaker valt de
lijn op van arm en benen.
Dit beeld prijkt op het mooie marmeren Lieve Vrouwaltaar,
gift van markies Willem Bette, heer van Lede, in 1651 gemaakt door
beeldhouwer Jaak Cocx, De kostelijke marmeren altaartafel. waarop
in halfverheven beeldhouwwerk 'n Piëta, de Boodschap en de Opdracht, is werk van Matthias Zens van Gent (1869). De beschadigde beeldjes werden op verzoek van pastoor Govaert in 1951 hersteld.
Verder gaat onze aandacht naar het koor, waar het prachtig
hoofdaltaar, in marmer, uitgevoerd in verschillende marmersoorten
door dezelfde kunstenaar, in 1657, ter nakoming van het testament
van markies W. Bette. Dit monumentaal altaar - dat wel een opfrissing en tevens een herstel in de originele toestand nodig heeft (5) -,
geplaatst in 1662, wordt bekroond door een Lieve Vrouw-beeld in
witte steen met er naast de beelden van S. Jozef en S. Maarten (in
hout ?).
Ook het k007'gestoeLte is
zeer rijk, in 1665 gemaakt door
Jan Desy. Volgens dhr Vromman zou « hij niet de kunstenaar zijn, die het snijwerk
uitvoerde, maar mag dit veeleer toegeschreven aan het beleid van Artus Quellln. Het
kan immers vergeleken worden met het koor gesteel te van
S. Jacobskerk te Antwerpen,
dat uit dezelfde werkplaats
stamt, evenals dat van de abdij van Averbode (1671), dat
evenwel veel grootser is. Veel
wijst op de stijl van Artus
Quellin, o.m. de symbolen, de
Koo'rgestoelte van die kerk van Lede
maskers en de gedrochten».
(665).
Alles getuigt van leven, wijl
de verdeling
getuigt
van
smaak. Zelfs in de zitterkens ontbreekt het niet aan fantasie.
De koorbeschotten
zijn in 1758 te Brussel gemaakt door J. van
Gelder; zij zijn eenvoudiger, met slechts enkele ornamenten; zij behoren tot de rococo-stijl, welke zich verraad door de schelp en fijne
lijnen, die er uit voortlopen. Merk o.m. op het beeld van S. Paulus,
afgebeeld midden een gebouwencomplex! « De beeldhouwers hebben
behoefte gevoeld te concurreren met de schilders. In hun relief pro(4) Cfr J. de BROUWER; Geschiedenis van O.L. Vrouw van Lede. Lede, 1953.
(5) Op de plaats. waar nu het H. Hartbeeld staat, hing tot 1868 een schilderij
van Jan Jansens. voorstellend de Verrijzenis van Kristus (643).
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beren zij ook de natuur na te bootsen. Invloed van de Franse geest
valt niet te ontkennen, al beheersten onze Vlaamse kunstenaars
Frankrijk, Engeland, Holland en Spanje» (Vromman).
De preekstoeL, werk van beeldhouwer Simon de Gemine (6), is
uit het jaar 1732. De voet, met de symbolen van de HH. Evangelisten,
waarin leven steekt, valt te bewonderen; op de kuip treft men in medaillon de afbeelding aan van S. Paulus en S. Maarten, naast de symbolen van geloof, hoop en liefde; op het ruggestel: een medaillon van
O.L.Vrouw van Smarten.
Het doksaaL en de orgeLkast werden in 1643 gemaakt door schrijnwerker Jan Soetens, alhoewel niet te misprijzen, is het evenwel geen
voorbeeld van fijn vakmanschap, zoals het koorgestoelte en de H.
Geestmeestersbanken. Het orgel is een werk van Nicolaas Royen
(1673) (7). Het beeldhouwwerk is van de hand van Henricus Reroux
(1780) .
De H. Geestmeestersbanken,
oorspronkelijk « het gestoelte der
Confrerie van O.L.Vrouw van VII Weeën », achteraan in de kerk, dagtekenen van 1673 en is het werk van Jan de Koek, geïnspireerd door het
koorgestoelte. Zij bevatten eveneens enkele pareltjes van houtsculptuur, zo de dolfijn en de vis, evenals de mooie koppen, enz.
Het aLtaa1' van de H. Moeder Anna, in hout, snijwerk van beeldhouwer Albertus de Backer (1727), met een tabernakel einde 18"eeuw.
Het beeld in hout van de H. Anna is vermoedelijk werk van dezelfde
kunstenaar. De marmeren altaartafel komt uit het atelier van Matthias Zens.
Vragen nog even onze aandacht: het beeld van S. Maarten (of beter van S. Elooi?) (h. 1,20 m.), barok, hout, 17· eeuw; het beeld van
O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen, 17" eeuw, rococo stijl, evenals het
beeui van de H. Barbara; de muurbeschotten
dagtekenen van 1782/84
en werden gemaakt door Andries de Lanoy, het beeldhouwwerk is
van de hand van J.B. de Coene, beeldhouwer te Aalst; de biechtstoelen: twee werden gemaakt door Jo. van Gelder van Brussel, in 1756,
naar een model van Sr de Smet, van Dendermonde, - vier zijn van
de hand van Sr Ignatius van Vlemmeren en Rombout Dufour, schrijnwerker te Dendermonde, wijl het beeldhouwwerk gehouwen werd
door meester Hendrik Reroux, beeldhouwer te Dendermonde; de huidige communiebank
is werk van H. Put, meester schrijnwerker te
Brussel (1774).
In de kleine sacristij staat een biechtstoel (170 eeuw), uit dezelfde
tijd en van dezelfde schoonheid als het koorgestoelte; en op zolder
een graflegging K1'isti, voornaam van wezen en opvallende stijfheid,
werk van beeldsnijder Martinus van der Vorst (1688).
Onder deze rubriek past ook een oude Paaskandelaar
(2,10 m. h.),
in hout, verguld en verzilverd, behorend tot de Louis XVI stijl
(0. 1785), Op de voet een guirlande rond engelkopje.
(6) Het timmerwerk
werd gemaakt door Joannes Victor van Merelbeke.
(7) In 1781 werd het orgel hersteld door Van Peteghem van Gent; later nog
meermaals, tot wanneer het in 1952 volledig werd herbouwd door de firma
Loncke (E·sen) (350.000 fr.).
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De' SCih.ilderijen.

Geen meesterwerken, maar votiefschilderijen ter herinnering aan
mirakuleuze voorvallen of genezingen. Zo treffen wij rond het altaar
van O.L.Vrouw de schilderij op hout aan, het mirakel voorstellend
van Cornelis Fierens, die in 1581 van de brandende toren sprong en
ongedeerd bleef; verder de schilderij voorstellend de genezing van
kreupelheid van Andries Nicolaes; achteraan in de kerk een serie
mooie votiefkinderportretjes
- die erg geleden hebben van de vochtigheid -, o.m. van J.B. Bundel (1722), Joanna-Theresia van der Haegen (1752), Jacqueline Jos. de Grauwe (1720), Madel. Keyser (17" E.),
Anna-Maria-Judeca Meert (1741), S.F.L. Meert van Brussel (1765),
c.r. Verbrugghen (1757), naast tal van Jezuïetenheiligen, werk van
Broeder Quartier, s.i., door de leerlingen van S. Jozefscollege geschon'ken gedurende de 2e helft der 19" eeuw.
Het Edelsmeewerk.
Deze kunstschat is te zoeken in de sacristij, waarvan de niet te
misprijzen beschotten het werk zijn van Ignatius van Vlemmeren,
van Denderhoutem (1776-78).
Het waardevolste stuk, waaraan een nog niet opgeklaarde brok
geschiedenis is verbonden, is een monstrans (50 cm. h.) (0. 1500), in
zilver, gedeeltelijk verguld, Engels werk uit de laat-Gotische periode,
met vierlobbige voet, versierd met gebladerte en twijgjes, die doorlopen, als te ondersteuning van de monstrans; de monstrans zelf
bestaat uit fijne zuilties, als in een kerk, in een spitsboog uitlopend,
bekroond met het beeld van de Gekruisigde, beeldjes van Kristus aan
de geselzuil, van O.L.Vrouw, S. Jan, de H. Edward belijder en S.
Thomas van Canturbery, naast aanbiddende en trompet-schallende
engelen. De lunula werd later bijgevoegd.
Hoe kwam de kerk van Lede in het bezit van dit Engels kunstwerk? Vermoedelijk kwam het slechts aan de kerk in de tweede helft
van de 18" eeuw. Het komt evenmin voor onder de stukken die werden aangekocht te Gent in 1776, na de opheffing van de Jezuïetenorde. Op de houten kast, waarin de monstrans werd bewaard, leest
men: « Sacram hanc pixidem pro expositione Augustissimi Sacramenti ex Anglia in Artestam tempore Reginae Elisabethae translatam, primae Beatissimae Virginis Matris sodalitati post Angliae conversionem Londini erigendae. Dono dedit P.J. Clare (s.j.), a? Di 1691})
(8). Komt deze monstrans van de Jezuïeten van Aalst, die ze, bij de
opheffing der orde in 1773, aan de kerk van Lede schonken? EeR gissing, die evenwel niet kan worden bewezen.
Een ander monstrans (84 cm. h.), zilver, waarin de cylinder door
een lunula werd vervangen, is werk van de Antwerpse zilversmid
(8) « Deze gewijde monstrans, dienende tot de uitstelling van het hoogwaardigste Sacrament, uit Engeland naar het Atrechtse overgebracht ten tijde
van koningin Elisabeth (t 1603),aan de eerste broederschap van de Allerheiligste Maagd en Moeder, na de bekering van Engeland in Londen te stichten. Geschonken door P.J. Clare, s.j., ten jare 1691.» - Vermoedelijk werd
het waardevol stuk gedurende de Franse Omwenteling naar Duitsland
overgebracht, vanwaar het na het konkordaat door generaal de Kerkhove,
wonende op het kasteel te Ronkenburg, werd teruggebracht.
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Joos Lestens of Lasteens (1642). De prachtig ûitgewerkte kroon is versierd o.m. met een fijne uitbeelding van de Nood-Gods. Het werk
bezit de eigenschappen van de baroktijd.
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Re/iekdragertjes

in zilver

(0. 1660)

(foto C.LA.).

De ceremoniestaf
(35 cm. h.), zilver, werk van de Mechelse zilversmid Adriaan Hamel (0. 1675), stelt de Nood-Gods voor, sierlijk
van vorm en mooi van expressie.
Een ciborie, verguld, schoon van vorm, rijk versierd, met een grote kroon (1612).
Het Processiekruis
(84 cm. h.), in zilver, trekt de aandacht door
de afgewerkte ranken, bladeren en bloemknoppen, maar vooral het
aangezicht van de Kristus en het uitgerokken lichaam wijzen op een
kunstenaarshand (1716).
De aliaarschel, in zilver, Rococo stijl (1750)..
De Godslamp (34 cm.), in zilver, eveneens uit de Rococo tijd
(1769), is werk van Ludovicus Burvenich en « behoort tot het allermooiste van België» (Vromman).
MissaaLversiering in zilver, m. 18" eeuw, Rococo, met voorstelling
van de Piëta en van S. Maarten, die zijn mantel afstaat aan een bedelaar (het tafereel speelt zich af midden een landschap).
Twee kandelaars in zilver (52 en 55 cm. h·.) (a? 1738); verder een
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kandelaar in koper (78 cm. h.) ; zilveren wierookvat en scheepje (rn.
18e eeuw, Rococo) en een prachtige koperen offemndeschotel
(17"
eeuw).
Ook uit de 1ge eeuw bezit de kerk een echt kunstwerk van goudsmeekunst, nl. de vergulde zilveren kroon van O.L.Vrouw (1864),
versierd met edelstenen. Een geschenk van ridder de Gellinck d'EIseghem.

Het Borduurwerk.
De kerk bezit een zeer rijk antipendium
(= bekleding van de
voorzijde van het altaar), uit het jaar 1689, met in het midden een
medaillon de Piëta voorstellend, en er omheen goudranken. Eveneens
een antipenclium, uit de tijd van de Rococo (2e helft der 18c eeuw),
met het Lam Gods als medaillon. Het werk uit de 18" eeuw is kleurrijker dan dit uit de 17" eeuw.
Verder een mooie rode koorkap, die opvalt door rijkdom van materiaal en tekening; een prachtige witte koopkap, met pelikaan midden een bos van ranken en bladeren; eveneens een witte en rode
kasuifel (1689?) in dezelfde stijl; enz.
Ook de processievaandels verdienen onze belangstelling, o.m. deze
van O.L.Vrouw (1754), van de H. Anna (18e eeuw) en O.L.Vrouw van
VII Weeën (18e eeuw), naast de prachtige, met goudbrokaat versierde
mantel van de Nood-Gods (1862) en een schoudervelum met als motief een pelikaan, met ranken en tarwearen uit overvloedhoorn.
Dit voor de stukken van vóór de Franse Revolutie, al werd de
kunstschat sedert dien nog verrijkt.
De kerk van Lede loont om haar rijkdom aan kunstschatten zeker de moeite van een bezoek, maar nog rijker is zij voor de gelovige,
die er gaat ter verering van de Moeder van Smarten, sinds meer dan
500 jaar er weldoend-wakende over haar volk.
HOFSTADE.

J. de Brouwer.
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIII!I!IIII!IIIIIIIIII.

Burgemeesters van Lede na de Franse Revolutie
1796. Pieter Jan de Backer, « agent».
1797. Ferdinand, Frans Eeman, « .maire ».
1807. Frans, Jan. Jozef Eeman, « mair e ».
1812. Frans van Kerkhoven, « maire ».
1815. J. Philippe van Pottelsberghe
la Potterie,
1831. Jean Coppens (t 1840).
1840. Joos de Putter.
1855. Baron Hippolyte Dellafaille
(t 1874).
1875. August Coppens (t 1904).
1904. Jozef Moens ct 1926).
1927. Paul Coppens.
1933. Gaston Matthijs.
1009. Edgard Coppens.
1942-1944. Jozef CooL dd.
1953. Benoit Deleris.
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« maire », burgemeester

('22).
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Bijdrage tot de Demografie
van Lede
Ofschoon de naam van deze gemeente van Germaanse oorsprong lijkt te zijn(l) en dus op een Frankische stichting zou wijzen, schijnen de talrijke vondsten van Romeinse voorwerpen te
LEde (2)' er op te wijzen dat aldaar reeds vóór de Franken andere
bewoners waren.
Over de getalsterkte van die bevolking weten wij volstrekt
niets. Doch de talrijke hoven, welke op het grondgebied bestonden,
laten vermoeden. dat de bevolking moet betrekkelijk dicht geweest
zijn. En warmeer wij, in de lede eeuw, voor de eerste maal eèr.
cijfer onmosten, naar aanleiding van de vernieling van het dorp
(zie verder) mogen wij beslist zeggen dat Lede een dichtbevolkte
gemeente was.
Hier volgt een heel bondige beschrijving van de evolutie der
bevolking gedurende de vier laatste eeuwen. Wegens het grondig
verschil aan beschikbare documentatie zullen wij die tijd indelen
in twee perioden : nl. de eerste vóór het invoeren van. de burgerlijke
stand, En de tweede sindsdien.

I. Vóór 1800
1. Geboorten

In 1685 waren er te Lede 879 communicanten of ir.wouers boven
de 12 jaar oud, benevens 473 kinderen, zijnde dus 1.352 inwoners.
Datzelfde jaar werden er 51 dopen opgetekend, zegge 37,72 per duizend, wat een normaal cijfer is.
In 1796 waren er 2.158 paasplichtigen, benevens 859 kinderen,
zijnde 3.017 inwoners. Tussen 1 .Ianuari en 8 November van datzelfde jaar waren er 102 dopen. Zo men voor de 52 overblijvende
dagen van het jaar één zesde van 102 bij dit aantal dopen voegt,
bekomt men een theoretisch cijfer van 119 geboorten. Vergeleken
bij het aantal getelde inwoners geeft ons dit een coëfficient van
39,24 per duizend, wat niet zo heel veel verschilt van het coëfficient
van een eeuw tevoren, en een gemiddeld cijfer van 38,48 per duizend geeft.
De geboorteregisters, welke van het jaar 1591 af volledig zijn,
vermelden in de eerste jaren verschillende geboorten van ouders
die in de omliggende dorpen woonachtig zijn (3). Zo wij die geboorten van de totalen voor bedoelde jaren aftrekken, bekomen wij volgende gemiddelde cijfers, voorkomend onder kolom 2 van onder(1) Dr M. M. Gysseling : Toponymische Etymologieën in en om het Land van
Aalst, in HET L. v. AALST, Jg. IV, blz. 71.
(2) DE POTTER & BROECKAERT, Gesch. der Gem. van O.-VI. - Lede.
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staande Tabel I. Het gemiddeld geboortecoëfficient 38,48 p2T duizend, aangewend op die tienjaarlijkse gemiddelden, geeft een theoretische bevolkiflg vermeld in kolom 4 (teneinde ruimte te besparen geven wij in de derde kolom het gemiddeld aantal overlijdens
aan).
TABEL
Tienjarige
periode

Gemiddeld aantal
geboorten
overlijdens

I.
Theoretische
bevolking

Get,elde
bevolking

980
37.9
10.2
1591-1600
750
28.9
12.4
W81-1610
840
32.5
12.9
1611-1620
1.350
51.8
21.3
1621-1630
1.330
51,1
26.1
1631-1640
1.200
46.2
41.3
1641-1550
1.310
50.El
24.6
1651 - 1660
1.660
(4.0
46.2
1661- 1670
1.430
54.9
45.8
1671-1680
1.352 in 1685
1.550
59.8
17,0
1681- 1690
1.490
57.5
27.2
1691-1700
1.670
64.2
24.5
1701-1710
1.730
66.8
24.8
1711-1720
1.610
62.1
27.0
1721-1730
2.110
81.1
25,0
1731-1740
2.090
80.5
36.7
1741-1750
2.430
93.5
29.6
1751-1760
2.510
96.5
37.7
1761-1770
2.360
90.7
45.5
1771-1780
2.350
90.4
83.0
1781-1790
3.017 in 1796
2.850
109.0
88.7
1791-1796
Voor de perioden 1681 - 90 en 1791 - 96 stemt de' theo:-etische gemiddelde bevolking op ± 10 % na overeen met de werkelijk getelde
bevolking (aan de hand waarvan ze tr-ouwens berekend werd) en
wij zullen de ganse reeks dan ook voorlopig als basis nemen.
2. Huwelijken
Zoals men weet, bedroeg het gemiddeld huwelijkscoëfficient
tijdens de ganse 19" E. in België ongeveer 7 per duizend. Dit coëfücient, toegepast op het gemiddeld aantal huwelijken voor dezelfde
tienjarige perioden als hierboven, geeft onde:-staande Tabel H. Ter
vergelijking geven wij, in een vierde kolom, andermaal de theoretische bevolking be:-ekend aan de hand der geboortecijfers.
(3) In 1597 : 2 uit Schellebelle, 1 uit Wanzele. 1 uit Impe;
in 15S8: 1 uit Smetlede, 1 uit Wanzele, 6 uit Impe, 1 uit Serskamp;
in 1599: 1 uit Impe, 1 uit Wanzele;
in 1606: 2 uit Impe. Bij het 18de (4 Juni) schrijft de pastoor:
« infans
prima Ledensis ». Wij weten niet welke betekenis aan die woorden dient
gehecht.
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Tienjarige
periode

1591-1600
1601-1610
1611-1620
1621-1630
1631- 1640
1641- 1650
1651 - 1660
1661- 1670
i671 - 1680
1681- 1690
1G91-17GO
1701-1710
1711-172-0
1721-1730
1731-1740
1741-1750
1751-1760
1761-1770
1771-1780
1781-1790
1791-1796
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TABEL
Tienjarige
periode

Gemiddeld aantal
huwelijken

11.
Theoretisch
bevolking

Volgens
geboorten

1591-1600
6.5
970
980
1601- 1610
4.9
700
750
1611- 1620
8.2
1.170
840
1621-1630
8.6
1.220
1.350
1631- 1640
9.5
1.360
] .330
1641- 1650
12.1
1.720
1.200
1651-1660
12.2
1.740
1.310
1661-1670
14.9
2.120
1.660
i671-1680
14.9
2.120
1.430
1681- 1690
16.1
2.300
1.550
1691-1700
18.9
2.700
1.490
1701-1710
17.7
2.520
1.670
1711-1720
15.4
2.200
1.730
1721-1730
19.7
2.810
1.610
1731- 1740
16.7
2.390
2.110
1741-1750
20.2
2.890
2.090
1751-1760
20.3
2.900
2.430
1761-1770
17.5
2.500
2.510
1771- 1780
15.2
2.170
2.360
1781- 1790
21.0
3.000
2.350
1791- 1796
24.3
3.500
2.850
Met uitzondering alleen van de periode 1771- 1780 is het volgens het huwelijkscoëfficient
berekend theoretisch bevolkingcijfer
altijd hoger dan het cijfer bekomen aan de hand van het gemiddeld geboortecijfer. Opvallend is daarbij dat het verschil geringst is
in het begin en op het einde van de beschouwde periode, en grootst
tussen ongeveer 1640 en 1730, zijnde dus gedurende de zgn. OngeIukse suw onzer geschiedenis.
Vermits wij nu het bevolkingscijfer in 1685 kennen, en het naar
de geboorten berekend theoretisch bevolkingcijfer dit vaststaand
getal benadert met een speling van ± 10 %, moet worden aangenomen dat de huwelijken tijdens die eeuw veel talrijker zijn dan
7 per duizend van het bevolkingcijfer, waar ze in rustiger perioden
(1591-1640 en 1740-1795) dit coëfficier.t veel dichter benaderen. Een
gelijkaardig verschijnsel hadden we reeds te Erembodegem waargenomen (4) en schijnt wel te beantwoorden aan een « biologische
noodzakelijkheid » (die ook nu nog in ondervoede landen zoals bv.
Indië wordt waargenomen) welke de mens aanzet juist ir. tijd van
nood het voortbestaan van het ras te verzekeren door overvloediger voortplan ting (5).
(4) Zie LAND VAN AALST, jg. 1951, blz. 56.
(5) Aldus zien wij te Lede zelf in 1647, toen de gevolgen der grote pest, welke
het jaar tevoren 227 inwoners had weggemaaid, nog niet helemaal overwonnen waren, niet minder dan 35 huwelijken. Zonder dit aanzienlijk getal zou het gemiddelde voor de periode 1640-1650 amper 9.55 bedragen, en
de theoretische
bevolking 1370 zielen, wat ons heel wat dichter bij 12{)0
brengt dan het dus min of meer kunstmatig opgedreven aantal van 1700.
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3. Geboorten

per .huwelijk

De vergelijking van Tabellen I en II laat ons toe de onderstaande Tabel In op te stellen, die het gemiddeld aantal geboorten per huwelijk tussen 1600 en 1800 geeft. Daar de meeste geboor..
ten doorgaans binnen de vijftien jaar nà het huwelijk voorkomen,
namen wij, voor onze berekenen, het aantal geboorten van de tienja:-enperiode nà die waarin de huwelijken plaats hebben.
Teneinde een beter overzicht van de evolutie te verkrijgen,
geveru wij in de 5e kolom het « gejusteerd II gemiddeld aantal, zijnde het gemiddelde van drie opeenvolgende gemiddelden.
TABEL 111.
Tienjarige

Geboorten
HUIweiijken der
Geboorten
Gejusteerde
der periode
voorg. periode
periode
per huwelijk
gemiddelde
1601- 1610
28.9
6.5.
4.4.
1611-1620
5.8
32.5
4.9
6.6
51.8
6.3
1621 - 1630
8.2
6.3
51.1
1631-lfi40
8.6
5.9
5.7
1641-1650
46.2
9.5
4.8
4.9
4.7
1651- 1660
12.1
4.1
50.6
4.3
12.2
5.2
1661-1670
64.0
4.3
14.9
3.7
1671 - W80
54.9
4.0
3.7
1681-1690
59.8
14.9
3.7
3.5
16.1
1691 -1700
57.5
3.5
3.6
18.9
1701-1710
64.2
3.7
3.4
17.7
1711-1720
66.8
3.8
4.0
15.4
1721-1730
62.1
81.1
4.3
4.1
19.7
1731-1740
4.5
4.8
16.7
80.5
1741-1750
4.7
4.6
20.2
93.5
1751 - 1760
4.8
4.7
96.5
20.3
1761-1770
5.2
5.1
17.5
90.7
1771-1780
5.4
5.9
15.2
90.4
1781-1790
21.0
5.2
1791-1796
109.0
Hoewel schommelend tussen 6,6 en 3,4 vertoont het gemiddeld
aantal' geboorten per huwelijk toch; een duidelijke lijn: daling van
1.600 tot 1.710, en daarna stijging tot op het einde van het Oud Regime. Daar geboortebepe-rking en geneeskunde van weinig of geen
invloed waren om het geboortecijfer naar omlaag te drukken of op
te voeren, moet worden aangenomen dat dit coëfficient hoofdzakelijk afhangt van de duur van het vruchtbaar huwelijksleven, zoniet
zelfs van de duur van het leven zonder meec. Daar de bevindingen
in de voorgaande paragraaf ons leiden tot het besluit! dat juist omstreeks 1700 het percentage der huwelijken grootst was, ligt het
voor de hand dat de bevolking waarschijnlijk over het algemeen
een zeer korte Ievensduun had. De verzwakking door de opeenvolgende pestepidemieën twintig tot dertig jaar tevoren is zeker niet
vreemd aan; dit verschijnsel (zie verder: Overlijdens).
Naarmate men verder in de 18· E. komt ziet men het gemiddeld
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......

1628
1629
1630
1631
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Geboorten
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Gejusteerde
gemiddelde

4.4
6.6
6.3
5.9
4.8
4.1
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3.7
4.0
3.5
3.6
3.4
4.0
4.1
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4.6
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5.2

5.8
6.3
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4.9
4.7
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4.7
4.8
5.2
5.4

34 vertoont

het gemiddeld
duidelijke lijn: daling van
het einde van het Oud Rekunde van weinig of geen
omlaag te drukken of op
: dit coëfficient hoofdzaketbaar huwelijksleven, zoniet
meer. Daar de bevindingen
ot het besluit! dat juist omijken grootst was, ligt het
ijnlijk over het algemeen
akking door de opeenvoljaar tevoren is zeker niet
: Overlijdens).
mt ziet men het gemiddeld

aantal geboorten per huwelijk stijgen, en tevens (zie Tabel IV) het
percentage der kinderen t.a.v. de totale bevolking verminderen,
twee aanduidingen welke Ier op wijzen dat, bij behoud van de normale vruchtbaarheid der bevolking, heel wat meer kinderen de
volwassen leeftijd bereiken en lang genoeg leven om zelf voort te
kweken; m.a.w. dat de gemiddelde Ievensduur merkelijk gestegen
is, tijdens de rust welke het Oostenrijks tijdvak de bevolking liet.
4. Communicanten

De onderstaande Tabel IV geeft het aantal paasplichtigen op,
zoals het werd opgetekend naar aanleiding van dekanale bezoeken
te Lede. Spijtig genoeg zijn heel wat getallen echter maar afgeronde en min of meer nauwkeurige benaderingen, zodat wij ze eveneens met het meeste voorbehoud moeten aanvaarden. In de derde
kolom geven wij het voor de bedoelde jaren opgetekend aantal dopen; kolom 4 geeft de naar de geboorten berekende theoretische
bevolking, van de tienjarige periode waarin de bewuste jaren vallen (behoudens voor 1685 en 1796 VOOI1 welke wij het juiste aantal
inwoners. kennen). De vijfde kolom geeft het percentage der kinderen, beneden
12 jaar, berekend aan de hand der gegevens van kolommen 2 en 4.
TABEL

IV.

Jaar

Communicanten

1567
1569
1574
1592

650
650
800
300

1613
1614

500
500

29
29

I

1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638

646
647
664
629
666
644
630
698
694
714
712

53
54
59
54
53
57
48
58
59
43
53

~

1658

818

65

1671
1672
1680

900
900
900

53
81
39

Dopen

~

~

Bevolking

% Kinderen

840

40.48

1.350

51.-

1.350

50.16

1.310

37.55

1.430

37.06

109

1685

879

51

1.352

34.98

1715

1.250

64

1.730

27.74

1796

2.158

109

3.017

28.44

Uit deze schaarse gegevens blijkt eveneens een tamelijk regelmatige vermeerdering van de bevolking tussen 1600 en 1800 or.geveer, maar tevens in de tweede helft de:- zestiende eeuw een geweldige inzinking.
Zelfs indien wij aan bovenstaande cijfers enkel de waarde van
een aanduiding toekennen valt het op dat het percentage der kinderen plotseling aanzienlijk
stijgt tussen 1613-14J en 1628 om daarna
geleidelijk te dalen tot het einde van de periode. Juist voor de psrioden W20 tot 1640 stemmen de theoretische bev olkir.gcijfers, bekomen aan de hand van de geboorten en aan cie hand van de huwelijken, grotendeels overeen, wat ons vermoeden van betrekkelijke
juistheid van die getallen komt verstevigen. Dergelijk aanzienlijk
percentage kinderen vir.dt men ook elders, na de beroerde tijden
welke onze Vlaamse bevolking toen beleefd had en nog verder
beleefde (6).
Wij lezen bij DE POTTER EN BROECKAART, Gesch. der gemeenten van Oost-Vlaanderen, Lede, blz. 39: « Maar het was voor)} al in 1581 dat Lede zijn gehechtheid aan den voorvade::-lijken
» goddienst bitter moest bezuren. Den 7 Mei dezes jaars trokken
)}uit Ger,t verscheidene. benden ruiterij en vostvolk met grof ge» schut naar deze gemeente, overweldigden er, niet zonder eenen
)}hardnekkigen tegenstand, het kasteel van den dorpsheer. wiens
» daaromtrent staande pachthoeve zij in brand. staken, en begaven
» zich van daar naar de kerk, welke zij insgelijks, na een hevig
})gevecht met de dorpelingen, aan de vlammen overleverden ...
})Niet min dan 150 dorpelingen, waaronder de drie priesters, kwa» men bij- deze verdediging van het huis Gods in de vlammen om.
})De schr-ijver der Ghendtsche geschieden issen vosgt er bij dat 800
})boeren daarenboven gevangen genomen werden ... })
Dit verklaart de inzinking van het aantal communicanten tussen 1574 en 1592 en laat meteen vermoeden dat de bevolking voordien moet ongeveer ever c groot geweest zijn als vijf-en-zeventig
jaar later, nl. in 1658 toen er 818 paasplichtigen geteld werden op
een bevolking van 1310 zielen. Het is inderdaad waarschijnlijk dat
de ramp vooral de volwassenen getroffen heeft, inzonderheid de
weerbare mannen die aan de mislukte poging tot verdediging deelgenomen hadden. De bevolking kan dus in 1560 zowat 1200, en tien
à twintig jaar later zowat 1.300 zielen bedragen hebben.
(6) J. CUVELIER, Les Dénombrements de foyers en Brabant, Brussel 1912,blz.
LXXV. « il n'en est pas moins étrange de constater que, dans leur ensemble, la quantité de gens en äge de communion n'est pas supérieure à celle
des personnes qui n'ont pas eneere approché de la Sainte Table »,
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é de la Sainte 'I'able ».

Overlijdens

Over het verder wel en wee der bevolking vernemen wij n ;
een en ander uit de statistiek van de overijdens. Ofschoon hun tienjaarlijks gemiddeld aantal steeds lager is dan het gemiddeld aantal geboorten, komen er toch heel wat jaren voor waarin het andersom is. Aldus in 1646 en 1647, onderscheidelijk 227 en 44 sterfgevallen door pest, tegen 57 en 29 geboorten; in 1667 en 1668 met 90 en
142 overlijdens tegen respectievelijk
70 en 40 geboorten; in 1676,
1677 en 1678, toen er onderscheidelijk
115, 87· en 50 sterfgevallen
waren door pest, tegen 53, 49 en 39 geboorten, enz. Opvallend is
heü daarbij' dat de epidemie telkens in' Augustus of September, begint.
In de achttiends eeuw gebeurt het nog enkele malen dat er
meer overlijdens dan dopen opgetekend worden, doch het verschil
bedraagt nooit meer dan 4, behoudens in 1794 toen er 133 sterfgevallen waren tegen 'slechts 98 geboorten. Andermaal valt de grote
massa de':' over Iijdens (46', zijnde één derde van het totaal) in Augustus en September voor.
Een algemeen verschijnsel dat ceeds vaak elders werd opgemerkt (7) is het ontbreken van talrijke vermeldingen van overlijdens in de parochieregisters;
jonge kinderen worden vaak onvermeld gelaten en zelfs volwassenen worden - wel eens overgeslagen. Dit feit, samen met het volledig gebrek aan in lichtingen over
de migraties, laat ons niet toe een juiste gedachte over het verloop
der bevolking te vormen. Toch mogen wij vermoeden dat er te Lede
in de loop der 18" E. uitwijking is geweest, althans in grotere mate
dan inwijking. Warmeer wij inderdaad het bevolkingscijfer
voor
1685 en de geboorten van 1686 t/rn 1795 samenstellen en daarvan
de opgetekende ove:-lijdens aftrekken, bekomen wij een verschil
van 6.028 dat zou moeten overeenstemmen met de bevolking in 1796.
En wij weten dat ze in dat jaar 3.017, zijnde amper de helft, bedroeg. Het is onwaarschijnlijk
dat de desservitor zou verwaarlozen circa 40 t.h. der overlijdens op te tekenen.
Samenvatting

Onze bevindingen er, berekeningen
samenvattende, zien wij dus
dat de bevolking van Lede omstreeks 1560 à 1570' zowat 1.300 zielen
kan bedragen hebben. De godsdiensttroebelen
in de tweede helft
der 16e E. brachten haar veertig j aac nadien op 600 - 800, en dan
vermeerdert ze langzaam maar regelmatig, ondanks oorlog en pest,
tot op het einde der 17" E. wanneer er (in 1685) opnieuw 1.352 inwoners zijn. De Franse invallen houden de stijging enkele tientallen jaren tegen, doch mede dank zij een groot aantal huwelijken herstelt zich de bevolking in de loop der volgende eeuw. De
langere gemiddelde levensduur laat de talr-ijker geworden volwassenen niet toe allemaal op het grondgebied een bestaan te vinden
en noopt tot uitwijking. Ondanks dit feit bereikt de bevolking meer
(7) Vooral de genealogie

laat vele dergelijke

bevindingen

toe.
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dan drie-duizend zielen op het einde van het Oud Regime en is dus
meer dan verdubbeld
op 230 jaar tijds.

II. Na 1800.
In het begin der 19" E. waren er, volgens DE POTTER &
BROECKAERT, 3.120 zielen. Die schrijvers hebben hun inlichting
waarschijnlijk ontleend aan de resultaten van een telling welke de
Fransen inderdaad te dien tijde lieten verrichten. Bedoelde telling
geschiedde €chter nog niet met dezelfde nauwkeurigheid als die
waaraan wij thans gewoon zijn, zodat hare resultaten eerder als
aanduidingen t;e' beschouwen zijn.
In 1829 werd een volkstelling gehouden waarvan de resultaten
aang-ehaald worden door A. Quetel-e1:len 1. Smits in een werkje dat
te Brussel in 1832 werd uitgegeven onder de tritel «Recherches SUl'
la reproduetion et la mortalité de l'homme aux différens ages et
sur la population de la Belgique». Met aanwending van die cijfers,
en van de gegevens der- latere volkstellingen bekomen wij het volgend overzicht van het verloop der bevolking van de gemeente. Het
geboortecijfer werd, gemakkelijkheidshalve, berekend aan de hand
van het cijfer der eerste telling dat, op één uitzondering na, steeds
het laagste van beide is, zodat genoemd coëfficient in werkelijkheid
doorgaans EJOgiets of wat lager ligt.
TABEL V
Periode
tussen 2
tellingen

Eerste
telling

Levende
geboorten

Hetzij op
1000 inw.
per jaar

Overlijdens

Theoret.
resultaat

Volgende
telling

1801-1829
1830-1846
1847-1856
1857-1866
1867-1880
1881-1890
1891-1900

3120
3910
4030
3944
4249
4427

28.61
32.33
24.56
28,22.24
31.82

1901-1910

5503
6427
6738
7444

3244
3910
999
1195
1323
1408
1694
1974
1598
1662
2865

2524
1785
867
858
1498
1119
1117
1175
1153

3840
4266
4162
4281
4078
4716
5184
6302
6872
7366
8634

3910
4030
3944
4249
4427
4607
5503
6427
6738
7444
8EU4

1911-1920
1921-1930
1931-1947

4607

36.77
35.89
24.8B
24.66
22.64

1038
1675

Verschil
+ uitwijking
- inwijking
-

70

-

319
124

+ 236
+ 218
32
+
- 349
+ 109
+ 134
78
+ 20

Het geboortecoëfficient vertoont opvallende schommelingen. Na
ongeveer 30 per duizend bedragen te hebben tijdens de eerste helft
der 19" E. en dus merkelijk minder dan het cijfer dat we aangenomen hadden i.V.m. de periode vóór 1800, valt het plotseling tot minder dan 25 per duizend gedurende de zgn. hongerjaren. waarvan de
weerslag zich dertig jaar later nog steeds laat voelen door de verzwakking van het geslacht, bereikt dan vrij spoedig een normale
hoogte, om vanaf 1911, of, juister gezegd, sinds het begin' van de
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Evenals de gemiddelden, overtreffen ook de werkelijke geboorten ongeveer ieder jaar de overlijdens, op enkele uitzonderingen na,
waarvan de voornaamste zijn: 1810: 120 sterft en tegen 99 geboorten: besmettelijke ziekte «Iièvre catarrhale»; 1844-46-47-48: typhusepidemie : 456 overlijdens tegen 418 geboorten; 1854 en 1856 nogmaals
typhus: 205 sterf ten tegen 169 geboorten; 1871 een geweldig uitbreken van de pokken, waardoor het sterftecijfer opgevoerd wordt tot
199, tegen 120 geboorten; 1918 toen de «Spaanse griep» de over lijdens op. 187 bracht terwijl er wegens de oorlog enkel 76 geboe-ten
waren.
Het verschil tussen inwijking en uitwijking bedraagu op anderhalve eeuw slechts 171 eenheden ten voordele van de inwijking,
zodat de huidige bevolking, kwantitatief gesproken, mag beschouwd
worden als resultaat van de natuurlijke aangroei der bevolking van
circa 1800.
Terwijl Er tot omstreeks 1880 meer uitwijking is, zien wij sindsdien een zeker overwicht van inwijking, met slechts twee uitzonderingen nl. de perioden 1911-1920 en 1931-1947. In beide gevallen
zien wij hetzelfde verschijnsel optreden als oorzaak, namelijk de
uitwijking van de tijdens de oorlog opgegroeide arbeidskrachten
naar plaatsen met meer of beter werkgelegenheid:
in 1919 zijn er
314 uitwijkingen tegen 170 inwijkingere; in 1945: 382 uitwijkingen
tegen 292 inwijkingen (8).
Ofschoon zowel de inwijking als de uitwijking altijd heel gering
is - op zichzelf een gunstig voorteken daar het op een rustige,
bodemvaste bevolking wijst - is het wel interessant na te gaan
waar de inwijkelingen zoal vandaan komen. In 1846 waren er, op
de 4030 inwoners, 726 buiten de gemeente geboren, waarvan 672 in
Oost-Vlaanderen, 52 elders in België en 2 in het buitenland. In 1856
war er. er 605 in Oost-Vlaanderen (buiten Lede) geboren, benevens
64 elders in België en 2 in het buitenland. Bij de latere tellingen
wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen de inwoners die, buiten de gemeente geboren, uit Oost-Vaanderen of van elders herkomstigi zijn. Ziehier de evolutie van 1866 tot 1947.
TABEL VI
Geboorteplaats
1866
%
Lede
3485 82,02
Elde:-s in België 764 17,98
Buitenland

r,

1880
3719 84,01
706 15,95
2 0,04

1890
%
3961 85,98
609 13,22
37 0,80

1900
%
4277 77,72
1162 21,12
64 1,16

(8) Een gelijkaardig
verschijnsel
hebben wij reeds waargenomen
te Erembodegem (zie LAND VAN AALST, jg. 1951, blz. 6(); waarnemingen
in
Groot Brussel (zie EIGEN SCHOON & DE BRABANDER, jg. 1950, blz. 65)
tonen aan dat de uitwijkelingen
meestal jonggehuwden
zijn die zich naar
de stad gaan vestigen.
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Geboorteplaats

1910

%

Lede
5050 78,57
Elders in België 1248 19,42
Buitenland
129 2,01

1920

%

5175 76,80
1508 22,35
55 0,82

1947

%

5758 66,85
2755 31,98
1,17
101

De verhouding Ledenaren/anderen
blijft vrij constant tot circa
1900 om dan bestendig ten nadele der eersten te evoluëren. Laten
wij nu reeds opmerken dat sinds 1900-1910 het geboortecijfer eveneens gaat dalen.
Van de 2755 buiten de gemeente geboren inwoners welke in 1947
geteld werden, zijn' er 2419 herkomstig uit Oost-Vlaanderen, met
een grote meerderheid uit het arrondissement Aalst. Honderd jaar
tevoren kwam eveneens de grote meerderheid der buiten de gemeerite geborenen uit Oost-Vlaanderen, zodat we mogen aannemen
dat de omliggende gemeenten wel altijd de meeste inwijkelingen geleverd hebben, wat licht verklaard wordt door huwelijken met personen uit randgemeenten.
Op de 129 in het buitenland geborenen die in 1910 werden geteld,
komen er 89 uit Frankrijk : de meeste daarvan· zijn gevluchte kloosterlingen. Bij de telling van 1947 zien wij dat, op de 101 in het buitenland geborenen, er 62 herkomstig zijn uit Spanje, waarvan 58
Belgen; de meesten daarvan zijn Spaanse kinderen die bij de opstand
van generaal Franco naar het buitenland geëvacueerd werden en
hier, uit vrije wil of door aanneming, de Belgische nationaliteit verwierven.
De gezinnen.

Het aantal
evolutie:

inwoners

per gezin vertoont

sinds 1846 volgende

TABEL VII
Jaar

1846 1856 186fi 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1947

Inwoners
Gezinnen
Gemiddeld

4030 3944 4249 4427 4607 5503 6427 6738 7444 8614
795 758 842 1120 1077 1082 1338 1423 1798 2491
5.07 5.20 5.05 3.95 4.28 5.09, 4.80 4.76 4.14 3.46

Tijdens de 19- E. doorgaans dus iets meer dan. vijf personen per
gezin (behoudens 1880 en 1890: gevolg van de verzwakking der hongerjaren?)
en sindsdien gestadige vermindering, met als keerpunt
nogmaals 1900.
Het gemiddeld aantal van 3,46 leden per gezin in 1947 kan verder ontleed worden: als volgt: 248 personen woonden alleen; verder
waren er 610 gezinnen van 2 personen; 645 van drie; 471 van vier"
272 van, vijf; 116 van zes; 69 van zeven; en 60 van acht of meer. De
meeste gezinnen bestaan dus uitI tot 5 personen, met een meerderheid van 2, 3 of 4.
De evolutie is eveneens merkbaar bij het aarstal geboorten 'Oer
huwelijk (nogmaals nemen wij de geboorten van het decennium
volgend op dit, waarin' de huwelijken plaats hadden).
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Periode
Geb. Huwe
1801-1810 111.9 21.5
1811-1820 107.7 21.8
1821-1830 116.9 24.6
1831-1840 128.6 28.1
1841-1850 114.8 20.8
1851-1860 107.7 24..9
1861-1870 115.6 25.8
1871-1880 126.0 25.4
In tegenstelling me:
door weinig schommelin
VlOEd der hongerjaren I.
1900 een demografisch ::
dat de eerste wereldoor.
de instandhouding der
zekert.
Ziehier, in aansluirin
deren van gehuwde par
ber 1947 :

o

Kinderen

1

430 475
17.3919.~1
Waaruit blijkt dat

Ouders:

%

een onvoldoende aantal
bevolking te verzekeren,
ontoereikende voortplan
Ouderdom

en burgerlijke

Een gelijkaardig ver
eveneens aannemen voor
ouderdomskiassen betref
(9) welke orrs zouden z,
evolueerde sinds 80 [aar

Jaar

1866

+

%

55 en
712 16.76
15-54 j. 2287 53.82
0-14 j. 1250 29.42
4249 100,Samen met he
deel deT kinderen
(9)

TABEL VIII
19117
%
5758 66,85
:2755 31,98
101 1,17

Periode

vrij constant tot circa
• ten te evoluëren. Laten
- het geboortecijfer evenn inwoners welke in 1947
it Oost-Vlaande:-en, met
ment Aalst. Honderd jaar
-e::-heid der buiten de geat we mogen aannemen
e meeste inwijkelingen gedoor huwelijken met perdie in 1910 werden geteld,
~ van' zijn gevluchte kloos~ dat, op de 101 in het bui-"-'uit Spanje, waarvan 58
::nnderen die bij de opstand
d geëvacueerd werden en
Belgische nationaliteit ver-

roont

sinds 1846 volgende

Geb.

1900
5503
1082
5.09

1910 1920
6427 6738
1338 1423
4.80- 4.76

1930
7444
1798
4.14

19117
8614
2491
3.46

meer dam vijf personen. per
- de verzwakking der hon; dering; met als keerpunt
per gezin in 1947 kan veren woonden alleen; verder
~ 5 van drie; 471 van vier;
en 60 van acht of meer. De
personen, met een mee-rder: het aantal geboorten per
rten van het decennium
::aats hadden).

Periode

Geb.

Ruwel. G H.

1801-1810 111.9 21.5
1881-1890 140.8 30.9
5.54
1811-1820 107.7 21.8
5.01
1891-1900 159.4 37.3
5.48
1821-1830 116.9 24.6
5.36
1901-1910
197.4 41.5
5.29
1831-1840 128.6 28.1
5.23
1911-1920 159.8 40.9
3.85
1841-1850 114.8 20.8
4.08
1921-1930 166.2 66.9
4.06
1851-1860 107.7 24.9 5.18
1931-1940 175.4
60.8
2.62
1861-1870 115.6 25.8 4.64
1941-1949 146.6
60.0
2.51
1871-1880 126.0 25.4 4.88
(194.1-49 herberekend op 10 j.)
In tegenstelling met de periode vóór 1800 is de 19" E. gekenmerkt
door weinig schommelingen (behoudens de steeds wederkerende invloed der hongerjaren). Hier nogmaals zien we dat de jaren om
1900 een demografisch hoogtepunt voor de gemeente betekenen, en
dat de eerste wereldoorlog een snel verval inzet, dat zelfs sinds 1930
de instandhouding der bevolking op lange termijn niet meer verzekert.
Ziehier, in aansluiting hiermede, het aantal levend geboren kinderen van gehuwde paren, weduwnaars en weduwen op 31 December 1947 :
TABEL IX

o

3
Il
5
6' 7 8 9 10 en meer
430 475 462 368 266 154 113 7e 49 23 57
17.3919.2118.6814.88 (--29.84
)
%
Waaruit blijkt; dat meer dan de helft der gehuwden (55,28 %)
een or.voldoende aantal kinderen hebben om de instandhouding der
bevolking te verzekeren, en dat min dan één derde der gehuwden de
ontoereikende voortplanting der arideren moeten goedmaken.
Kinderen

1

2

Ouders:

Ouderdom

90
7
ï7
_28

Huwel. G/R.

en burgerlijke

stand.

Een gelijkaardig verloop als bij het geboortecijfer
kunnen we
eveneens aannemen voor wat de samenstelling der bevolking naar
ouderdomsklassen betreft. Hier ontbreken echter heel wat gegevens
(9) welke ons zouden zekerheid verstrekt hebben. De samenstelling
evolueerde sinds 80 jaar als volgt:
TABEL X
1866
1910
%
% 1880
%
% 1947
% 1900
55 en
712 16.76 710 16.04 884 16.06 794 .12.35 1559 18.10
15-54 j. 2287 53.82 2370 53.53 2722 49.47 3297 51.24 5012 58.18
0-14 j. 1250 29.42 1347 30.43 1897 34.47 2340 36.41 2043 23.72
Jaar

+

4249 100,-

4427 100,-

5503 100,-

6427 100,-

8614 100,-

Samen met het geboortecoëfficient (zie Tabel V) stijgt het aandeel der kinderen in de steeds toenemende bevolking tot 1910 en
(9) Voor enkele arr. van O.-Vl. zijn heel wat onuitgegeven inlichtingen sinds
weinige jaren verdwenen bij het Nat. Inst. voor Statistiek.
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valt dan op gevoelige wijze, zowel in volstrekte eenheden als in percentage, ondanks het feit dat de bevolking sindsdien met één vierde
toegenomen is.
Een verdere ontleding der cijfers voor 1947 vertoont ons het volgende: van 0 t/rn 4 j. waren er 750 inwoners; 628 van 5\ tjm 9 i.:
665 van 10 tjm 14 j.; 757 van 15 t/m 19 j.; 697 van 20 tf tx: 24 j.; 575
van 25 tjm 29 i.: 516 van 30 t/m 34 i: 699 van 35 t/m 39 i.; 648 van
4()1 t/rn 44 j.; 610 van 45 t/rn 49 j.; 510 van 50 tjm 54 j.; 4671van 55
t'jm 59 j.; 355 van 60 tjm 64 j. er" 837 van 65 jaar en meer.
De klassen van 50 tjm 64 jaar (geboren tussen 1883 en 1897) en
van 30 t /rn 34 jaar (geboren tussen 1913 en 1917) hebben fel geleden
door de oorlog 1914-1918 (10) terwijl de opflakkering
van het geboortecijfer onmiddellijk na de bevrijding, als onmiddellijke reactie
op de tweede oorog, ten goede gekomen is aan de klasse van 0 tjm 4
jaar.
In aansluiting hiermede volgt hier de indeling! der bevolking, op
31 December van ieder tellingsjaar, in ongehuwde mannen (A), ongehuwde vrouwen (B), gehuwde mannen (C), gehuwde vrouwen
(D), weduwnaars (E), weduwen (F), gescheiden mannen (G) en gescheiden vrouwen (H).
TABEL XI
A
B
C
D
E
F

1846
1313
1404
538
534
94
147

186S
% 1856 %
32.58 1306 33.11 1370
34.84 1357 34.40 1436
13.35 532 13.50 600
13.25 537 13.62 600
1.95
2.33
77
95
148
3.65
135 3.42
--3944 100,4249
4030 100,-

D
E
F

1900
1712
1890
792
794
101
213

G

-

A
B
[;

1

H
-

%
31.11
34.36
14.39
14.43
1.86
3.85

1910
2004
2127
1025
1018
92
161

31.18
33.10
15.95
15.84
1.43
2.50

1920
1964
2229
1135
1129
113
166
-

%

-

-

-

-

-

-

--

5303 100,-

2

1880
1468
1435
646
646
75
157

%
% 1890
33.16 1509 32.75
32.42 1491 32.36
14.59 677 14.70
14.59 676 14.69
1.70
90 1.95
164 3.55
3.54

-

--

4427 100,-

%'

%

29.15
33.08
16.85
16.76

26.05
29.03
20.38
21.15
1.78
2.61

1930
1939
2161
1517
1500
i.es 132
2.47 194
-.
1
-

-6738 100.-

-

6427 100,-

~'n
32.25
34.14.12
14.12
2.23
3.28
-100:-

-

-

-7444 100,-

4607 100,1947
1991
2099
2003
2032
172
298
8
11

%
23.11
24.37
23.25
23.60
2.00
3.46
0.10
0.11
-

8614 100,-

Zoals men ziet zijn de weduwen altijd tabjker
dan de weduwnaars, wat het vermoeden sterkt dat het « sterke geslacht» niet
het mannelijke is.
(l0) Voor de klassen van 50 t/rn 64 jaar waren er. op 31.12.1947,slechts 564
(45,70 %) mannen tegen 668 (54.30 %) vrouwen. Toch wijst elke telling
meer vrouwen aan dan mannen, ofschoon de percentages niet zozeer verschillen.
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In het begin der •
BROECKAERT.
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der dan 6 %. Een _
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%

1880
%
468 33.16
1-135 32.42
646 14.59
640 14.59
l.70
75
3.54
157

1890
1509
1491
677
676
90
164

-1427 100,-

4607 100,-

1930
1939
2161
1517
1500
132
194
1

1941
1991
2099
2003
2032
172
298
8
11

0

26.05
29.03
20.38
21.15
l.78
2.61

7444 100,-

32.75
32.36
14.70
14.69
1.95
3.55

%
23.11
24.37
23.25
23.60
2.00
3.46
0.10
0.11

8614 100,-

;. tal:-ijker dan de weduw-.
: « sterke geslacht» niet
er. op 31.12.1947, slechts 564
rouwen. Toch wijst elke telling
de percentages niet zozeer ver-

ofschoon het te verwachten is dat, met 'een verminderend aantal geboorten, ook het aantal en het percentage der ongehuwden- verminderen, toch valt hier de zeer aanzienlijke vermindering van het
percentage der ongehuwden ten voordele van dit der gehuwden, op.
Benevens de veralgemening der gewoonte van jonger huwelijken
dan een eeuw geleden, mogen wij hier nog wijzen op een oorzaak
welke meer eigen is aan Lede zelf, namelijk de verandering van
beroep der inwoners. Waar vóó:- 1914 de meerderheid de inwoners rechtstreeks in de landbouw tewerkgesteld waren, is er nu nog
slecht een minderheid (zie verder: Sociale toetand). Om tie-kunnen
een gezin onderhouden heeft de- landbouwer volstrekt een zekere
hoeveelheid grond nodig, en waar de vader hierover nog beschikt is
het hoegenaamd niet zeker dat hij aan ieder van zijn kinderen nog
voldoende kan laten; vandaar het groot aantal gedwongen vrijgezellen in landbouwmiddens. Juist die oorzaak verdwijnt thans geleidelijk, doordat de meeste inwoners niet meer afhankelijk zijn van
grondbezit voor hun broodwinning.
Sociale toestand der bevolking.

In het begin der 19" E, waren er, volgens DE POTTER &
BROECKAERT, 186 behoeftigen op 3120 inwoners, zegge iets minder dan 6 %. Een halve eeuw later, in het crisisjaar 1846, waren
er niet minder dan 1186 (546 mannen en 640 vrouwen) op 403q inwoners, wat bijna 30 % is. Blijkens de in dat jaar gehouden telling
waren er 650 landbouwers, waarvan slechts drie meer dan 10 Ha.
larrd bewerkten, 28 van 5 tot 10 Ha; 107 van 2 tot 5 Ha. en 512 minde dan 2 Ha. In de ganse gemeente waren er slechts 75 paarden en
veulens, zodat de meeste trekdieren wel zullen koeren geweest zijn
(trekossen zijn in de streek weinig of niet gekend). Wetende dat er
slechts 919 runderen waren (behoudens de jonge kalveren) mogen
we aannemen dat vele boerkens onvoldoende inkomsten uit hun
landbouw haalden om er var» te leven, en dat heel wat onder hen
een bijkomende verdienste moesten vinden in de kleine huisnijverheid welke echter - door het opkomend machinisme - juist op dat
ogenblik ten dode opgeschreven was. Wij zien inderdaad dat er, in
1846, 300 wevers zijn en 260 weefgetouwen, waarvan amper een vijftigtal ir, gebruik. Van de 500 à 600 spinstora zijn de negen tienden
zonder werk.
In 1847 werden, met steun van het Staatsbestuur, pogingen aangewend om de sedert lang gevulde groeven opnieuw winstgevend
te maken. De pogingen schenen zelfs emge tijd te slagen, doch na
een: paar jaren werden de g:-oeven opgegeven, daar: ze niet kon'den
mededingen tegen de Waalse groeven, die veel goedkoper voortbrachten.

Het aanleggen van de spoorlijn Gent-Brussel in 1856 bracht
meer mogelijkheden om, zij het dan ook buiten de gemeente, de kost
te verdienen, waartoe- nog bijgedragen werd door de voortdurende
vermindering van het analfabetisme, die blijkt uit onderstaande
tabeL
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TABEL
Jaar

Lezen

en schrijve~

%

XII
Ongeletterd

%

Samen

1962
46.1
2290
53.9
4249
1866
2100
47.4
2327
52.6
4427
1880
2232
48.4
2375
51.6
4607
1890
2859
52.0
26440
48.5503
1900
4023
62.6
240~
37.4
6427
1910
5332
78.8
1406
20.2
6738
1920
6224
83.6
1220
16.4
7444
1930
De sindsdien ingevoerde schoolplicht heeft het analfabetisme
bij de bevolking praktisch doen verdwijnen na 1930.
De aloude vermaardheid der brouwerijen en stokerijen van Lede
bleef niet zonder invloed op de inwoners, want nog in 1884 werden
door 147 personen patent betaald voor het slijten van bier en/of
sterke dranken, wat betekent dat er voor zeven gezinnen één herberg was. Toch werden er in 1892 nog 975 inwoners op 4686, zegge
20 % gesteund door de openbare onderstand.
Stilaan kwam er verbetering, en; in 1930 waren 'ET, in handel en
nijverheid, reeds 328 zelfstandigen, 91 bedienden, 1267 werklieden
en 130 huishelpers tewerkgesteld. Van de zelfstandigen waren er 21
in de voedingsnijverheid, 49 in de houtnijverheid, 35 in kleding en
textiel en 26 in het bouwbedrijf.
In 1947 was de toestand geëvolueerd als volgt:
TABEL
Zelfstandigen

Bedrijf

M

Landbouw
Voedingsnijverh.
Houtnijverh.
Kledingnijverh.
'Bouwbedrijf
Groot- en kleinh.
Andere bedrijven
Zonder beroep
Samen

202
55
31
40
59
106
122

V
3

e

-

31

87
33

XIII

Bedienden

Werklieden

Helpers

V M V
15
19 - 1
20
1
- 131 8 6
112 420
1
1
4
383 2 6
16
1
6
285 194 817 323 78 ' 2
M

V

-

-

M

M

V

Zoals wij reeds L
buiten de gemeente =:'

1676 3311
-- -- ---615 160 288 194 1488 744 107 31

1676 3311

Onder de 205 zelfstandige landbouwers waren er, einde 1947:
9 werkgevers, waarvan nog 4 einde 1952; van al de zelfstandigen in
de kledingnijverheid waren er 45 die thuisarbeiders tswerkstelden
(veelal voor confectie van ondergoed). Op de 285 mannelijke bedienden waren er 53 in openbare diensten en staatsdienst: terwijl
er, onder de vrouwelijke bedienden:, 76 in gezondheidsdiensten waren (verpleegste,s in het gesticht voor geesteszieken). Op de 817
gewone werklieden waren er 113 in het vervoerbedrijf (spoorweg en
autobussen), terwijl er, onder de 323 werksters, 42 als private dienst118
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Lede
Elders
Samen
(11)
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%
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52.6
4427
51.6
4607
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37.4
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20.2
6738
16.4
7444
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Uit de vergelijking met 1930 blijkt o.m, een vermindering van
het aantal zelfstandigen in de houtnijverheid. terwijl er een aanzienlijke verrneerderirrg waargenomen wordt in de voedings- en
kledingsnijverheden
en in het bouwbedrijf. Het aantal werklieden
in die bedrijven steeg eveneens (behoudens in de voedingsnijverheid) ofschoon de vermeerdering in het bouwbedrijf (383 werklieden voor 59 zelfstandigen in 1947 tegen 329 werklieden voor 26 zelfstandigen in 1930) zo gering is dat mechanisatie van het bedrijf als
éérs der hoofdoorzaken voor de hand ligt.
Wanneer wij, van het aantal der mannen zonder beroep, die
boven de 6'4 jaar en de 15 jaar aftrekken, blijft een' verschil van
240\ werklozen.
Indien wij aannemen dat alle vrouwen beneden. 15 jaar ongehuwd zijn, blijven er 1091 ongehuwde van 15 jaar oud en: meer, die
dus, samen met de 11 gescheidene vrouwen, normaal moeten zelf de
kost winnen (wij nemen theoretisch aan dat de 298 weduwen een
ouderdoms- of weduwrente genieten en dus niet hoeven te werken).
Daar er 1129 vrouwen een beroep aangeven einde 1947 zouden we
daaruit mogen afleiden dat slechts 1129 - (1091
11)
18 gehuwde vrouwen een andere bezigheid hebben dan de verzorging van
haar gezin. Dit uiterst gunstig cijfer zal wel niet helemaal met de
waarheid overeenstemmen en dient praktisch verhoogd met het aantal der vrouwen tussen 15 en 60 jaar welke geen beroep aangegeven
hebben. Dit aantal is ons echter niet bekend, doch lijkt niet heel
groot te moeten zijn (11).

+

erk-

Helpers

reden

v
:3:

M

1
8
4
1 16
323 78

4.20

V
15
1

M

V

Mede wegens het invoeren van een ruime sociale wetgeving ten
voordele der arbeiders (werklieden en bedienden) heeft het aantal
huishelpers (d.z. onbezoldigde gezinsleden) geen gelijke tred gehouden met dit van bedienden en werklieden, welke beiden aanzienlijk
vermeerderden in aantal sinds 17 jaar.
Zoals wij reeds lieten opmerken, werken er heel wat inwoners
buiten de gemeente, zoals blijkt uit de onderstaande tabel:

6
1
6
2

TABEL
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Lede
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XIV

Bedienden

M
70
218
---288

V
138
56
194

Werklieden

Helpers

V
471
273

M V
103 31
4

744

107 21

M
406
1076
---1482

(11) In 1930verschafte de nijverheid werk aan 144 jonge mannen en aan 169.
meisjes van 14 t/rn 21 jaar, alsmede aan 818 mannen en 20'3 vrouwen
van 21 j. en ouder. Dit schijnt er op te wijzen dat de meeste vrouwen
enkel werken tot wanneer ze trouwen
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De meeste zelfstandigen werken ter plaats zelf, terwijl de mannelijke bedienden en werklieden in meerderheid buiten de gemeente werken.
Als huisvesting treft men vooral de' enkele gezinswoning aan,
met een kleine minderheid van huizen welke door meer dan één
gezin bewoond worden. In 1846 waren er 736 bewoonde huizen voor
795 gezinnen. Over de staat van die woningen zijn we ingelicht door
een verslag dat in Juni 1849 werd overgelegd aan de gemeenteraad,
luidens hetwelk « van de 157 woningen bewoond door 200 arme families, zijn er slechts 35 in goede staat; de 122 overige bevinden zich
in zeer slechte toestand». In 1866, 1880 en 1890 waren er evenveel
woningen als gezinnen; in 1910: 1303 bewoonde huizen voor 1338
gezinnen, en in 1947 : 2116 bewoonde huizen voor 2491 gezinnen. De
meeste woningen bestaan thans uit 2, 3, 4 of 5 kamers. In 1947 beschikten de meeste alleenstaande personen en kleins gezinnen over
meer dan één woonkamer per gezinslid, doch daarentegen vond men
159 gezinnen van 5 personen, 82 van e; 45 van 7 en 51 van 8 of meer
die het moesten stellen met winder dan één woonkamer per gezinslid, enkele gezinnen van 7 of 8 personen zelfs met 2 kamers in het
geheel, wat vanzelfsprekend geen ideale toestand mag heten.
Agemeen besluit.

De evolutie van Lede in de loop der vier jongste eeuwen is kenschetsend voor een buitengemeente
in het Land van Aalst. De bevolking die, ten tijde van Keizer Karel, tamelijk welstellend en talrijk was. dank zij de- landbouw en de kleine nijverheid
(steengroeven, vlasbewerking, enz.) wordt geweldig uitgedund door de godsdienstoorlogen, herstelt langzaam in de eerste helft del' 17" K, heeft
veel te lijden onder de Franse invallen en bereikt irJ de 18" E. een
betrekkelijke welstand die de algemene levensduur ten goede komt
en het bevolkingscijfer laat stijgen van 1352 in 1685 tot 3017 in 1796.
De Franse bezettingsperiode lijkt niet nadelig geweest te Zijn onder
demografisch opzicht. De crisis van de jaren veertig heeft echter een
verschrikkelijke
weerslag en drukt het, niet al te hoog, geboortecijfer aanzienlijk naar omlaag terwijl de huisnijverheid spoedig vervalt. Meer dan een halve eeuw is er nodig om de noodlottige gevolgen goed te maken. De bevolking, welke tot dan eerder neiging vertoonde tot uitwijken wegens de ontoereikende bestaansmiddelen,
vindt nieuwe mogelijkheden dank zij de spoorverbindingen .en het
eigen initiatief: haast zonder kapitaal werken kledingnijverheid en
bouwbedrijf en andere bedrijvigheden, en he.t aantal zelfstandigen
neemt toe.
Anderdeels zien we echter ook dat de ({nieuwe gedachten» haar
intrede deden in de gemeente, wat blijkt uit de aanzienlijke vermindering van het geboortecijfer en uit de' echtscheidingen; het
keerpunt van de evolutie ligt omstreeks 1900.
BRUSSEL.
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De Doopnamen ,te Lede
vanaf de XIIIe eeuw tot heden
In de oudheid had de naam een betekenis in betrekking met
de persoon, die hem droeg of bevatte althans een wens nopens de
titularis. Nomen est omen, zegde men in het Latijn. Zo noemde
men een jongen Theodoor (Griekse naam), omdat men hem aanvaarde als « een geschenk van God», Amandus (Latijnse naam), als
« de beminde» of Bouden (Germaanse naam), als « de dappere» .
Later kreeg de naam een familiaal karakter. De oudste zoon
kreeg de naam van vader, grootvader of peter, naar gelang de periode waarin de naam werd geschonken; het meisje de naam van
moeder, grootmoeder of meter.
Bij ons bleven de Germaanse namen lang in ere, want de naam
van een heilige te kiezen bij het Doopsel, was slechts eer~ wens
van de kerk, die zeker niet zonder invloed bleef. Het Concilie, van
Trente (1545-63) dringt er op aan bij voorkeur de namen van heiligen te kiezen. De plaatselijke - of opkomende verering van een
of ander heilige had hierbij wel enige invloed. Wijzen wij terloops op de populariteit van Rita na de Tweede Wereldoorlog.
Geleidelijk - na de oorlog 1914-18 vooral - kwam de naamgeving meer en meer los te staan van het familiaal verband, om
ter! slotte te verzeilen in een zeker cosmopolitisme en snobisme,
waarbij meer waarde wordt gehecht aan de klank, dan aan de
betekenis van de naam. Dit verschijnsel deed zich voor na de
Esrste-, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog, wanneer voor
vele riamen de uitheemse vorm verkozen wordt boven de oude in
gebruik zijnde benaming [zo o.m. J ohnny (Jan), Eddy (Edward),
Freddy (Alfred), Tony (Antoon), William len Willy (Willem)] of
een naam uit het buitenland wordt ingevoerd, als Ingrid (naar de
Zweedse romanschrijfster),
Sonja (Russische naam), enz. Opvallend kent het « Amerikanisme»
een veel grotere invloed (na de
Tweede Wereldoorlog) op de jongensnamen" dan wel op de meisjesnamen, waar bij voorkeur de Franse vorm verkozen blijft, zo
o.rn. Diane, Huguette, Jeannine, Liliane, Mor1Ïque, iNicol1e, met
dit verheugend verschijnsel dat ook echt Vlaamse namen als Dirk,
Jan, Godeli.sve, Lutgart, e.a. opnieuw aan' populariteit gaan winnen bij het volk,

* * *
Bij de bewerking werd een algemeen overzicht betracht. Uit
elke 'eeuw werden een of meer registers uitgepluisd, bij voorkeur
uit het dorpsleven, gezien daarint de namen worden weergegeven
zoals zij in gebruik war:en bij het volk; voor de meisjesnamen zagen wij ons evenwel verplicht de doopsregisters - met de namen
in het Latijn, gesteld - ter hand te nemen, daar de vrouwennamen
schaars waren zowel in renten- als in penningboeken. De schrijfwijze der namen wordt ongewijzigd overgenomen.
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MANSNAMEN
XIII XIV 1448 1571 1658 1719 1760 1835 1901 1919 1945
Cl)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) (7)
(8)
(9) (0) (11)
Abel
Achillss
Adaem, Daem
Adelard
Adhemar
Adolf
Adriaen
Albert
Alexander

4
2

3

1

1

31

29

54

4

10

1
8

2

6

16

5

8

1

4
3

1
17
3
5

12
1
5
2

11
1

39

10

9

Ber tel (rneeus)

1

Casirruer

1
1

3
2

2

2

8

3

11

5

21

8

1
1

1

1
3

9

2

3
4

1
1

8
1

2

3
1

2

6
1

1

Arsène
Arthur
Augustin, Augustijn
Auguste
Balduinus
Bouden, Boiden (3)
Boudewijn, Bouwen
Balthasar
Bartolomeus

1
1

1

Alexi ruï s
Alfons
Alfred
Aloysius
Aloïs
Amandus
Ambrosius
Amedé
André
Andreas
Andries
Angelus
Anthonis, Antoon
Antoine
Arents, Aerts (12)
Arnold, Arnout
Armand
Armatus

5

1

11
13

2
3
4

3
3

3

8

1

1

1

2
1
1

3

3

Bellarminus
(1) Voor de XIII' eeuw werden opgetekend
de namen voor Lede vermeld in
het Rentenboek
van S. Baafs, 1295 (Ra. Gent), in oorkonden van Tussenbeke, het Hospitaal van Aalst, e.a. : totaal 83 namen.
(2) Voor de XIV' eeuw: Vorst, 1384 (Ra. Brussel: kerkel. f., nr 7392), Rentenboek van de H. Geest Aalst, 1'380 (Sa. Aalst), Boue van de poerters van
buten van Geroudsberghe,
1396 (Ra. Gent) : totaal 187 namen.
(3) Rentenboek
van de kerk van Lede, 1448 (Kerkarch. Lede) : totaal 201 namen.
(4) Penningboek
van Lede, 1571 (Sa. Gent) : totaal 484 namen.
(5) Loper van Lede, 1658 (Gem. arch., Lede) : totaal 238 namen.
(6) Qu{)teboek van het marldezaat
van Lede, 1719 (Gem. areh., Lede) : totaal
463 namen.
(7) Loper van Lede, 1760 (Gem. arch., Lede) : totaal 478 namen.
(8) Bevolkingsregister
1835 (OeITL areh .. Lede) : totaal 899 namen.
(9) Geboorteregister
1901-1904 (id.) : totaal 362 namen.
(0)
»
1919-1923 (id.) : totaal 413 namen.
(11)
»
1945 1949 (id.) : totaal 475 namen.
(12) Verkorte vorm voor Arnoud.
(3) Vleinaam voor Boudewijn.
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Benedictus, Benoi:
Benjamin
Benny
Benoni
Bernard
Bernis
Beverny
Bonaventura
Bonifacius
Bruno
Camille, Camiel
Karel
Car el
Carolus
Charel
Charles
Ch.-Louis
Kar.-Lodew.
Celestinus
Cesar
Christiaan
(Ch'ri) stoffel
Claes, Claus (14)
Clement
Coelyns (15)
Constant
Constantin
Coolaert
Cornelis
Neel (16)
Cyrillus, Cyrie1
Daniël
Danneel
David
Desiderius
Desiré
Die (de) ric. Dirick
Dirk
Dionysius
Denijs
Denis
Dominieus
Domien
Dominique
Donatus
Eddy
Edgar d
Ermond
Eduard, Edward
Edwin
Eligius. Elisius
Eluárt
Emilianus
Emiel
Emilien
Emmanuel
(14) Verkorte
(15) Romaanse
(6»
Verkorte

\'0=

fa-j .••
~

1
1835 1901 1919 1945
(9) (10) (11)
(8)
1
1

5

4

1
1
8

4

la

2
8
4
3

6
1
1
17
3
5

39

10

16

5

12
1
5

11
1

2

1

9
1

3
2
:.

8

1
1

2

3
2
1

11
13

1
2
3
4

6
1

3
3

1

1

namen voor Lede vermeld in
In oorkonden van Tussennamen.
: kerkel. f., nr 7392), Renten. Boue van de poerters van
·otaal 187 namen.
;;;arch. Lede) : totaal 2û1 nao

•

, 484 namen.
_taal 238 namen.
Gem. arch., Lede) : totaal

0

oW

zamen.

3

5

4

6
1

7
1

8

9

10

14
4

2
1

1

14

1
2

1
1

1

1
1
7
1
2

la
6

28

la

3

1

2
11
1

Charel

16
48
26
8
1

Charles
Ch.-Louis
Kar.-Lodew.
Celestinus

2
2
2
1

Cesar
Christiaan
(Chri) staffel
Claes, Claus (14)
Clement
Coelyns (15)
Constant
Constantin
Coolaert
Cornelis
Neel (16)
Cyrillus. Cyriel
Daniël
Danneel
David
Desiderius
Desiré
Die(de)ric, Dirick
Dirk
Dionysius
Denijs
Denis
Dominicus
Domien
Dominique
Donatus
Eddy
Edgard
Errnond
Eduard, Edward
Edwin
Eligius, Elisius
Eluart
Emilianus
Emiel
Ernilien
Emmanuel

11

2

Castmier
1
9

3
1
1

2

Benedictus, Benoit
Benjamin
Benny
Benoni
Bernard
Bernis
Beverny
Bonaventura
Bonifacius
Bruno
Carnille. Camiel
Karel
Car el
Carolus

3

7

6

1
2
7

1

1

5
1
29
3

4
1

1
12

la

5

12

1
1

2
2

1

1
1

1
1

1

1

3

1

13

1
3
2
1

4

2
3
1

1
1
1

37

1
6

1
1
1

8

1
10

3

4

2
1
3

13
1
1
1

1

1
9
1

6

6
1

4

(14) Verkorte vorm voor Nikolaas.
(15) Romaanse familiare vorm van Nikolaas.
(16» Verkorte vorm van Corneel of Danneel.
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1
Engelbert
Erasmus
Eric
Ernest
Estaes (17)
Etienne
Eugène
Evarist
Everaert
Felicianus
Felix
Ferdinand
Fidelis
Firmin
Florent
Floris
Franciscus
Fr·.-Xaverius
Frans
(F'r an soy
François
Frank
Fred'dy
Fredericus
Gabriel
Gaspar
Gaston
G(h)esrt
(18)
Gheraert
Gerard
Georges
Gheleyn
Ghislain
Ghijs
Ghijsbrecht
Ghijsel
Gilbert
Gillis, Egidius
Gioessen, Gossin
Godfried
Govaert
Gregorius
Guilliam(me)
Guil liaume
Guillielmus
Gustaaf
Guy
Hans
Harry

2

Hendri(c)k
Henri
Herbert
Herman
Hieromyrnus
Hilaire

4

5

6

7
1

8

9

1

11
Honoré
Hubert
Hugo
Hughes

1
11
1

2

Huybrecht

1
1
1

1
2

4
2
1

2

13
2

1
1
15
6

1

"

1
1

5

2

22
1

17

1

8

8

1

8
1
19
2
1
1
1
1

1
90
4
2

14

44

3

21

2

1
2

3

5

1
2

5
14

1
3

5
1

3

•
I

1

6
6

1

4

7
1

1

4

7

20
3

34

2

2

2
4

23

35

1
1
(19)

3
5

9
8

16

28
1

1
1
6

2

1

4
2
3

2
1
13

2

11

3
1
19

3

11

2

5
11

5

6

7

1
6
1
1

1
1

25

Laurentlus
5
2

1

12

!

Jc-Baptist

1
1

Hypolitus, Hippolytus
Ignace
Ingel (20)
loeten
lsidorus
Ivo
Jacob(p)
Jacobus
Jac.-Engelbertus
Coppen (21)
Jacques
Jacus
Jaak
Jan, Annes
Jannes
Henneken
Joannes of Jan
Jo.-Anthon
Jean
Jean-Jacques
Jean-Pierre
Johan
John
Johny
Jaspar(d)
Jeröme
Joël
Joos, Judocus
José
Joris
Joseph, Jozef
Jourdaen
Julianus, Julien
Jules
Lambrecht
Lansen, Lancen
Laur.eis, Lauwers,
Lauwereis

1

(17) Voor Ustaes, Eustachius,
(18) Verkorte vorm voor Geraard, waarvan afgeleid de fn. Gheerts,
(19) Familiare
vorm van Godevert, waarvan de fn. Goossens.
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10

1

ï

Hector
Heinric

3

2

1
4
1
11

Laurent
Lori
Leander
Leo
Leon
Leonardus
Leopold
Leys. Leyns (22)
Liborius
Lieven, Livinus
Lodewijk
Loy
(20) Verkorte vorm van
(21) Familiare vorm van ~~
(22) Verkorte vorm voor

8

••

2

11

10

9

1

11

2

1

4
2
1

2

1
5

1
22
1

90

44

21

2

17
8

8

1

8
1
19
2
1
1
1
1

2

1
2

3

5

1
2

5
14

7

2
4
1

1

16

28
1
1

1

6
2
3

2
1
13

5
2
3

3

2

5
1
6

7

1

1

1
1

. de fn. Gheerts.
Goossens.

4

5

6

2

7

8

1
4
1
11

Hypolitus, Hippolytus
Ignace
Ingel (20)
loeten
Isidorus
Ivo
Jacob(p)
Jacobus
Jac.-Engelbertus
Coppen (21)
Jacques
Jacus
Jaak
Jan. Annes
Jannes
Henneken
Joannes of Jan
Jo.-Baptist
Jo.-Anthon
Jean
Jean-Jacques
Jean-Pierre
Johan
John
Johny
Jaspar(d)
Jeróme
Joël
Joos. Judocus
José
Joris
Joseph. Jozef
Jourdaen
Julianus. Julien
Jules
Lambrecht
Lansen. Lancen
Laureis. Lauwers,
Lauwereis
Laurentius
Laurent
Lori
Leander
Leo
Leon
Leonardus
Leopold
Leys, Leyns (22)
Liborius
Lieven, Livinus
Ledewijk
Loy

9

10

11

1
4
1

1
6
3

1
2
1

Huybrecht
13
2

1
2
1
15
6

3

Honoré
Hubert
Hugo
Hughes

1

1
3

2

4
1

1

3

3

6
2
3

16

1
1

1
1

17

.

1

1
2
7

25

53

57

103

41

14
81

1
1

1

3
24

5
7

8

1
83
18
1

34
60

3
1

1
8
1
22

2

2
1

60

33

2
1
55

51

7

42

21

25

2

5
3

1
1

1
2

5

8

1
2

2

2

1

1

2

2

1

1
1
14
4

2
1

1
13
20
3
17

1

22

6

11

11

7
2
1
7

4
2

4

8

1

1
2
7

(20) Verkorte vorm van Inghelbrecht,
Engelbart.
(21) Familiare vorm van Jacop, waarvan de fn. Coppens.
(22) Verkorte vorm voor Geleyn, Ghislain.
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2

1

Lo(u)ys
Lowies
Ludovicus
Louis
Lucas
Luc
Luyck
Lucien
Ludwig
Ludy
Marc (u s)
Marcel
Marcelinus
Marinus
Marnix
Martial
Marten, Merten
Mattheus
Matte, Matthijs
Maur its
Mechiel
Machiel
Michiel
Michaël
Michel
Melchior
Napoleon
Nicasius
Niclaes, Nicolais
Noël
Norbert
Obeert
Octaaf
Odilon
Odo
Ogier
Omer
Orel
Oscar
Oswald
Paschier
Patriek
Paul
. Pauwel(s)
Peter, Pieter, Petrus
Pierre
Piet
Philemon
Philibert
Philips, Philippus
Lippen
Polydore
Prosper
Quintijn
Raas
Raphaël
Raffel
Raoul
Raymond
Reginald
Reinier
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

4

1

René
Renaat
Remigius
Remi
Richard
Rijckaard
Robberecht
Robert
Rochus
Roei (23)
Roelandt
Roland
Rogier
Roger
Romain, Romanus
Romel
Rudi
Zaker (24)
Zacharias
Sander (25)
Sebastiaan
Zegher
Seraphien.
Servaes
Severin
Sextus
Srxtu s
Stasins, Stasen (26)
StE'Ven (27)

2
1

4

1
1

3

1

2

1

2

2

6
2
5
1
1
13
10

3

2

3

2

2

1

4

1

8
1

8
2

.

2

9

7

11

1
1
1
1
1

2
1

2
2

13

3

1
5
2

10

2

1

2

2
1
1
1
2

5

4

.
1

1

Sylvain

15

Symoen
Sirnon
Simon-Pieter
Mo(e)nen
(28)

3
2
1

2
1

1

7

11

3

6
1

5

1
5

6

1
23

1

1

1
6

1

1
14

2
61

1

2
38

1

2
65

2

2

79

101

.

20

4
1
4

3

2

1

18
1

1
3

I

1

,!

5

I

1

2
6

1
1

1
2

1

2

1
1

1

2
1

I
~:"
I

1
1
1

1

2

3

1
1
1

:j
I!

Theodericus
Theodore
Theodule
Theofiel
T(h)oma(e)s
Maes (29)
Tony
Trudo
Valentinus
Valerie
Veremundus
Victo:r
Victorinus
Vincent-Ciceron
Vincentius
Vital
Walter
Werner
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

Verkorte vorm var: Verkorte vorm voor
Verkorte vorm voor
Verkorte vorm voor
Nederlands voor Sl
Verkorte vorm \'OO!"
Verkorte vorm v

1
René
Renaat
Remigius
Rem i
Richard
Rijckaard
Robberecht
Robert
Rochus
RoeI (23)
Roelandt
Roland
Rogier
Roger
Romain, Romanus
Romel
Rudi
Zaker (24)
Zacharias
Sander (25)

1

1

4
3

11

10

9

8

1

~
6
5

3

1

2

1
13
10

11

1

:!

1
1

1
2

ï

1

2

13

3

2

3

4

5

6

1
2

2
1

2
1
15
2

3
2
1

1

7

11

6
1

5

6

2

2

101

20

4

18
1

3
1
5

1
23
1
3
1

5

1

6

1
2

1
1

1
2

1

2

3

1
1
1

Zegher
Seraphien ••
Servaes
Severin
Sextus
Sixtus
Stasins, Stasen (26)
Steven (27)
Sylvain
Symoen
Sirnon
Simon-Pieter
Mo(e)nen
(28)
Theodericus
Theodor e
Theodule
Theofiel
T(h)oma(e)s
Maes (29)
Tony
Trudo
Valentinus
Valerie
Veremundus
Victor
Victorinus
Vincent-Ciceron
Vincentius
Vital
Walter
Werner
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
(28)
(29)

8

9

10

11

7

5

1
1

7

3
1

14
1

4

2

3
3
3
5
1

2

1
2
5
3

1
2

7
1

1
1

7
1
2

1

2

Sebastiaan
2

7

2
6

7

1

2
1

1

2
1

2

1

3

1

6

2
1

1
1

3
2
1

1
1

3

1

1

15

2

3

1
1

2

3

1
2

2
1

Verkorte vorm van Roeland, waarvan de fn. Roels.
Verkorte vorm voor Zacharias.
Verkorte vorm voor Alexander.
Verkorte vorm voor Ustaes.
Nederlands
voor Stephaan.
Verkorte vorm voor Simoen. waarvan de familienaam
Verkorte vorm voor Thomas.

1

1
1

1
26
8
1

5

4

12
6

1
4
1

Moens.
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1234567891011
Wilfried
Willem
William
Willy
Woiten, Wouter

6

7

10

12

1

2

7
1
25

11

21

11

Naast dit algemeen beeld over het gebruik van naamgeving,
volgt nu een overzicht - in procent uitgedrukt - van de meest
gebruikte voorr-amen. De naam Jan is gedurende vele eeuwen de
meest geliefkoosde naam geweest; slechts na de laatste wereldoorlog
verloor hij definitief het pleit voor zijn Engels broertje Johny. Vanaf
de 198 eeuw neemt het maximum procent voortdurend af; de keuze
die in de 13/14" eeuw beperkt bleef tot ee-n 30 tal namen, vermeerderde met vele tientallen, waarbij voor de 19° 'eeuwen begin van
de 20· eeuw de Franse invloed en voor na de 2° wereldoorlog de
Engels-Amerikaanse invloed bij de naamgeving overwegend waren,
13e/14· eeuw: Jan, 29 %; Wouter, 11,8 %; Heinric, 11,5 %; Zegher, 5 %; Goessen, 5 %; Wil,lJE'm,5 %; Gillis, 4,4 %; Bouden, 4,4 %;
Arnout, 3,7 %; Peter, 2,6 %; Claus, 2%; Cornelis, 1 %.
1448: Jan, 28,3 %; Gillis, 10 %; Pieter, 0,9 %; Heinrie, 5,4 %;
Wouter, 5,4 %; Willern, 5 %; Cornelis, 2 %; Jacob, 1,4 %; Frans,
1 %; Merten, Adriaan en Lieven 1/2 %.
1571: Jan, 21 %; Prs'ter, 12 %; Joos, 12 %; Gillis, 7 %; Adriaan,
6 %; Lieven, 4! %; Jacob, 3 %; Cornelis, Willem, Anthonis en Hendrie, ~ %; Arent en Merten, 1,5 %.
1658: Jan, 17 %; Pieter, 16 %; Joos, 13,8 %; Adriaan, 12 %; Gillis, 10 %; Cornelis, 4 %; Merten 'en Jaeus 3 %; Lieven, 2,5 %; Anthon en Hendrik, 2 %; Frans, 1,5 %.
1711 : Jan, 18 %; Pieter, 14 %; Joos, 11,5 %; Adriaan, 11,5 %;
Gillis, 7,5 %; Antoon, 4,5 %; Jaak een Frans, 3 %; Cornalius, 2,5 %;
Lieven, 2,3 %; Michiel, 2 %; Merten, 1,9 %; Andries, 1,5 %; Hendrik, KaDE'!en Steven, 1 %.
1760: Jan, 20,8 %; Pieter, 15,8 %; Joos, 10,5 %; Frans, 9 %;
Adriaan, 8 %; Gillis, 5,5 %; Jacobus, 3,5 %; Cornelis, 2,5 %; Lieven, 2 %;. Joseph, Merten, Geert en Hendrik, 1,4 %.
1835: Karel-Louis ( B %), Karel. (5 %), 13 %; P;eter, 11 %;
Jan(-Bapt.) ,en Franciscus, 10 %; .Ioseph, 4,5 %; Dominicus, 4 %;
Constantin, 3 %; Victor, 2,5 %; Leo, Frederieus en Leopold, 2 %;
Felix, Theodorus, Benedietus en Bernardus, 1,5 %.
1901-1901l: Franciseus en .Ioseph, 6 %; J'an-Bapt., Joannes of
Jan, 5 %; Petrus, 5 %; Alfons en: Gustaaf, 4,5 %; Carolus, 3 %;
Adolf, Camille en Emiel, 2,5 %; Leo, Leopold, Omer en René, 2 %.
1919-1923: Fransciscus of Frans, 6 %; Jozef, 6 %; Petrus, 4,5 %;
Jan, Joannes, Jean of Jan-Bapt., 4 %; Albert, 4 %; Georges, Gustaaf
en Robert, 3,5 %; Maurits en Alfons, 3 %; Marcel, Omer en Camille, 2,5 %; Adolf en Leopold, 2 %.
19115-1949: Paul .en Willy, 5 %; Johny, 4,5 %; Freddy, 4 %;
Gilbert en Norbert, 3 %; Frans, Franeiseus of François, 3 %; Jozef, Marc en Eddy, 2,5 %; Eric, Herman, Marcel . en André, 2 %;
Jan, Jeara en Johan, 1,5 %.
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XVlllMO
(1) (2

6

Adela
Adelaïde
Adeline(a)
Adolfina
2 15
Adriana
Adrienne
Aegidia
Agatha
1
Haechten (8) 1
Agns s
2
Alberta
Albertine
2
Alena
Alexandrina
Alfonsina (e)
Alida
Alina Ce)
Alite
Alise, Alice
12
Lise, Lyce (9) 4
Alma
Amelia (e)
Anastasia
Andrea
Angela Ce)
Angelica
Angelina
Anita
7 13 1
Anna
9
Anna-Maria
Annette
Annie

Antorna
Appolonia
Ar ga
Augusta

Augustina (e)
Avilla
Babelia
Barbara
Berbele

Bavijne

2
6

4

2
(la)

1

(1) Bronnen vermeld on
de heerlijkheid
Ya!l men) (Ra. Gent: F
(2) Doopregister
van rss
(3) Doopregister
van ~-(4) Bevolkingsregister.
(5) Geboor ter eg ister Xê
(6) Geboorteregister
I~_
(7) Geboorteregister
isss
(8) Nederlandse
vorm
(9) Verkorte vorm v
(la) Vrouwelijke
vorm
(1) Verkorte
vorm ,-;
(12) Vermoedelijk
van C
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~6.
XVII 1650 1750 1835190119191945

1
Adela
Adelaïde
Adeline (a)
Adolfina
Adr iana
Adrienne
Aegidia
Agatha
Haechten (8)
Agnes
Alberta
Albertine
Alena
Alexandrina
Alfonsina(e)
Alida
Alina (e)
Alite
Alise, Alice
Lise, Lyce (9)
Alma
Amelia (e)
Anastasia
Andrea
Angela (e)
Angelica
Angelina
Anita
Anna
Anna-Mar-ia
Annette
Annie
Antonia
Appolonia
Ar ga
Augusta
Augustina (e)
Avilla
Babelia
Barbara
Berbele
Bavijne (10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
2
1

3

3

4

1

2
3
1

2 15 10

1
1

1

1

2

13
2

2

1

2

1
12

4
1
2
5'

4
2
3

9

7

3
1

6
1

1
1

7

4

14
3

2
6
4
7 13 10
9

9 10 10
1

9
4
1

16
14
1

1
1
2

1
2
6
2
1

4

8

Beatrijs
3
Beatrix
Belien.
Billie (11)
4
Benedicta
Ber lindis
Bernadette
Bernarda
Bernardina(e)
Bernis
Bel'tha
Berthulia
Bertine
Blanca
Blanche
Blondina(e)
Brigi tte
Camilla
Ca rla
Carolia
Caroline(a)
Kathelijne
57
Catharine
32
Cecilia
Ce leste
Celes tina (e)
Celin Ci) a
Kerstina
Cesarine(a)
Charlotte
Christelle
Christiane
Chr istina
2
Clara
6 1
Clarisse
5
Claudine
Clemence
Clementie',
Clemma
)
15
Clementina
(e)
Clothilde
Co eren (12)
1
Coleta

34567
1
2

3
7
2
1

2

3
6

5

1

1
1
1

4
1

3

3
1
1

6

2

2

7
4

1
3

1
1

3
3

1
1

1

2

1

2
1
1

13
2

11
1
1

2
3

1

411
1
1
1 43
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c.

:an-Bapt., Joannes of
.".5 %; Carolus, 3 %;
Omer en René, 2' %.
::::. 6 %; Petrus, 4,5 %;
-:: c:'o; Georges, Gustaaf
~cel,
Omer en Ca.".5 %; Freddy, 4 %;
;' François, 3 %; Jocel en André, 2 %;

(1) Bronnen vermeld onder l. 2 en 3 voor de mansnamen
+ Rentenboek van
de heerlijkheid
van Lede gen. « den bouck van den bossche », 1574 (120 namen) (Ra, Gent; Familiefonds)
; totaal 264 namen.
(2) Doopregister
van 16501659 (Gem. arch., Lede) ; totaal 230 namen.
(3) Doopregister
van 1750·1754 (id.) : totaal 202 namen.
(4) Bevolkingsregister,
1835 (idv) : totaal 891 namen.
(5) Geboorteregister
1901-1904 (id.) ; totaal 293 namen.
(6) Geboorteregister
1919·1923 (id.) ; totaal 403 namen.
(7) Geboorteregister
1945·1949 (id.) : totaal 399 namen .
(8) Nederlandse
vorm voor Agatha.
(S) Verkorte
vorm voor Alice.
(10) Vrouwelijke
vorm van Bavo.
(1) Verkorte
vorm van Mabilie.
(2) Vermoedelijk
van Cornelia

2
Constantia
Cornelia
Daisy
Daniëlle
Delphina
Denise
Diane
Dionysia
Dorothea
Edith

3

3

4

5

7

6

1
1
1

4
3

3
13

9
1
1
6
26

1

7

1
1

2

1
2
1
48
3
1

1

1
3
7
1

1

2
6
6
4
1

2

1
1
13
1
2
1

1
2

1
1
1

1
1
3

1
1
2

3
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1
1
9
3

9
1
2

,
13
4

2

2
3
1

1
5
2

2
1
2

2

3

Gilberte
Gillelma
Gitta
Godelieve

4

6

5

Griele (15)

3
1
4 16
1
7
1
3
1

3

7
2

1

"

2
1
1

,

1
7

1
1
1

1
1

ij

2
1

4
1

1
4
4

5
1
1
1
1
2
1
10
1
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1 2

7
1
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5

•.

1
2
1

1

2
5

1
3
1
7

5,
3
2

8

Lucia
Lusen (18)
Lucienne
Ludwine
Lutgart
Lydie
Madeleine
Magdalena
Magda
Malvine(a)
Marcella
Marcellina

2

.Mar ia
2
2

10
1
10 34 20 32
4

,~.

I~

l

4
1
1
1

14

.

5
4

Lea
Leocadia
Leona
Lsonie
Leonora
Leontine(a)
Leopoldine
Liliane
Linda
Linesoet
Lisette
Livina
Louise

Ludovica

1
3

Julienne
Juliette
Justine(a)
Juta
Laura

Lauryne

1

1

1
1
1
1

(3) Verkorte vorm van Elisabeth.
(14) Verkorting
voor Geertrui.
(15) Vleinaam voor Mar griete, o.m, in de Wezenboeken
te Gent, 14' eeuw (J.
van Cleemput).
(6) Verkorte
vorm van Helena, Alena of Magdalena.
(17) Vrouwelijke
vorm van Joos, Judocus,
evenals Laurijne van Lauwereys,
Pauwelijne
van Pauwel en Lippijne van Philippe.
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Gudula Ie)
Hedwighe
Heylwighen,
)
)
Heila
Helena
Helène
Lena
Lijne (16)
Lijnken
Hendrica
Henrica
Henriette
Hildegardis
Hîlda
Honoria
Honorine
Hortensia (e)
Hubertine
Huguette
Ida
Iemsoete
Iliane
Imelda
Inés
Ingrid
Irena
Irène
Iris
Irma
Isabella
Jacoba
Jacqueline
Jeanne
Jeannette
Jeannine
Jenny
Jo(h)anna
J oanna-Maria
)
Joozijne,
J osina (7) )
Judoca
José
Josepha
J osephine (a)
Judith
Julia
IJuliana

7

2

Gr eta

1

Eleonora
Elisa
Elisabeth
Betken
Bette (13)
Betsy
Lijsbet
Elodia Ce)
Elmire
Elvira(e)
Elza
Emerentia
Emilie(a)
Emilienne
Emma
Erna
Ernestina (e)
Eruitrudis
Estelle
Eugenie(a)
Eulalia
Euphemia
Euphrasia (e)
Fabienne
Ferd inanda
Flavianne
Florentina
Florine
Françine
Francisca
Frederica
Frieda
Ga brielle (a)
Gaby
Georgette
Georgine
Germaine
Germana
Germania
Gheertruyt
Trude (14)
Gerda
Ghislaine

1

2 22
2

.~.~,

.

,

.

~
f.. .'~:

,

,

.

,

1

21
Marie
M.-Amelia
M.-Anna
M.-Antoinette
M.Antonia
M,-Augustina
M.-Begga
M.-Brigitta
M.-Carolina
l\(1.-Catharina
M.-Clementine

Mi-Coleta
M.-Constantia
M.-Dorothea
M.-Eugenia
M.-Eulalia
M.-Fl'ancisca
M.-Hor1ensia
M.-Jacoba
M.-J e Co) anne Ca)
M.-José
M.-Josepha
M.-Josephine
M.-Jud<>ca
M.-Louise
(18)
"(19)

~8

2

1

7

6

5

4

3
2

Justineta)

1
4 16
1
ï
1
3
7

3

2
2
1
1
1
1
1

7

1
2
1

1
1
1
4

4

3

1
4
5
1

1
1
'7
1

2

10
2

1

1

5

10

4

.'

2
2

4

1
3
1

1
1

10
1
10 34

20

32

4
14
25

"4
4

5
1

2

1

2
5

1
3
"1
7

1
1
1
1

5
3
2

14' eeuw

2

3

4

5

Julienne
Juliette

3

(J.

van Lauwereys,

4

6
6
1
1

Juta
1
Laura
6
Lauryne
Lea
Leocadia
Leona
2
Ls on ie
1 1
Leonora
4
Leontine(a)
2 3
Leopoldine
Liliane
Linda
Linesoet
Lisette
Livina
8 4 4
Louise
Ludovica
3
16
Lucia
Lusen (18)
2
Lucienne
Ludwine
Lutgart
Lydie
Madeleine
2
Magdalena
1
5 5
Magda
Malvine Ca)
2
Marcelia
Marcellina
1 1
Maria
28 37 51 95 50
21
Marie
13
2
M.-Amelia
M.-Anna
12 3
4
M.-Antoinette
1
2
M. Antonia
M,-Augustina
1
M.-Begga
11
M.-Brigitta
1
M.-Carolina
2
l\(I.-Catharina
6
M.-Clementine
7
M.-Coleta
25
M.-Constantia
1
M.-Dorothea
1
M.-Eugenia
1
M.-Eulalia
2
M.-Francisca
7
M.-Horlensia
1
M.-Jacoba
1
M.-Je(o)anne(a)
11 7 3 2
M.-José
3
M.-Josepha
18
M.-Josephine
1
M.-Judoca
1
M.-Louise
2 15

7

2

3

M.-Ludovica
M.-Magdalena
1
M.-Margaretha
M.-Melanie
M.-Octavie
M.-Paule
2
M.-Petronilla
M.-Ros€
M.-Stephanie
1
1
M.-Thérèse
M.-Theresia
2
M.-Victoria
M.-Virginia
10
Mariette
Marita
1
Marijn
1
3 Margareta
Margarita
Marguerite, )
Magriete
) 54
3 Marleine
Martha
2 Mathilde
1 Martiel
6 Marti(j)ne
4 2
4 Mazelle
2 Meeren
Melania(e)
4 Melda
Micheline
3 Monica
Monique
18 Murielle
3 Myriam
Nadine
Natalia
Nelly
Nicolle
Norma
Octavia
Odette
Odesse
Odila(e)
Ogena
2
Palmyre
Pachasia
1
Paula
Paulina(e)
Pauwelijne
4
Pelagia
Perpetua
Petronella
19 18
6 Pharaïlde
Veerle (19)
3
Philippina
1
Lijppijne
Philomena
6 Prudenee

4

5

10

5
8

6

7

5
1

2

2
1
1
1

33 10

2
1
6

2

1
7

3
1
6

1

1

1
5
1

1
1

5
1
1
6

1
18

3
1
2
19
3

3

1

2
9
6
13
1

2

3

1
3
3
2

29

3

5
2
2

1
2

8
2

5
1

(8) Familiare vorm van Lucia.
"(19) Nederlands
voor Pharaîlde.
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2
Prudentia
Rachel
Raymonda
Rebecca
Re gina
Renée
Rita
Rolanda
Romania
Rosa
Rosalia
Roseline
Rosette
Rosina
Rosita
Sara
Sch olas tica
Serafina
Sidonie
Simonne

3

4

5

1
4

7

6
1
4

1
1
11

1
28
1

1
2
112 11

1

1
1
2

1
1
1

1
4
6

1
1
7

1
Solange
Sonja
Sophia
Stephanie
Suzanne
(a)
Sylvia
Theresia
Ursula
Valentina
Veronica
Victoria
Victorina (e)
Virginia
Wilhelmina Ie)
Zoë
Zulma
Yolanda
Yvett.e
Yvonne

2

3

4

5

6

7
2
5

56

1
1
47

1

1
1
2
1
1

1

1

3

2

1

1

2
1
23
6

1

3
3
2
1
1

1 24

2

2
2

4

Voor de vrouwennamen
uit de eerste eeuwen beschikken wij
slechts over schaarse gegevens. Wij oordeelden het dan ook verkieselijk de bronnen vóór de XVII" eeuw samen te gebruiken. Tot dan
toe wenden de namen Kathelijne
en Lijsbet verkozen, waarna
Catharina, Joannà en Maria op de voorrang kwamen. Over de jareen 1650 tot 1659 draagt slechts één meisje drie namen (dochter
van de markies) en één twee namen, dit voor 230 vrouwen; van
1750 tot 1754 telt men 120 dubbelnamen
voor 202 personen, wijl
de keuze beperkt was tussen 25 namen.
Vóór de XVII" eeuw: Kathelijne,
22 %; Lijsbet. Bette, 19 %;
Marie, 8 %; Alise, Clementie en Gheertruyt, 6,5 %; Joozijne, 5 %;
J oanna, 4 %; Griele .en Anna, 2,5 %.
1650-59: Joanna, 15 %; Catharir.a, 14 %; Maria, 12 %; Elisabeth
en .Iudoca, 11 %; Petronilla, 8 %; Adriana, 7 %; Anna, 61%; Livina, 4 %.
1750-5~: Maria en composita, 30 %; Joanna en composita, 12 %;
Arsria en C., 9,5 %; Petronilla, [) %; Adriana en Isabclla, 4 %; Elisabeth, 3,5 %; Catharina, 3 %.
1835: Maria
composita, 22,6 %; Rosalia, 12,5 %; Theres.ia
(5 %)
M.-Theresia, 9 %; Coleta (4,5 %)
M.-Coleta 8 %; 50phia, 6 %; Francisca, 5 %; Joanna (3 %)
M.-Joanna, 4 %; PauIina, 3 %; Constantia en Victoria, 2,5 %.
1901-190~: Maria, 32 %
composita, 46 %; Marie, 4 %; MariaTheresia, 3 %; Rosalia, 3,5 %; Anna, Irma en Alice, 3 %; Philomena, 2,5 %; Julia, 2 %.
1919-1923: Maria, 12,5 %
composita, 21,5 %; Yvonne, 6 %;
Agnes, 3 %; Anna, Marie-Louise, Gabrielle, Heleria (e) en Margareta, 2 %; Alice, Angèle, Elza, Magdalena en' Simonne, 1,5 %.
19~5-19~9: Rita, 7 %; Monique, 5 %; Maria, 4,5 %
composita,
11,5 %; Annie en Godelieve, 4 %; Christiane, Diane en Nicole, 3 %;
Jeannin.e en Liliane, 2,5 %; Anita en Frieda, 2 !fo.
J. v. H.

+

+

+

+

+

+

+
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her Gi~15. ;,._
Jan de La~
Joos de ?1J.î
Joos Raspoet
Jan var. Ghiisbrecz ;
Aegidius v
tersabdi] ~
1589-1595. Barthei
1595. Francisc
1599. Joannes Ca_
1605. Mag. Jaco
1606. Frater Jan te Gent ,i' ::.1626. Martinus v
1670. Petrus Arie
1708. Jac. Theod,
1709. Jan Moeens
1710. Dns Swi
1712. G. Cuype
1713. Carolus v
1728. Petrus Frar
te Dikkeh-e
1767. B. Berlengee,
1768. Jac. Bema
(t 17/8/18E
1811. Jo. van H
Boekel. f :'"
1818. P.F. Vermei
1825. Petrus S
1450.
1463.
1483.
1502.
1525.
1577.
1586.

1841) .
1830. J o.-Bapt.
ren 30/1/1

de
aan het S.
bestuurder
1872. J.B. Bral .

1865.

Hendrik

t 14/9/1891.
1891. Ivo Fivez
te Nuker ke,
1908. Emiel Bif
te Steendort
1919. Achiel de ~.!
1939. Dominique
Winkel. 0:::
Martmus.
1949. G. Govae

beke, past

•

1

2

3

4

6

5

Pastoors te Lede

7
2

5
56
1
47

1
1

1
1

2
1
1

3
1

2

1

2
1
23

6

1

3
3

1

2
1

2
2
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Over de ja'e drie namen (dochter
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. Lijsbet, Bethe, 19 %;
. 65 %;. Joozijne, 5 %;
_'Iaria, 12 '7<; Elisabet:h
7 %; Anria, 61 %; Lien composita, 12 %;
en Isabella, 4 %; Elisa- ia, 12,5 0; Theresia
_ M.-Coleta 8 %; 80_1.-Joanna, 4 %; PauMarie, 4 %; Mariaen Alice, 3 %; Philo-

C(;:

_~.5 %; Yvonne, 6 %;
Helena (e) en Maren Simonne, 1,5 %.
ra, 4,5 %
composita,
. Diane en Nicole, 3 %;
:. 'é.
J. v. H.

+

1450.
l463.
1483.
1502.
1525.
1577.
1586.

her Gillis, prochiepape.
jan de Lathouwer.
Joos de Potter.
Joos Raspoet.
Jan van den Hende.
Ghijsbrecht van Nieuwenhove.
Aegidius van Waesberghe, die in 1588 monnik werd in S. Pietersabdij te Gent.
1589-1595. Bartholomeus Reyniers, deservitor, pastoor te Wichelen.
1595. Franciscus de Moor, deservitor, vicepastoor te Serskamp.
1599. J oannes Capponis, Fransman.
1605. Mag. Jacobus Moerloose.
1606. Frater Jan Placidus Damas, benediktijn van de Blandinusberg
te Gent (,17/10/1626).
1626. Martinus van den Abbeele, baccal. in de godgeleerdheid (, 1670).
1670. Petrus Ariens (t 24/9/1708).
1708. Jac. Theod. Schrijvers, deservitor.
1709. Jan Moeensoens (t 14/11/1710) .
1710. Dns Swinnen (t 23/8/1712).
1712. G. Cuypers, deservitor, onderpastoor te Lede.
1713. Carolus van Mulders (t 10/12/1728).
1728. Petrus Frans Magerman (0 te Steenhuizen. - Voorheen pastoor
te Dikkelvenne en Bavegem. t 14/7/1767).
.
1767. B. Berlengee, deservitor.
1768. Jac. Bernardus Grenier, 0 Gent, licentiaat in de godgeleerdheid
(t 17/8/1811) .
1811. Jo. van Hamme (0 Merchtem, voorheen pastoor te S. BlasiusBoekel. t 14/12/1818).
1818. P.F. Vermeulen (in 1825 pasoor te Laarne, alw. , 19/12/1841).
1825. Petrus Speeckaert (in 1830 past.-deken te Lokeren, alw. t 15/11/
1841) .
1830. Jo.-Bapt. de Groote (0 Sinaai; nam ontslag in 1865, t te Wetteren 30/1/1869).
1865. Hendrik de Coninck (0 Oostakker; achtereenvolgens subregent
aan het S. Jozefsgesticht en Klein-Seminarie te S.-Niklaas-Waas;
bestuurder aan het Kl.-Sem., t 9/6/1872).
1872. J.B. Bral (0 Tielt 1818, voorheen ged. 19 J. pastoor te Uitbergen.
i' 14/9/1891).
1891. Ivo Fivez (0 Opbrakel 1836, leraar te Geraardsbergen en pastoor
te Nukerke. t 27.2.1908).
1908. Emiel Bijl (0 Geraardsbergen; onderpast. te Dendermonde, past.
te Steendorp. Ontslag in 1919. t Rozenaken 1935).
1919. Achiel de Muynck (0 S.-Martens-Lierde. t 27/11/1938).
.
1939. Dominique van Cromphout (0 Haaltert 1874; coadjutor Oost2
Winkel, onderpast. S. Jozef te S.-Niklaas, te Lede, te Aalst S.
lVIartinus, past. te Zandbergen. t 26/9/1949) .
1949. G. Govaert (0 Haasdonk 1899; onderpast. te Kalken en Lebbeke, past. te Kalken).
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Heerlijkheden en Lenen binnen
het Grondgebied van Lede
Het complex der heerlijkheden en lenen is voor de meeste onzer
dorpen zeer ingewikkeld. Dit gel'dt ook voor Lede. Binnen dit grondgebied waren verschillende heerlijkheden en Lenen. Sommigen hingen af van het grafelijk leedhof ten Steen te Aalst, andere van het
hof te Oordegern, - van Erpe, - van Mere of - van Okegem .. Te
Lede zelf was ook een leenhof, waarvan weer andere lenen en
zelfs een heerlijkheid afhingen.
Wijzen wij eerst op het verschil tussen een heerlijkheid en een
leen (1). Een !heerlijkheid is een deel van een territoriaal vorstendom,
waarover iemand (de heer) uit eigen naam zekere overheidsrechten
(als bezitter van die rechten) of justitierechten uitoefent onder het
hooggezag van de vorst. Deze justitierechten, waar naast de heer ook
over nog andere rechten (cijnzen, diensten) kan beschikken, zijn het
kenmerkend element van een heerlijkheid. Men onderscheidt drie
soorten of graden van justitie: hoge, middele en lage. De hoge rechtspraak behandelde alle criminele en civiele zaken; de mlddele of
recht van put en galg « om dieven te hanghen ende diefhegghen te
delfvene », daarbij uitspraak in overtredingen met boeten tot 3 ponden parisis; de lage of « fonchiere », die alleen recht van erfenis en
on,terfenis der gronden van de heer gehouden, overdracht van cijnskoo.p, en in Vlaanderen meestal pet recht bezat boeten tot 3 pond
parisis op te leggen bij vaststelling van overtredingen bij waterl.eden en straatschouwingen.
Een leen is een goed dat om persoonlijke dienst gehouden wordt,
waarvan de bezitter krachtens het vazalverband bepaalde verplichtingen en rechten heeft tegenover de leenheer, en d.at een bijzonder erfrecht volgt. Dit leen kan een heerlijkheid Zijn (bv. Lede).
een ambt (bv. de meierij), een stuk grond, een bos of een weide
(bv. de Hau te Lede), een grondrente (bv. een heerlijke erfelijke
rente op het Goed ten Bos, te Lede) of een ander recht (bv. zeker
tiende gehouden door de abdij van Baudelo). Met een leen zijn geen
overheidsrechten verbonden.
De heerlijke lenen volgen bij verandering van bezitter door erfenis of door verkoop, de regels van het leenrecht. De nieuwe bezitter moest binnen de 40 dagen na de verandering het leenverheffen
(relief) en manschap doen, waarbij de leenman « de grootte ende
denombremente » van zijn leem aan de leenheer moest overbrengen
en het recht van verhef aan de heer betalen. Dit was gewoonlijk de
(1) Deze gegevens

worden

ontleend

over de Lijst der Heerlijkheden
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aan Dr Jas. DENYS: Inleidende
Gent, 1950.

van Oostvlaanderen.
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10e penning van de waarde en kamerlinggeld (2), ofwel de beste
vrome van drie d.W.Z. de jaarlijkse opbrengst van het leen naar
keuze van de heer onder de drie jaren.
In deze bijdrage beperken wij ons tot de lenen gehouden van
het grafelijk leenhof ten Steen: te Aalst en van het leenhoi te Lede.
Het eerste omvat de goederen in leen gehouden van de graaf van
Vlaanderen, later hertog, keizer ... als graven van Vlaarideren. Het
tweede omvat de lenen gehouden van de heer van Lede.
I. Grafelijk

leenhof

«ihet Steen»

te Aalst.

Vier lenen - op een bepaald moment verschillende
sing - werden van dit leenhof gehouden.

door split-

1. Een leen, bestaande uit twee percelen, nl. een stuk van o. 7
bunder gen. den Hau en een! stuk van 2 bunder 1 dagwand 25 roeden, gen. Bernevelt, samen groot 9 bunder 1 dagwand 25 roeden
land, werd in 1405 (3) gehouden door Eelie van Muushole, fa Jocobs,
we Miehiel de Wachtere. Nadat het werd aangekocht door « her
Jan van ClIIneghem, presbiter : (4) kwam heil aan zijn zuster Elisabeth, in huwelijk met Jan Doedin. Bij denombrement van 1456 werd
dit leen gehouden door Jan Doedin, f. Jans (5), bij 1eenverheffing
te betalen 10 pond parisis en 20 schellingen kamerlinggeld, bij verandering van eigenaar door verkoop tegen de 10" penning van de
waarde.'
Omstreeks 1470 (6) is dit leen nog in het bezit van dezelfde
Jan Doedin. In het begin van de 16" eeuw in leen gehouden door
Jan le Sauvaige, komt het door erfenis aan zijn zoon A1ntheunis,
ridder, heer van Escaubelt (Brabant), die in 1514 het denombrement voorlegt (7), over een leen in « twee parcheelen », nl. « den
een gen. den Hau, d'ander gen. Barrins velt, gr. 2 bunder »; door
huwelijk met Antonia le Sauvaige is het in 1574 in bezit van Jan
de Mol, heer van Oetingen (8).
In 1640 (9) werd het leen door Juliana de Mol, begijntje te Brussel en haar broeder René « gespleten» verkocht:
a. een leen weide gen. « de drooghe weeue », groot 945 roeden,
(2) « De kamerheer moest zorg dragen voor de bewaking van de schatkist, die
in 's graven vertrekken
werd bewaard. Van daar dat hij oorspronkelijk
het beheer had van een gedeelte der grafelijke inkomsten ... Bij het betalen van de verheffing sr echten ter gelegenheid van een overdracht van
grafel ijke lenen onder levenden of bij dode, moest hem een zekere som
gestort worden, die nog in de 15,' eeuw den veelzeggenden
naam camerlingsgelt droeg » (GeschiecF. van Vlaanderen, lI, blz. 133>(3) Ra. Brussel, Rekenkamer, nr 1064, 9 v,
(4) Ra. Gent, KasseIrij Aalst, nr 3090, 9 r.
(5) Ra. Brussel, Wetachtige Kamer, lI, nr 5025. - Ra. Gent, Kass. Aalst,
nr 1517, 15 r.
(6) Ra. Brussel, Rek., nr 107·0.
(7) Ra. Brussel, W.K., n, nr 5028.
(8) Ra. 'Gent, Kass. Aalst, nr 1516, 55 v.
(9) Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 1525.
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werd aangekocht door Martin de Haen (10), x2 met Barbar a de
Smet, van wie het overgaat op een zoon uit dit tweede huwelijk,
Ignatius Anonius de Haen en, na zijn dood, op zijn zuster MarieBarbara, in huwelijk met Adriaan de Craecker (11). Bij successie
komt het aan C taude Frans de Bie, f. Elias die het varkoopt in 1719
(12) aan Charles Dierix, f. Joos, te Aalst, van wie het komt aan
Michiel de Ruddere en in 1785 aan zijn zoon lgnatiun Em. de Ruddere, schepen te Aalst (13).
b. leen ((bosch in de boschstr ate gr. 3 dachw.» (gedeelte van de
Grote Hauw) werd gekocht door Adriaaen Michiels (14), in huwelijk met Catharina Neukerman; later komt het aan Jan-Bapt. Pijl,
die het in 1698 bij successie laat aan zijn zoon Jan-Baptist
(15),
van wie het overgaat op jonker Norbetus Pijl, eerste schepen te
Kortrijk (16) en in 1770 op jonker Maximiliaan Pijl, greffier te
Kortrijk (17).
c. een leen groot 25 dagwand « in de Bosstraete gen. den grooten hauw» komt door koop aan Pieter Braekman, f. Geraarts (18);
verder aan Juliana van Dielbeke, van wie het bij koop in 1718 komt
aan Jan Frans Am-e'y (19) en na hem aan Caroline Ameye, fa J. Bapt.,
we jonkeer Pieter François Pycke, die het in 1781 verkoopt aan
jonkerAugustijn
Piers, te Gent (20).
2. Een heerlijk leen, « dat men heet ter Borch », groot ong. 8
bunder, met meierij en laathof (21), wondt in 1365 door Ar'Mud
van de Voorde in leen gehouden, samen met een rente van or-g.
20 schellingen par. per jaar (21). Dit heerlijk leen, met meierij
en penningrenten
10 schell, par. ongeveer, 5 zakken haver en een
« quantiteit
van hoenren » tsjaars in erfelijke renten, op zekere
gronden in gebruik van de laten of onderhorigen, is in 1405 (23)
in het bezit van Pauwels van Muushole, f. Pieters. Bij verkoop betaalde men 12 groten voor een por.d groten en bij versterfte een
dubbel rente. Ir, 1432 (24) is het Iesn gesplitst, nl.
a. het goed ter Borch, is het bezit van jonkvr. Godelieve van
Halewijn, echtgenote van Pfeter van Driessche, door aankoop (25).
b. « een leengoed groot ses pond grote Vlaemsche munten siaers
(0)
(11)
(12)
(3)
(14)
(5)
(6)
(7)

(8)
(19)
(20)
(21)
(22)
(2·3)
(24)
(25)
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Ra. Gent. Kass. Aalst, nr 1525, 80 r., V., 81 r - Ra. Brussel, W.K. II,
nr 50031'.
Ra. Gent, Kass. Aalst. nr 1526. 13 r., 15 v.
Ra. Gent, Kass. Aalst. nr 1518.
Ra Gent, Kass. Aalst, nr 1515, nr 1513, blz. 79.
Ra. Gent. Kass. Aalst, nr 1525, 79 r., v.
Ra. Gent. Kass. Aalst, nr 1538. 450v.
Ra. Gent. Kass. Aalst, nr 1518.
Ra. Gent, Kass. Aalst. nr 1515.
Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 1525, 84 r., v .
Ra. Gent. Kass. Aalst, nr 15·37, 83 r., V., nr 1518, nr 1513, blz. 54.
Ra. Gent. Kass. Aalst, nr 1515.
Een laathof of latenbank bezit uitsluitend lage justit.ie.
Ra. Brussel, Rek., nr 1059, 263 V., 264 r. (afschrift van 1770).
Ra. Brussel, Rek., nr 1064, 9 v.
Ra. Brussel, W.K., H, nr 5023.
Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 3090, 9 r.
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Ra. Brussel, Rek.. IlT
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zoon Jan-Baptist (15),
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imiliaan Pijl, greffier te

traete gen. den groof. Geraarts(18);
het bij koop in 1718 komt
aroline Ameye, fa J. Bapt.,
net in 1781 verkoopt aan
raekman,
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_ t in 1365 door Arnoud

met een rente van ong.
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haver en een
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ierhor igen, is in 1405 (23)
=. Pieters. Bij verkoop beren en bij versterf te een
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-an jonkvr. Godelieve van
essche, door aankoop (25).
V'laemsche munten siaers
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Ra. Brussel,

W.K. 1I,

ervelileer renten », bezet op voornoemd goed, door afkoop van Pauwel van Mushole, in het bezit van dacop Sneevoet, poorter te Gent,
ook « ten relieve van 10 ponden par., zoals het principael leen vander
borcht, danaf dat ghespleten es ». De koper gaat de verplichting
aan zo mogelijk het principaal leen te kopen, om het leen in zijn
oorspronkelijke vorm te herstellen, « zoals dat te vooren ende van
ouden tijden gheweest es ».
Het leen is daarbij belast twee strijders te voet ten dienste te
stellen van de heer (26). De scribent of een bevoegde beoordelaar
merkt op dat deze last te zwaar is, « trop charge ».
Volgens het leenboek van den leenhove ten Steen te Aalst, van
1473 (27) was het goe(.' ter Boreh (= a), « avee eertaine seignairie
sensiers ... à cause de laquelle elle y a unq mayeur pour sernondre
les echevins de Lede et faire ... droit, loy et justiee fonsaire », nog
in het bezit van Godelieve van Halewijn, we Preter var, den Driessehe. Uit bovenstaande blijkt dat de meier van deze heerlijkheid
moet beroep doen op de schepenbank var. Lede. De heerlijke rente
die tbt dit leen behoorde (= b) is door erfenis overgegaan op
dosine Sneevoet, fa Jacop, in huwelijk met Bouden de Grutere.
Het gesplitste leen. wordt opnieuw samerëgevoegd door de verkoop, op 22 April 1518 (28) van dit leen, groot 8/9 bunder, in bezit
van Casen van: Driessche' aan Phifips de Grutere, f. Beuden. Op de
keerzijde van deze oorkonde staat te lezen: « Acquisitie van het
leen de Burght ende Burgh boeck », Deze leenverheffing bezorgt ons
een uitvoeriger beschrijving van het leen « gheh. tgoet ter borch »,
groob ongeveer 9 bunder, « gheleghen in de prochie van Lede in
diversche plaatsen », nl.
(a) « de stede ter borcht met een sticke daer an ligghende gr.
o. 10 d.»
(b) « een stuk land « up dien Holen wech », gr. o. 3 d.;
(c) « een velt gheh. Brugghevelt », groot o. 9 dachw.;
(d) zes dagw. meers in. ({Brakenmersch »;
(e) een half bunder « up den houden el in twee sticken ».
Bij dit leen behoort een meierij, een heerlijke erfelijke rente
van 8 ponden 12 schellingen 9 deniers parisis, twaalf kappoenen
(= hanen), 110 mudeken ende €enen vierlync even (=haver),
gerekend tegen 17 mudeken
1 Aalsterse zak, vandaar 6 1/2 zakken
Aalsterse maat. - Later gen. de Burchtbeun (29).
Vanl verschillende
percelen van erven heeff de leenhouder

=

1518.

nr

1513, blz. 54.

(26)
(27)
(28)
(2!l)

Ra. Brussel, Rek., nr 1071, 31 v. (15' eeuw).
Ra. Brussel, Rek., nr 1068, 191 v.
Ra. Gent, Familiefonds, nr 769 (oorkonde).
cc Heerelijke rentebouc de Burchtbouc » (Ra. Gent: Familiefonds, nr 769,
a' 1620) :
111 rentevaten
'h
1 vierlink 'h even (haver) = 5' P. 11 schell. 10 gr.
6 den.
12 cappoenen = 24 scheil. gr.
tgelt jaerl. penn. rente = 16 schell. 4 gr. 6 den.
Somma: 7 pond 11 scheil. 4 gr ,

+
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met zijn meier en schepenen bij verkoop de 20· penning; bij versterfte dubbel rente.
Hef denombrement vermeldt de oorzaak die Philips de Grutere
in het bezit bracht van het hoofd leen, nl. de bezitter werd verplicht
het te verkopen, « voor sekere achterstellen van é:'enten », aan de
koper verschuldigd.
Deze lenen worden gehouden ten relief van 10 ponden par. en
20 schellingen kamerlinggeld bij overlijden; de 20' penning bij
verkoop.
Vermoedelijk kwam dit leen bij erf'erds aan Jan die Grutere,
f. Philips en door huwelijk van zijn erfdochter Isabella aan Jaak
Beths, die- over « tgoet ter Burcht» een denombrement voorlegt
in 1556 (30), waarvaru de beschrijving overeenstemt met de leenverheffing van 1514. Uit « het Leenbouc vander heerlychede ende
leenhove van der prochie van Lede », 1577 (31), blijkt de « heerlijcheijt van der Borcht » nog in bezit van dezelfde heer, om later: over te gaan op zijn erfgenamen, zijn zoon Jan, kleinzoon Wil.
lem, achter-kleinzoon Ambroos, dezes zoon Jean.François
en kleinzoon Emmanue'l.
Uit een heerlijk rentenboek van de deze heerlijkheid, uit het
midden van de 18" eeuw, ten tijde van markies Emanuel de Bette
(32), blijkt dat het stuk nabij de stede ter borch versnipperd was
in 16 percelen.
3. Een leen gelegen in « tgoed ten bussche », groot 12 bunder,
wordt in 1365 (33) in leen gehouden door Jan van Lede, In 1405
(34) is dit leen « het goed ten Bossche» in bezit van jonkvr. Marie
van Lede, fa Wouters, wijf van Jan var•• Hafflighem. Tot dit leen
behoort een « meslee », die hierin bestaat, nl. die tie Lede een wagen hebben, moeten deze een dag per jaar gebruiken om het goed
van de heer te bemesten, wijl de handwerklieden .het mest moesten
komen laden en de linnenwevers het mest op het veld afladen. Tot
het leen van de heer behoort een opstal (35), evenals het onderhoud
van « een en verre ende eenen beer». In 1432 (360, in leen gehouden
door Jan van Lelie, ging deze tegenover Marie van Lede de verplichting aan, haar levenslang een jaarlijkse rente te betalen van' 2
pond groten, dit in gevolge de verkoopovereenkomst.
In 1437 (37) en 1446 is het leen in bezit van Gwijde van Schoutneete,
In 1473 (38) is het in bezit van Jan van Erpe alias Ostonis.

In 1479 komt
later schepen en bur;~
- ria van Scouthee:e. f
rust! tde verplichtiLg
heer (39).
Na het overli~áe:zoon meester Robree
x2 Brigitte de Paepe
dit tweede huwe~;k
(41). Zware lasten
goederen te Lede :e
Rafaël nu Smet, f. I
brement voorlegde :
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Ridder het denomb:-eIn 1624 keeg het :ee:..
Gornelis du Smet, :r stel van adel, verlee- .
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van Spanje (t 10.
van wie het overaa
Lede, 19-9-1669)
hove, t 1710; X :. ~
du Smet (0 Lede. ::€.-burg (X Antonia ::'
van Aran (Afrika I. u.•.•
zijn zoon Frans (.,. ~
Angela (0 Tarragona. !.
heer van Smoes).
4. De heerlij
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hof ten Stene te -~-::
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lingen parisis. «die
mach in clenen boetee
heid van de baliu
(39)
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(30)
(31)
(32)
(33)
(34)
(35)

Ra. Brussel, W.K., lI, nr 5032.
Ra. Gent. Lede, nr 168, blz. 44 r.-45 r.
Ra. Gent: Familiefonds,
nr 895.
Ra. Brussel, Rek., nr 1059, 161 v .
Ra. Brussel. Rek., nr 1064, 10 r. - Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 3090, 9 v.
Opstal = verzamelplaats
voor het vee, gedurende de nacht, om het mest
niet te laten verloren gaan.
(36) Ra. Brussel, W.K., lI, nr 5022.
(37) Sa. Aalst, Schepenboeken,
1437, blz. 120. - Boudewin van Schoutheete,
heer van Erpe x Katheline van Erpe (Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 1517,
19 v.).
(38) Ra. Brussel. Rek., nr 1068, 191 f.
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(41)

(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
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en van ':"enten », aan de
ter van 10 ponden par. en
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::: denombrement voorlegt
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::'57ï (31), blijkt de « heerv arr dezelfde heer, om lazoon Jan, kleinzoon Wiln Jean-François en kleindeze heeTlijkhei<d, uit het
markies Emanuel de Bette
ter borch versnipperd was
nusscne », groot 12 bunder,
oor Jan van Lede, In 1405
in bezit van jonkvr. Marie
',: Hafflighern. Tot dit leen
. nl. die tie Lede een wa'aar gebruiken om het goed
erklieden .het mest moesten
• op het veld afladen. Tot
35), evenals, het onderhoud
:432 (36?, in leen gehouden
. arie van Lede de verplichrente te betalen van' 2
vsreenkomst.
i van Gwijde van Schoutvan Erpe alias üstonts,

Gent. Kass. Aalst, nr 3090, 9 v.
rourende

de nacht,

om het mest

- Boudewin van Schoutheete,
Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 1517,

In 1479 komt het leen aan He::dri de Se.
later schepen en burgemeester (t ~- ~ _door he' ' ~
ria v.an Scoutheete, fa Gwijde, me Joos de me:. _
rust! Ide verplichting een voetknecht ten dienste e s:e::':'E:1:
heer (39).
Na het overlijden van Hendrik, komt het; leen in 1506 aan
zoon meester Robrecht, geneesheer te Aalst, (40) (xl N. eerinks,
x2 Brigitte de Paepe, x3 Catharir.a van Pisotte). Robert, zoon ui
dit tweede huwelijk volgde zijn vader op, als heer van ten Bos
(41). Zware lasten verplichten deze oude adelijke familie hare
goederen te Lede te verkopen. De heerlijkheid evenwel niet, want
Rafaël du Smet, f. Robert (X Anna de Clippel e), die het denombrement voorlegde in 1585 (42) wordt in 1590 (43) opgevolgd door
zijn minderjarige zoon Hendri~ nu Smet, in wiens naam Geleyn de
Ridder het denombrement overlegt. Er volgden weer harde tijden.
In 1624 keeg het leen de naam van heerlijkheid van Honkenburg.
Gornelis du Smet, 3" zoon van Hendrik, bekomt brieven van herstel van adel, verleend door Philip IV, in 1645.
Hierop komt de heerlijkheid aan jonker .laak Engelbert du
Smet (44), heer van Ronkenburg. kapitein in dienst van de koning
van Spanje (t 1679) (X Livina van den Kerkhove, t Lede, 1733),
van wie het overgaat op zijn zoon Nicolaas Engeibertl du Smet (0 te
Lede, 19·9-1659) (t Lede, 22-1.1718) (45) <X 1 Francisca van Kerc- '
hove, t 1710; X 2 Maria Antonia Lowette). Zijn broer Ja'l1 Frans
du Smet (0 Lede, 26-4-1673, volgde hem op als heer van Ronkenburg (X Antonia Manzano) in 1729 (46); hij sneuvelde inde slag
van Aran (Afrika), op 29·1-1733. De heerlijkheid ging in 1753 over op
zijn zoon Frans (t Madrid, 1792), daarna op zijn dochter BeatrtxAngela (0 Tarragona, 1716, tAaIst, 1803, X 1747 Karel Frans du Smet,
heer van Smoes) .
4. De heerlijkheid
van Lede wend in 1405 door Jan van
Lede, f. Willem voor 2/3 in leen gehouden van het grafelijk leenhof ten Stene te Aalst (48), met een meierij en zeven schepenen,
met lage justitie en het vermogen boeten uit te spreken varu 5 schellingen parisis, « die men bi wijsdomms van scepenen verbueren
mach in clerien boeten »; wijl de hogere boeten onder de bevoegdheid van de baljuw van Aalst vallen, Daarbij heeft hij « rente van
(39) Ra. Brussel, Rek., nr 1071.
(40) Ra. Brussel, W.K, II, nr 5026, leenverheffing
van 1514. - Ra, Gent, Kass.
Aalst, nr 1516, 56 r.
(41) Een ander zoon uit zijn derde huwelijk
was de beroemde
geneesheer
Henricus Smetlus (Cfr. Land van Aalst, 3 jg., 1951, blz. 186 v.),
(42) Ra, Gent, Kass. Aalst, nr 1521, 3 v . 4 r., nr 1520, 47.
(43) Ra. Brussel, W.K, II, nr 5033. - Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 1521, 23 v .
(44) Gem. Arch. Lede:
Dorpsrekening,
1676.
(45) Gem. Arch. Lede: Dorpsrekeningen.
1710, 1714; Doop- en Overrijdensregisters.
(46) Ra, Gent, Kass. Aalst, nr 1518.
(47) id.
(48) Het overige derde van Lede werd in leen gehouden van het' leenhof van
Oordegem.
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evenen (= haver), cappoenen (= hanen), gheldrer.te, hoenre ende
borchwerc»; die rente is verdeeld in Aalsters- en in Ukkelgoed.
Tot dit leen behoren dier.stlieden, die de heer mag vervolgen
in Vlaanderen, Brabant en Henegouwen en van wie hij de have
(= roerend goed) erft als zij in die gouwen komen te overlijden.
« Tmeeste deel staen ten relieve van 10 ponden parisis ende tsurplus
ter bester vrome». Zij halen hun hoofd te Aalst ten Steen. Bij verkoop heeft de heer recht op de 12e penning van het pond groot en
bij versterfte op dubbel rente (49).
Volgens het Wezenboek van Gent kwam Jan in 1386 in het
bezit van deze heerlijkheid in opvolging var! zijn vader Willem.
Evenals in 1416 (50), is in een leenverheffing
var, 1432 (51)
sprake van de « meyerie te Lede met alsulken eersceper,; dienstlieden ende rechten also daer thoebehoort, renten, mannen ende
laten, dat es te weetera also verne alst Aalster goet (52) es ende daer
theebehoort
ende aldierghelike binnen Hostede (= Hofstade)
aelster goed siinde, J anne thoebehorende ende dat hi mach ber echter. metter wet van Lede ende gheeft den 20 schelling van coepe
ende dobbel rente ter doot ».
De opbrengst van deze rer.ten beloopt ongeveer 3 ponden 12
schellingen
parisis, 3 capoenen, 20 hoendre, 19 daghe borchwercx
(= ~eenherendienst, karwei) en ses sacke evener.l (= hav.sr ). Onder
de achterlenen is er een heerlijkheid gelegen op Elversele, « waar
Jan een baljuw heeft ende omtrent 8 mannen of tien ».
Jan bszit het recht te Lede een meier en schepenen, praters
en offäcieren aan- en af te steller" volgens de gebruiken, « alto es
behoudende der hes.rlicheyt van ghinder op, welc oec heeft terden deel inde preeterije gheliic zijn vordren gedaen hebben».
De dienaren van de heer spreken recht In kleine zaken, als
« quade straten
(straatschouwing),
ho sgstkuere
(oogstkeure)
(53).
waterleeden » en verschillende boeten van 5 en 2 schellingen en
minder. Jan of zijn meier mogerJ « pandinghen doen» (54) op verzoek van eenieder « alwacrt op eyghen goet even verre datter have
op waer, also Jan brieve spreken ». Hij mag recht spreken en ({calen"gieren» (56) bij absentie van de baljuw. Waar het gaat over grote
boeten, dan valt men onder de wet van Aalst, daar Lede behoort tot
's graven propre dorpen.
(49) Ra. Brussel. Rek, nr 1064, 9 v.
(50) Th. de LIMBURG-STIRUM:
Coutumes

des Pays et Comté de Flandre.
Coutumes des deux villes et pays d'Alost, p. 639.

(51) Ra. Brussel. W.K. n. nr 5022.
Goederen waarop het recht werd toegepast, in gebruik in het Land van
Aalst, in tegenstelling
met Ukkelgoed
(heerlijkheid
van Meren). waar
het recht van Ukkel in gebruik bleef.
(53) Een keure
is de jaarlijkse
vergadering
door de heer bijeengeroepen,
waarop al de mannen van boven de 15 jaar. op straf van boete, moesten
verschijnen.
Hier werd geoordeeld over de nakoming der wetten. - De
oogstleeure vond plaats na de oogst en vóór het feest van S. Baafs.
(54) Beslag leggen op een goed ter executie.
(55) Eis in rechte tegen iemand stellen.

(52)
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dianaren heeft, « po
sleurs aultres drois, sei
het denombremen~ ,Erpe, alias Ostonis
voor van al de act.:ên-:meerderd tot twee en leen gehouden door
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in kleine zaken, als
..•ere (oogstkeure)
(53).
;) en 2 schellingen en
z: ien doen» (54) op ver_ e 'en verre datter have
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st. daar Lede behoort tot

In geval van ({gemeyne orloghe » (= algemene oorlog) zal de
heer of zijn dienstknaap ({die van den dorpe» geleiden ({toet sy
weder quamen. te sulken rechte als daertoe behoort».
De heerlijkheid, die een baljuw, meier, schepenen ende andere
dienaren heeft, ({pour y faire droit, loy et justice fonsière et plusieurs aultres drois, seignouries, franchies et libertés », waarover in
het denombrement, is in 1473 (56) in bezit van meester Jan van
Erpe, alias üstonls, Bij deze leenverheffing
komt een opsomming
voor van al de achterlenen, 13 in getal, later door splitsing vermeerderd tot twee en twintig. Vóór hem werd de heerlijkheid in
leen gehouden door meester Jan va'n den Driessche (57) en Gwijde
van SlllhouUheete, die in 1446 vernoemd staat als heer in Lede (57bis),
De heer is verplicht aan zijn leenheer een strijder te voet te
bezorgen (58).
De volgende bewaarde leenvereffing gaat terug tot 1514.
In 1474 wordt eevenwel een H. Geestrekening van Lede (59)
ondertekend door « Mr Jacob Vuten Liminghen, heer in Wanzele»,
namens zijr, zoon « Jan vuten Liminghen, heer in Lede », Reeds
een paar jaar later, van 1477 tot 1493, ondertekent Henderic de
Smet, als « heer in Lede» (00), terwijl Joos Quevin, heer van 01sene, het doet in dezelfde hoedanigheid in 1495 (61). Voor deze laatste bestaat er een leenvereffing van 10 December 1514 (62) en
20 September 1515 (63), waarin zijn recht een meier, zeven schepenen en een prater aan te stellen, wordt aangegeven. Deze b:~
zitten het recht over « die gronden van erven die men van mIJ
(.de heer) te cheynse houdende is binnen derzelver prochien ende
in andren prochien ende plaetsen daer omtrent gheleghen» ". Op
die plaatser, bezit hij sterfkoop en wandelkoop (64), met toezicht
op waterleden en wegen, uitgezonderd op de weg van Hofstade
naar Wichelen. Zelfde recht op boeten en vervolg, als hoger.
De meier mag ook vervolgen en boeten tot 2 schellingen parisis, na uitspraak van de schepenen, over al de « upghesetenen
laten», wonend op het Ukkelgoed, deze die niet verschijnen « ten
drijen Goudaghen elcxs jaers ». Tot dit leen behoren 13 manscha(56) Ra. Brussel, Rek., nr 1070 en TIr 1068, 190 v .
(57) Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 1516, 55 v.
(57bis) Sa. Aalst, Oork. TIr 29.
(58) Ra. Brussel, Rek., nr 1071, 31 F.
(59) Gem. Arch. Lede, nr 29: H. Geestrekening
van 1472.
(60) id., 1475, 1493. - Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 1516, 55 v .
(61) id., 1495, 1515.
(62) Ra. Brussel, W.K., lI. nr 5027.
(63) Ra. Brussel, W.K.,
nr 5029.
(64) De overdracht van cijnsgrond bij verkoop, gift of ruiling moest geschieden voor de schepenbank
der heerlijkheid;
bij deze gelegenheid werd
voor de heer geheven een recht van wandelkoop, nl. een percent op de
koopsom, Ging cijnsgrond
over op een nieuwe bezitter krachtens erfrecht. dan had de heer recht op sterfkoop of doodkoop, welke gewoonlijk
bestond in een dubbele rente of - zoals dit voor Lede het geval is - de
beste vrome van dr ie (= de jaarlijkse opbrengst van het leen naar keuze
van de heer onder de drie laatste jaren).

rr.

r de heer bijeengeroepen,
raf van boete, moesten
komirig der wetten. - De
e feest van S. Baafs.
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pen of lenen, ten relief van 10 ponden parisis en het beste vrome.
Deze lenen hebben hun hoofd te Aalst.
In 1516 (65) is de heerlijkheid in bezit van dam van der Meere,
f. Frans als echtgenoot van jonkvr. Katheline Kevijn, fa Joos, erfachtiga vrouw in Lede. Aan de heerlijkheid
is een vol hof en een
baljuw verbonden; de heer bezit het recht op de 10· penning bij
verkoop van een achterleen
20 schellingen kamerlinggeld, bij
versterf te een erfachtige relief van 10 ponder.' parisis of de beste
vrome van drie
20 schell. par. kamerlinggeld.
Na het overlijden v.an Jan van der Meere, kwam deze hee:-lijkheid in het bezit van zijn erfdochter Elisabeth, in huwelijk met PiEter de Carr-ien, f. Philips, die het goed omstreeks 1542 (66) verkocht
aan Jan de Grutere, f. Philips (67). Door erfenis kwam het aan zijn
dochter Isabella (Elisabeth), erfvrouw van Lede, en door haar huwelijk met Jaak Beths, heer van Angherelis, kwam het terecht
in de familie Beths, Bette, de Bette, zoals de naam opvolgenlijk
WOI1dtgeschreven.
Een leenverhefffing,
voorgelegd door Jaak Baths, dagtekent
van 1556 (68). Andere rechten dan in vroegere denombrementen
aangegeven, staan (in deze leenverheffing
vermeld. 'Jaak Beths
bezit 'een heerlijk renten boek, geh. « den bouck vanden bossche ofte
Aelster bouc, binnen Lede en wat in Hofstaderr, groot in pennyncrenten, irJ ev enen renten, in cappoenen, hoenderen ende borch
weercke, tsamen 2 ponden 10 schell. 5 deniers groten Vlaemsche
munt tsiaers ». In dezelfde boek staat Ukkelgoed - later gen.
den Uckelbouck -, waarop de heer bij verkoop 6 schellingen parisis heeft en bij versterf te 2 schellingen parisis per hoofd, zijn
meier en schepenen ieder 18 deniers parisis. De schepenen van
de heer staan ten dienste van de heer van de Ukkelboek, van de
heer van, de Nieuwemeers en: van de heer van de Burcht. De schepenen van de heer doen ook wet « der keercke van Lede, der; proost
van tSerscamp ende de rollen van tSuezele », waarop zijn meier en
schepenen hun rechten hebben.
De meier en schepenen hebben toezicht in het dorp van Lede
OVH
de straten, de wateringen
en (kouter) afsluitingen, waarbij
zij mogen boeten uitspreken van 5 schellingen parisis voor « elcken
quaden slach » en niet onderhouden der wateringen, van 4! derniers
parisis voor « elc gat» bij de eerste ommegang en van 8 deniers
parisis bij, de tweede ommegang. Hetzelfde toezicht oefenen zij uit
over de waterleden te Hofstade, in zover het van de heer afhangt.
De heer bezit ook drie « gaughedingen» of goudagen. twee midden de Winter en de derdel in Mei, te leggen 14 dagen na de zitdag.
Iedereen mag hier kosteloos komen procederen;
op de tweede
« gaudag » brengt de prat-er (= veldwachter)
de panden van hen,
die met hun beesten in overtreding werden genomen, bij zijn toe-

+

+

(65)
(66)
(67)
(68)
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Ra. Gent. Lede, nr 169, blz. l4.
Gem. Arch. Lede, H. Geestrekening,
Ra. Gent, Kass. Aalst, nr 1516, 55 v.
Ra. Brussel, W.K., Ir, nr 5031.
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zicht op de Winter- en Zomervruchten te Lede en te Hofstade. de vierschaar. Een overtreding bij dag wordt beboet met! 2 deniers
parisis, na zonsondergang evenwel 5 schell. par.
De heer bezit het recht de rekeningen van de kerk en van de
R. Geest (Armen) te doen voorleggen en deze alleen, te or.dertekenen, in aanwezigheid van de hoogbaljuw van Aalst of van zijn
afgevaardigde, de pastoor, meier, schepenen: en notabelen van de
parochie.
Hij bezit het recht de oude kerkmeesters, de' zitters bij het O.L.
Vrouw altaar en ·de H. Geestmeesters te bevestigen of af te stellen
en er ook nieuwe te benoemen.
Hij schenkt de kapelanie van wet kasteel, de kosterij, de kapelanäe van O.L. Vrouw in het Noord Koor en de Scholasterij.
Hij bezit het recht ook de kapelanen ien andere bedienaars van
de kerk aan te stellen en af te stellen « teleken. als mij belieff het
zij met eausen of daer zonder dit», dit in aanwezigheid van de
pastoor, meier, schepereen en andere notabelen van Lede.
De rechten hierboven opgesomt, waarin het gaat om inmenging in kerkelijke aangelegenheden, zullen eeuwen lang een oorzaak zijn van moeilijkheden tussen de heer en de pastoor.
Uit vbovenstaande
.leenvqrheffàng .blijkt dla1) dle' heerlJijkheljJd
negentien achterlenen bezit .
Jaak Beth is nog in het bezit van die-heerlijkheid in 1577 (69).
Iru 1597 (70) komt een denombrement voor van jonker Johan
Bette, heer van Angreau, Hollebeke, Esegem, Peronne, nopens deze
heerlijkheid met 22 achterlenen.
In een 1I2enverheffing van dezelfde Jan, « baanderheer
van
Lede» leest men, dat « naer brieven van creatien ende intitulatien
- bereoemd tot baron - van daten 22 Juni 1ê07 (71), onderteekend
door Albrecht en Isabel », deze heerlijkheid in het bezit kwam van
« hooghe, middele ende Ileeghe justicie », met al de andere rechten
als voorheen. Voortaan mag; de heer dus ook recht spreken in alle
criminele en civiele zaken .
Van Jan gaat de heerlijkheid irt 1620 over op zijn zoon Willem,
in wiens voordeel de heerlijkheid tot markuezaat wordt verheven
op 3 Augustus 1633. Bij zijn overlijden in 1658, komt dit aan zijn
zoon Ambroos.Augustirn·François,
om in 1677 in het bezit te komen
van zijn kleinzoon Jan-François-Nicotas,
van wie het bij overlijden
in 1725 in handen komt varu Willem's achterkleinzoon Emmanuel.
Ferdina,n(j, de laatste rechtstreekse
afstammeling van de- Bette's
(72) .
Deze laatste legt het denombrement voor op 4 September 1727.
Hierin somt men oprsieuw de verschillende rechten op van de markies, nl. ({Hooge leege en middele justitie ende recht van haef(69)
(70)
(71)
(72)

Ra.
Ra.
Ra.
Ra.

Gent, Lede, nr 168, 12 v.
Brussel, W.K., n, nr 5(l34.
Brussel, W.K., Ir, nr 5035 (a' 1609, kopie van 1618).
Gent, Kass. Aalst, nr 1518.
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deeligheyd ofte 'sgraven proper, beste hoofden, de jaegerije, vogelrije, visscherije, tol, vor.d, confiscatie van bastaer-den ende estr angiers goed ende generaelijk alle andere rechten, vermogen ende
preeminentien, volgende de brieven van coope daeraf wesende van
date 22 Juni 1607».
In 1792 wordt het denombnement voor deze heerlijkheid voorgelegd door Jean-Oharles,
baron van dcigny-Pamel,
een verre erfgenaam van de markies.
5. Een lee,n, groot het derde van een burl der, « eenen steenput
daer steen i~ uyt getrocken» (73), « op den grooten Cautere» (74),
komt niet voor in de oudste leenboeken uit de 166 eeuw. In 1616 (75)
verkopen de voogden der kinderen van jonker dan de Gruytere,
heer van Dierixland, dit leen voor 10 ponden groten Vlaams aan
Pieter van der Loigie, die het in 1617 verkoopt aan dan de Bette.
Het denombrement wordt in 1622 voorgelegd door jonker Willem
de Bette, « weese zynde Hi jan. 1631 het voorn. leen ingedaeght », ...
in 1761 wordt de leenverheffing gedaan door E.mma,nuel-Ferdinand
dos. de Bette, door erfenis van zijn vader, grootvader tot overgrootvader Willem voornoemd.
11. Het leen hof van Lede.

Van de heer-lijkheid Lede hingen verschil lende achterlenen
af,
die in leen werden gehouden van de heer van deze heerlijkheid,
tegen de gewone voorwaarden, nl. bij leenverhef 10 ponden parisis
of de beste vrome van drie en 20 scheIl. kamerlinggeld, bij verkoop de la· penning en 20 scheIl. kamerlinggeld.
Het aantal lenen bedraagt in 1473 dertien, om gedurende de
latere eeuwen te vermeerderen tot twee en twintig.
1. Leen geheten de heerlijkheid
ten Spie'glhele, gelegen te EIversele, Waasmunster, Lokeren en Belsele, groot 66 bunder 2 gemet
80 roeden, waarop de bezitter boeten mag heffen van tien en twee
schellingen parisis. De leenman houdt van de heer in Lede 3 1/2
bunder leen en 4 1/2 bunder halfwinning (76). Aan dit leen zijn
achterlenen verbonden, waarop de bezitter van het hoofdleen « vertier coop ende steerf coep heeft van 10 ponden parisis ofte de beste
vrome van drien» en van de mannen die « te zijnen mannen VErvolghen staen daer af heeft hij tderde vande wettelicheden ». De
opbrengst der renten bedraagt 8 1/2 vaten en 1/4 deels vat evenen
(= haver); in geld 22 schellingen 3 deniers parisis, 13 kiekens. Wanneer onderhorigen van dit hof sterven of hun goederen verkopen
bekomt de bezitter van de heerlijkheid dubbel cijns.
Deze heerlijkheid, die zes achterlenen telt, bezit een baljuw
en een leenhof (77). Zij wordt in 1473 in leen gehouden door Jan de
(73)
(74)
(75)
(76)
(77)
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Ra. Gent. Kass. Aalst,
Ra. Gent, Kass. Aalst,
Ra. Brussel, W.K., n,
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= pacht
Ra. Brussel. W.K., Ir.
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nr

1518. H.
1515.
5.036.
bedrage van de helft der vruchten.
5022 (a' 1430).
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Beul. In 1515 (78) is ze in het bezit van Jan van Exarde, f. Machiels.
De gegevens in dit leenboek stemmen overeen met deze van 1473.
Nog in het bezit van Jan van Eoearde in 1556 (79) werd de heerlijkheid in 1475 beheerd door zijn zoon Frans, als voogd van Hansken
van Exaarde, f. Jans (80) en in 1597 (81) door Jaak de Rijcke, f.
Joos, namens dezelfde. In 1607 (82) wordt de heerlijkheid, w.o. een
kasteel, een wind- en een watermolen, gehouden door jonker Pieter
Florentijn van de Zijpe, baljuw te Lede begin der 17" eeuw. In een
denombremenn
van 1618 (83), staat vermeld dan tot de heerlijkheid
een baljuw, «een hof ende marine metgaders veertig laeten» behoren.
Dit leen kwam in 1674 (84) in bezit van [onkvr. Clara van de
Zijpe, fa Pieters, We van de heer Thomas Heylinck, baljuw van
het markiezaat Lede in 1670, waarna het in 1711 overgaat op haar
zoon jonker Philips Heyli,nCk en in 1754 op juffrouw Maria Maximiliana Heylinck, als erfgename van haar broeder Philip.

2. Eem leen, groot 11/12 bunder gen. tsoed te Zuersele, «alzo verre
als datte in Lede leit den berchwael ende daer omtrent in eene
cinghele », wordt in 1473 in leen gehouden door Roland de Baenst
als voogd van zijn zoon Antoon, door huwelijk hiervan in het bezit
gekomen (86). Aan die leen is een heerlijke renterol verbonden, op
erfelijke gronden gelegen binnen Lede, met een jaarlijkse waarde
van Hl schell. par., waarop de bezitter van het goed tè Zuersele, bij
verkoop cecht heeft op de ZO·penning, naast het recht van de meier
en de schepenen van Lede. Bij de leenverheffingen van 1529 (87) en
1556 (88) is het goed, samen met de renterol, in het bezit van Hein.
dryc de Pape, f. Adrraens; vanaf 1578 (89) wordt het gehouden door
Lieven Scockaert als voogd van Heyndericxken de Pape, f. Anthonis,
die het zelf beheert in 1607 (90), van wie het overgaat op jonker
Franchois de Paepe en, in 1679 (91) op jonker Gullielmus Dominicus
de Pape, heer van Allebast, Loquere, Surcelle; in 1719 doet Pieter
Govaert, koopman te Aalst, de leenverheffing uit naam van jonker
Henricus Charles Josephus dIe Pape, zn Gullielmus. In 1751 wordt
het denombrement voorgedragen door jonker Jan Charles Adilpris
de la Chapelle, uit naam van zijn vrouw Garoline Antoinette Josephe
de Pape, vrouw van Allebast en Surcelle. In 1790 wordt het gesple(78)
(79)
(80)
(81)
(82)
(83)
(84)
(85)
(86)
(87)
(88)
(89)
(90)
(91)

Ra. Gent, Lede, nr 169, blz. 1, 2, 14, 15.
Ra, Brussel, W,K., H, nr 503l.
Ra. Gent, Lede, nr 168, 13 r.-14 1".
Ra, Brussel, W,K., H, nr 5034.
Ra. Brussel, W.K., H, nr 5035.
Ar eh. Bisdom G.ent : Lede.
Ra, Gent, Lede, nr 1: Leenboek van Mr Jo, Fr. de Bette,
tot bij de afschaffing van de leenroerigheid.
1685.
Ra. Brussel, Rek., rir 1068, 189 v .
Ra. Gent, Lede, nr 169, blz. 2, 3, 48-50.
Ra. Brussel, II, W.K., nr 503l.
Ra. Gent, Lede, nr 168, 4 r., 14 r., v,
Ra. Brussel, W.K., H, nr 5035.
Ra. Gent, Lede, nr 1, 2 v.-3 v .
Ra, Brussel, Rek" nr 10'71, 31 r.

,., bijgehouden
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ten verkocht, ten dele aan Andreas Joannes Nijs en zijn echtgenote
Catharina Pannecock, ten dele aan Joos Pannecock en zijn huisvrouw
J oanna van Gerwen.
Het eerste gedeelte komt in 1790 bij versterf te aan doannes de
Decker, van Hingene. X Maria de Keyser, van wie ({'t Sursele in
het gehuchte den Vogelensang in eenen singele. oost het gescheed
van Gysegem, suyd de straete », op 2 Februari 1792 bij erfenis overgaat op Joannes van Kerckhoven X doanna Ca.tlharina de Decker,
fa Jans, Frans van Ranst X Maria de Decker, Joannes Polfliet X
Cornelia de Deckar en Philip van Sloot X Anna Maria de Deckar, die
het « leen en hof gen. de soosels », op 15 November 1792, verkochten
aar. Joannes Oobbaut, f. J oannes, Het tweede gedeelte kwam in 1792
aan Jacobus Matthijs.
Midden de 15e eeuw was dit leen belast met een voetknecht (92).
3. Het klooster van Baudelo bezit in leen « een sprancke van eender thiende in Lede gheleghen in haer thiende, gheh. den derden
scoor, weert 5 ponden parisis. met eenen steerfelicken laete en als die
sterft 5 ponden parisis ». Een onderhorige van de abdij, die bij overJijden dient te worden vervangen, bewaart voor de leenheer een
zekere sterfkoop (92).
4. Een leen, groot 5 dagwand weide « gen. den Avemeersch » is
in 1473 (93) in het bezit van Clays van Munte. Omstreeks 1525 wordt
het als gesploeten aangegeven:
a. een 1/2 bunder in de « Veravenmeersch », waarvoor Willem
van Scoenhoven,
f. Cornelis het denombrement voorlegt ir, 1528 (94).
b. een 1/2 bunder gehouden door Jacob van Scoensroven, broeder
van Willem.
In 1556 (95) werd het nog door dezelfde in leen gehouden,
a. komt bij versterf van meester Willem van Schoonhoven in
1563 (96) aan Lucas van Schoon!hove, f. Jacobs, die het gespleten leen
opnieuw weet te verenigen, nl. 1/2 bunder « in; den Havenrneersch »
en 1/2 bunder « in den Aventmersch ». Volgens de leenverheffingen
van 1607. (97) en van 1618 (98) zijn de twee lenen meers « gen. de
Aventrneersch » in het bezit van Lucas van Hoorne, f. Michiels, om
vanaf 1680 toe te behoren aan Micl1iel van Hoorne, advokaat, van
wie zij bij versterfte in 1715 (99) overgaan op zijn kleinzoon C!harles
Danneeis,
terwijl in 1776 de leenverheffing wordt gedaan door Anna
Barbara Billet, we van Petrus Charles Danneels, in naam van haar
minderjarige
zoon Petrus Philip Danneels, die de lenen verkoopt aan
Hendrik Verbeelen,
f. Joos, van Wanzele, van wie zij in 1792 opnieuw
gesplitst overgaan op Jan Frans Braeckman, f. Baudewijn, van Schellebelle en dan-Baptist Verbeelen,
f. Petci.
(92)
(93)
(94)
(95)
(96)
(97)
(98)
(99)
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5. Een leen van 75 roeden weide en land t'Overimpe is in 15:"'.
000) en 1556 (101) in bezit van Joos de Rijbele, f. Joos, van wie het
in 1572 (102) overgaat op Grieten sRijbels, fa Adriaens, in wiens naam
Lieven de RijMIe, f. Joos, de leenverheffing doet in 1572 en 1597
(103), waarvan hij later zelf in het bezit komt en het vóór 1607 (104)
verkoopt aan Pieter de Vleesschauwere, f. Jans, van wie het overgaat op zijn zoon dan en na hem Op!zijn kleindochter Joosijne, in
huwelijk met Bartholomeus Cobbaut, f. Anthonis, ten jare 1655 (05).
Als weduwe doet zij leenverheffing in 1695, wijl het leen nadien
verkocht wordt aan Gillis Pollijn, f. Gillis, van wie het bij successie overgaat op zijn broeder Matthijs Pollijn en in 1742 op Pieter
Pollijn, f. Jans, als erfgenaam van zijn oom Matthijs. In 1755 komt
het in bezit van Joos van den Berghe door zijn huwelijk met Petronella Pollijn, om ten slotte in 1776 over te gaan op Pieter Eeckhout,
f. J oannes, neef van voornoemde Petronella.
6. Een leen, groot 1/2 dagwand land « up Roden », waar over Jan
de Groete, f. Jans, de leenverheffing voorlegt in 1527 (106) en in
1556 (l07); bij erfenis komt het in 1557 (108) - en is dit nog in
1597 (109) - aan zijn zoon Joos, om overgeërfd te worden door zijn
zoon, eveneens Joos genoemd, die er in het bezit van is in 1607 (110)
en in 1618 (111), en het overlaat aan zijn dochter Adriaenne (112), in
huwelijk met Anthonis Perlinck, door wie het wordt geschonken aan
Livlnus Saey, die het verder overlaat aan zijn zoon Pieter, van wie
het bij versterfte komt aan Marie Saey, fa Pieter en in 1665 aan haar
zoon. Gillis de Kerpele, f. Lievens, wiens erfgenamen aan het leen
verzaken ,en het over laten aan de heer.
7. Een leen van 1 dagwand, te Hofstade op het Lindeveld, wordt
in 1473 (113) gehouden door Jan van der Breeml, f. Goessen; dit
« audt dachwant » is in 1528 (114) 'en in 1556 (115) in het bezit van
Gil/is de Man, f. Pieters; in 1577 (116) komt het door aankoop aan
Adriaen de Grauwe, f. Pieters, aan wie het nog behoort in 1607 (117)
en 1618 (118), van wie het bij successie over de we Marlen de Schermer, over Jan van den Abbeele op zijn zoon Pieter komt en in 1665
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op zijn kleinzoon Joos van den Abbeele (119). Vermoedelijk werd
door de erfgenamen aan dit leen verzaakt.
8. Een leen van ongeveer 1 oud bunder geheten « Bouwens Suarselken » is in 1515 (120) in het bezit van Joos de Bruckere, f. Pieters,
en komt in 1527 bij successie aan Joos de Lantmetere, in huwelijk
met Jooskin de Bruckere; in 1556, (121) is dit leen, « een oud bunder
bosch ande Calfshau», gehouden door Pieter de Bruckene, terwijl
Jan, zijn zoon, het denombrement! voorlegt van « Bouwens Suerselken» in 1557 (122) en 1597 (123). In 1607 (124) 'en 1618 (125) wordt
« de Bauwelsmeersch
» in leen gehouden door Jan Staes, in huwelijk
met J anne de Bruyckere, fa J ans; over de wezen van deze laatsten
komen deze 2 dagw. 25 r. land, « T'suersele, geseyt Roelsveldeken »
aan Adr. Bayens en later bijl versterfte
aan Charel Bayens, die het
leen inl 1679 (126) overlaat aan Amant, zijn zoon. In 1705 komt het
in het bezit van Joos van Houwe, f. Anthon, door zijn huwelijk met
Anna Bayens, fa Amant; in 1727 aan doarmes Dhont, f. J ans, zoon
van. Joanna Bayens, fa Amant, die het in 1742 verkoopt aan Frans
vanl Hauwermeiren en zijn zuster, om in 1774 bij versterfte over te
gaan op zijn zoon Joos.
9. Een leen, groot 3 dagwand « up Besltsvelt », werd in 1473 (127)
vermoedelijk gehouden door Jan van den Bossche; Jaln Heyman, f.
Jacobs, als echtgenoot van Lievin van der Eeken, fa Jans, legt er de
leenverheffing van voor in 1528 (128) en houdt het nog in leen « up Betsvelt » - in 1556 (129); in 1569 (130) en 1597 (131) behoort
hst leen aan Jacques Feron, als voogd van Roelant Sanders en in
1607 (132) aan jonker Loys Thiry, als man van jonkvr. Joanna Sanders, fa Roelants, verder aan jonker Philips Thiry en in 1658 aan
jonker Loys Thiry, f. Plrilips; in 1717 komt het leen aan François
Tlhyrin (sic), f. Louis Adriaen en in 176.i. door huwelijk met Theresia Angeline Alexandrine Thyrin, aan jonker Nicolaus Ignatius de
la Kethulie, van wie het in 1781 overgaat op hun zoon jonker Louis
Desiré Ghislain.
10. Eren leen groot 1 dagw. 30 roeden bos i'n de Bosstraat werd in
1528, evenals het voorgaande, in leen gehouden door Jan Heyman,
f. Jacobs en kent hetzelfde verIoop van opvolging.
11. Een leen groot een dagwand 20 roeden bos in de Bosstraat,
de wederhelft van het voorgaande, wordt ever.als de beide vorige
(lIS)
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lenen door dezelfde Jaln Heyman gehouden en volgt de successieweg
van leen 9 en 10.
12. Een leen groot 1/2 bunder, gelegen t'OverYmpe,
wordt in
1528 (133) gehouden door voornoemde Jan Heyman, tot het in 1562
(134) in bezit komt van Lucas de Cokere, als man van Clara Swerts,
bij koop over Mr. Lieven du Bosch, in huwelijk met jonkvr. Anna
van der Eecken, bij koop over Claude Goetgebeur.
In 1607 (135) is het leen aan Willem de Knijt, als echtgenoot van
Pieterken fa Pieters f. Jans en in 1618 aan de !Wezen van Piet.er de
Knijt, f. Pieters Jans sone (136); komt aan Joos Beeckmam, f. Joos
en in 1685 (137) aan zijr,e erfgenamen; door Adriaan Beeckman
wordt het verkocht, aan Gillis de Prez, in huwelijk met Kathelijne
Blorideel, van wie het in 1705 overgaat op haar broer Jaln Blondeel,
f. Joos, in 1755 op Joos Blondeel, f. Jans, en in 1792 OPI Domlnicus
Blondeel, f. Joos .
13. Een leen van 42 roeden land cc up den Berch », in 1473 (138)
in leen gehouden door Willem van den Moortgate en in 1527 (139) in
bezit van Pieter van den Moortgate, f. Pieters; in 1556 (140). en
1597 (141) in het bezit van zijn zoon Joos, kwam het door het huwelijk van dezes dochter Joanna, in 1607 (142) -- 'en was het nog, in
1618 (143) -- in bezit van Anthon van den Bruelle (of Adriaen Buyle )
(144), die het verkoopt aan Joos de Clercq; van wie het overgaat op
zijn zoon Adriaan,€TI
in 1696 op zijn kleinzoon Joanlnes. Door het
huwelijk van Barbara de Clercq, fa Jans komt het in 1723 aan Jacobus van den Broecke, f. Lievens; in 1743 aangekocht door J.-Bapt de
Cal uwe, die het in 1770 overlaat aan zijn zoon Simon.
14. Een l'een van 1/4 bunder 4 roeàen cc up de Glherstoecht)),
wordt in 1473 (145) in leen gehouden door Jan Godevaerts; vermoedelijk een kleinzoon Jan Govaerts, f. Govaerts komt voor als leenhouder in 1527 (146), terwijl een naamgenoot (zoon?) dit leen « up
de Gherstoc» houdt in 1556 (147), van wie het in 1557 (148) overgaat
op zijn zoon Willem, die het leen nog in het bezit houdt in 1597 (149),
om in 1607 (150) en in 1618 (151) in het bezit te zijn van zijn zoon,
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eveneens Willem, waarna het achtereenvolgens komt aan Adria,en en
Jacobus Govaerts, wier erfgenamen ,er aan verzaken. Het leen wordt
in 1655 (152) aanvaard door Jacobus van der Laenen, van wie het
overgaat! op zijn zoon Philip, die het in 1761 verkoopt aan Laureys
Goeman, f. Martini, die het overlaat aan zijn zoon Joanlnes.
15. Een leen groot een oud bunder bos, gheh. ((Beerboschs)) is in
1473 (153) in bezit van Jaln de Croock, om in 1527 (154) in: leen te
worden gehouden door Willem de Croeck, f. Joos en in 1556 (155)
door Joos de Croock en daarna door zijn zoon Willem, van wie het
in 1577 (156) overgaat op zijn zoon Ghijsbrecht, die het nog bezit in
1597 (157); in 1607 (158) en in 1618 (159) is het leen geh. « den beerchbosch » in bezit van: Jan de Croock, f. Ghijsbrecht, daarop aan Jans'
zuster Maria, in huwelijk met Jaspar de Kerpel, die het overlaten
aan hun zoon Pieter de K!elrpel. waarna het bij erfenis in 1665 (160)
wordt gesplitst:
a. d'helft - 1 dagw. 40 J:"oedenbos op Ledezijde - gaat naar zijn
neef Pieter de Karpet, f. Jans en komt in 1732 aan Jan de Haecq,
over zijn schoonmoeder PetronelIa de Kerpel, erfgename' van Pieter
de Kerpel, in 1741 aan doanna Pollijn, fa Matthijs, erfgename van
Petronelia de Kerpel, in 1761 aan Pro Haeck, bij het overlijden van
Joanna Pollijn en in 1791 aan Mariana Haeck, bij het overlijden van
haar broeder Petrus.
b. de andere helft komt aan zijn nicht Louisa de Kerpel, f. Jasper.
van wie het in 1732 overgaat op een van haar srfgenamen, nl. Pi eter
Micihiels, f. Adriaens en bij het overlijden van deze laatste in 1791
toekomt aan zijn zoon Frans.
16. Een leen, groot 1 dagwand 25 roeden weide t'Overimpe wordt
in 1527 (161) gehouden door Adriaen d'Ouwe, f. Gillis en is in 1556
(162) in bezit van Gillis Dauwe; in 1557 (163) en in 1597\ (164) behoort het toe aan Jan Dauwe, f. Adriaens, var] wie het bij koop in
bezit komt, in 1607 (165), van Willem dè Knijff, als voogd van Pieterken, fa Pieters; in 1618 (166) worden de wezen van Pieter de Knijff
f. Pieters aangegeven; door Guilliame de Kriijff wordt het verkocht
aan Pieter de Coene, van wie het in 1665 overgaat op zijn enig kind
Anll]a, in huwelijk met Adriaen Vermoesen, f. Pieters, om in 1737
over te gaan op hun zoon Joos Vermoesen, bij wiens overlijden het
(152)
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(155)
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(159)
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Joannes.

17. Een leen, groot 1/2 bunder 4 roeden t'Overimpe wordt in
1530 (167) en in 1556'(168) gehouden door Joeris van Saffele, f. Joos;
in 1574 (169) 'En 1597 (170) is dit leen in bezit van Gillis Everaerts,
f. Laureys; bij koop komt het aan Lieven Schietcatte, in huwelijk
met Elisabeth de Groote, fa Jans, en verder over Piener de Knijff in
1665 (171) aan Jan de Mol, van wie het overgaat op zijn dochter
Elisabeth, en bij haar OVErlijden in 1709 aan Joos Haeck, f. Louys
komt. In 1715 doet Jan Haeck, broeder van Joos, de leenverheffing
voor zijn minderjarige zoon Jacob Haecq, van wie het, bij over lijder, van deze laatste, in 1791 overgaat op zijn neef Jan Antlhoen Vermeiren.

18. Ee'n leen, groot een dagwand « ten Berch », wordt in 1473
(172) in leen gehouden door Piete.r de Cler&! alias Geudle'ns, in 1527
(173) en 1556 (174) door Jan van den Haert, f. Wouters, van wie het
in 1572 (175) in bezit komt van Pieter de Groot!!, f. J ans, die er nog
over beschikt in 1597 (176), om in 1607 (177) en in 1618 (178) in -Ieen
te worden gehouden door zijn zoon Jan, van wie het overgaat op zijn
zoon Pieter, terwijl het verder bij successie in 1679 (179) in bezit
komt van Robert d'Herde en later op de zoon van Robert, Ja'n d'Herde en in 1688 op J an's zuster Marie, in huwelijk met Jan Baetens,
f. Pieter; in 1700 aan Pieter Baetselier en in 1725 op zijn zoon Erasmus dosepnus Baetselier, pastoor van S. Catharina te Mechelen; in
1761 aan Pieter Colpart als erIgenaam var, voorn. pastoor; in 1776
wordt het denombrement voorgedragen door Pieter Bracke, echtgenoot Camelia Colpart, namens zijn oudste zoon, Jacobus Frans
Bracke, erfgenaam van Pieter Colpart.
19. Als leen komt in 1527 (180) een vijverken ten Drlessche voor.
Het is 40 roeden groot en komt nog niet voor onder de achterlenen
in 1473. Bij leenverheffing van 1527 en van 1556 (181) is het leen in
bezit van Joos van den Moortgate, f. Willems; in 1558 (182) behoort
hst aan Philips de Maersenatc, f. Jans, als man van Kathelijne van
de Moortgate, fa Joos, van wie het door erfenis in 1597 (183), in
(167)
(68)
(169)
(170)
(171)
(172)
(73)
(174)
(175)
(176)
(177)
(178)
(179)
(80)

Ra. Gent, Lede, nr 169, blz. 5, 55, 56. ,
Ra, Brussel, W.K., rr, nr 503l.
Ra. Gent, Lede, nr 168, 17 r. 36 v,-37 v.
Ra, Brussel, W.K., Il, nr 5034.
Ra. Gent, Lede, nr 1, 12 1".
Ra. Brussel, Rek., nr 1068, 190 r. en nr 1070.
Ra, Gent, Lede, nr 169, blz. 5, 57, 58.
Ra. Brussel, W.K.. II. nr 503l.
Ra. Gent, Lede, nr 168, 17 r .. 37 v.-38 v.
Ra, Brussel, W,K" II, nr 5034,
Ra. Brussel, W.K., n, nr 5035.
Arch. Bisd. Gent: Lede.
Ra. Gent, Lede, nr 1, 12 V., 15 r.
Ra. Gent, Lede. nr 169, blz. 5, 58, 59.
(81) Ra. Brussel, W.K., II, nr 5031.
(182) Ra. Gent, Lede. nr 168, 17 r., 38 v.-39 v.
(183) Ra. Brussel, W.K., Il, nr 5034.
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1607 (184) en 1618 (185) in bezit komt van Jan de Bruyckere, f. Pieters (186); in 1708 wordt het denombrement gedaan door Pieter de
Bruycker, f. Pieters en in 1754 door de oudste zoon van Pieter, Joannes.

20. In 1558 (187) maakt Jan de K1nijff, f. Pieters van « eigen erf »
een leen, groot 17 roeden land, « bij het neeken te Speckaerts », van
wie het in 1572 (188) overgaat op Jan de Knijf, f. Jans en in 1597
(189) op Lieven de Knijf, f. Pieters, en in 1607 (190) in bezit is van
Olivier de Knijft, f. Pieters, en in 1618 (191) toebehoort aan LievlBln
de Knijf, f. Pieters, van wiens erfgenamen het omstreeks 1685 (192)
wordt aanvaard door Jacobus van d.gr Lanen, daarna overgaat op de
griffier van der Laenen en in 1761 toekomt aan Philip van der Laenen, die het in 1780 verkoopt aan Jan-Baptist van Hauwermelren,
f. Lansen.
21. Nog ,een nieuw leen, groot 25 roeden land « up Rooden» komt
tot stand gedurende de tweede helft van de 16° eeuwen wordt in
1577 (193)m 1607 (194) in leen gehouden door Gillis Govaerts, f. Philips, waarna het bij koop in het bezit komt van jonker Pieter Florent
van den Zijpe, die het bezit in 1618 (195). In 1685 (196) is het in
bezit van jonkvr. Joanna Clara van den Zijpe, Wo Thomas Heylinck;
in 1711 wordt het door de erfgenamen van J oanna Clara van den
Zijpe verkocht aan Jaak Francis van der Straten, griffier, van wie
het versterft in 1761 op Jonker Balduin Philippe Charles de Ooninc«,
heer van Overbroek, in huwelijk met Maria Anna van der Moesen.
Bij het over lijden van deze laatste wordt het door de erfgenamen
Joannes van Mossevelde in 1774 verkocht aan Joannes van Landuyt,
f. J ans, van wie het in 1776 door erfenis overgaat op zijn broeder

1. De heren vóór

Van ouds
LEDE'S.

Joos.

22. De
lijke rente
hanen en
den, wordt

renten boek van de heerlijkheid van Lede, nl. een heervan ongeveer 3 poreden 12 schellingen parisis, in deniers,
hennen, waarmee verschillende achter lenen zijn verbonin 1473 in leen gehouden door Jan de Beul (197).

HOFSTADE.

J.

de Brouwer.

(184) Ra. Brussel, W.K., n. nr 5035.
(185) Areh. Bisd. Gent: Lede.
(186) Ra. Gent, Lede, nr 1, 13 r. duidt hier aan Catharina
van den Moertgate.
fa Joos. in huwelijk met Pieter d'e Bruckere, f. Jans. die wordt opgevolgd
door Pro de Bruckere. f. Pieters, van wie het leen overgaat op zijn broeder Joos de Bruckere en verder in 1679 komt aan zijn zoon Pieter.
(87) Ra. Gent, Lede. nr 169, blz. 63.
(188) Ra. Gent. Lede, nr 168. 17 r.
(189) Ra. Brussel, W.K.. 1I, TIr 5034.
(190) Ra. BrusseL W.K.. n. TIr 5035.
(191) Areh. Bisd. Gent: Lede.
(92) Ra. Gent. Lede, nr L 13 v .
(193) Ra. Gent. Lede. nr 168. 17 v .. 40 v, 41 v.
(94)
Ra. Brussel, W.K., 1I, TIr 5035.
(195) Arch. Bisd. Gent, Lede.
(196) Ra. Gent, Lede. nr 1, 14 r., V.
(97)
Ra. Brussel, Rek., nr 1068, 190 v: - Ra. Gent, Kass. Aalst, TIr 1518, 386 r;
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W~pen der familie
« van Lede»
(rode roos op zilverec
grond).

(1) « Een

heerlijkhei- .
iemand uit eigen
van de vorst»
D:-

lijkheden
(2) Th.

van OostY~

de LIMBL"RG--S'

Coutumes

des deux

(3) ib., blz. &39. - De ~en onterfenis
der
zaken worden v
(4) Ra. Brussel:
Rek
9 v.
(5) Wezenboek van Gem

an de Bruyckere,

f. Pie-

_.'"--=-. ••• aEdaan door Pieter de
sze

zoon var. Pieter, Joan.

. .:..Pieters van « Eigen erf »
eeken te Speckaerts », van
Knijf, f. Jans en in 1597
• 607 (190) in bezit is van
_::~I toebehoort
aan U·evlen
het omstreeks 1685 (182)
en, daarna overgaat op de
::::.-aan Philip van der Laeptist van Hauwermeiren,
'en land ((up Rooden » komt

de 16° eeuwen wordt in
oor Gillis Govaerts, f. Ph ivan jonker pieter Flo-re'nt
:'~5. In 1685 (196) is het in
Zijpe, We Thomas Heylinck;
van J oanna Clara van den
er Straten, griffier, van wie
Philippe Charles de Coninck,
_Iaria Anna van der Meesen.
_i; het door de erfgenamen
• : aan Joannes van Landuyt,
overgaat op zijn broeder
eid van Lede, nl. een heerhellingen parisis, in deniers,
e achterlenen zijn verbon• Jan de Beul (197).
d. de Brouwer.

Catharina van den Moortgate.
re. f. Jans, die wordt opgevolgd
._ het leen overgaat op zijn broeomt aan zijn zoon Pieter.

De Heren IN en VAN'
de Heerlijkheid Lede
l. De heren vóór Ihet geslacht

Bette .

Het grondgebied van het huidige Lede was tot voor de Franse
Revolutie verdeeld over verschillende heerlijkheden en lenen. In deze
bijdrage wordt slechts gehandeld over de voornaamste heerlijkheid,
nl. het dorp zelf. De heerlijkheid (1) van Lede werd voor 2/3 in leen
gehouden van het grafelijk leenhof ten Stene te Aalst en voor 1/3
van het leenhof van Oordegem. Op deze heerlijkheid, die tot de
« propre (= eigen) dorpen» van de graaf behoorde, had de heer het
recht een meier, een baljuw en 7 schepenen aan te stellen.
Van ouds werd de heerlijkheid
LEDE'S.

in leen gehouden door de VAN

De meierij, die erfelijk was (2) werd in
1416 in leen gehouden door dan van Lede, die
gemachtigd was zeven schepenen te benoemen. Aan dit leengoed was slechts de lage
justitie verbonden, nl. « weth doen van gronde van erfven, ende niets anders »; voor al
het overige waren de schepenen van Aalst
bevoegd (3). In een ander stuk, van 1405,
wordt van dezelfde Jan van Lede, zoon van
Willem, gezegd dat hij in leen houdt « de
tweedeel van al den gheheele heerscepe van
Lede» (4). Uit het Wezenboek van Gent,
anno 1386, weten wij hem o.m. te Lede in het
bezit van een eigendom varu 40 bunder, beW\lpen der familie
(( van Lede»
nevens de heerlijkheid in leen gehouden van
(rode roos op zilveren
de g>:'aafvan Vlaariderem (2/3) en van de heer
grond).
van Gaver(1/3) (5). Vóór Jan was deze heerlijkheid is het bezit van zijn vader Wil!em van Lede.

(1) « Een heerlijkheid
is een deel van een territoriaal
vorstendom
waarover
iemand uit eigen naam overheidsrechten
uitoefent onder het hoog gezag
van de vorst»
(Dl' J.DENYS:
Inleid'ende INota over de Lijst der Heerlijkheden van Oostvlaanderen,
blz. 5).
(2) Th. de LIMBURG·STIRUM:
Coutumes des pays
Coutumes des deux villes et pays d'Alost, p_ 639.

et Comté

de Flandre.

(3) ib., blz. 639. - De heer beschikt dus slechts over ((het recht van erfenis
en onterfenis
der gronden », die van hem worden gehouden; criminele
zaken worden voor de schepenen van Aalst behandeld.
(4) Ra. Brussel:
9 v.
Gen . Kass. Aalst. nr 1518. 386 r,

(5) Wezenboek

Rekenkamer,

nr

1064, Register

van

Leenverheffingen,

blz.

van Gent.
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Met de andere van Lede's kan de schakel evenwel niet worden
geknoopt, al bestaan wel aanduidingen
nopens hunne waardigheid.

aan-

Boudewijn van Lede ondertekent
in 1130, samen met andere edelen
brieven
van Iwein van Gent, die goederen
schenkt aan de abdij van
Drongen;
volgens het Corpus Chl"ll'nicorum Flandriae,
I, 602 behoorde
hij tot een adelijke familie (6). Hendrik en Egid'ius van Lede treden in
1164 op als getuigen bij een gerechtelijke
betwisting
tussen Dirk van
Aalst en de abdij van Affligem. Wouter van Lede is getuige in een akte
van Godfried lIl, hertog van Brabant, in 1175. Joannes van Lede, miles,
heer in Landet ghern, in 1129. In 12'Û7 komt een Boudewijn
van t.ede,
ridder. voor; in 1216 een Arnout van Lede. Jan van Lede, miles, en Isabella, zijne echtgenote
verzaken
aan tienden te Lede ten voordele van
de abdij van Baudelo (7); dezelfde schenkt in 1242 twee dachwand land
aan de melaatsen
te Aalst (7b.). Naast een Bouden van Lede (8) in
1248, wordt in 1251 een Wouter van Lede, miles, aangetroffen
als verkoper van land, welke hij in leen houdt van Geert, heer van Backenghem, aan de abdij van Tussenbeek
(9), wijl het volgend jaar Theod'o·
ricus van Lerfe en Elisabeth, Zijn-huisvrouw,
vijf bunder 2 dachwand
Ik
meers en land. gelegen te « Rabodesrode » (Lede) aan dezelfde abdij
verkopen
(10); Jan van Lede, miles, en zijn echtgenote
schenken
de
watermolen
van « Rabboutsrode
», in 1266, aan Tussenbeek
(111. WiJlem
van t.eue was, in 1301-2, schepen « van den Ghedeele»
der stad Gent (12).
Uit het jaar 1302 kennen wij een vidimus van Hentbrik en Wouter van
Lede in een betwisting
tussen het Begijnhof te Aalst en Hendrik Clopper (13), Sander van Lede, schepen van de Keure te Gent, in 1352, 1359,
1365, 1370, 1375 en van Gedele in 1368, 1373 en 1377 (14), huwde in
1359 Margareta
van Coorenhuuse,
Is Sander van Lede de vader van Willem of is het een Jan van Lede,
schepen van Gedele te Gent in 1357, 1367, 1369, 1376 en van de Kuere
in 1353 en 1378 (15) ?

ter Jan tekent in 1463
«here in Lede». In het re
« maitreJehan
de Erpe
Lede, tient en fief la 5ê
meier van Nijvel en raa
kwam de heerlijkheid
H. Geestrekening van Jaeob Vuten Limingher;
van Janne Vuten Lirnin
Ook de volgende
erfenis of koop in he
kent als « hear in Lede
ste in 149-3(21), waarna
Quevin (22), «heer van
de twee deelen van aL
(23) evenals « tderde
van het leenhof van
in het bezit gekomen
huwelijk met Kathelir..
Door ~
van de
Carrien

~df'fi:[t4ttE@:*>t}'k1

lijkhei
Volgen
rî{:~ii[§~~H«:~ff~t!~;~

.

"

te B
door

Jan van Lede werd vermoedel.ijk opgevolgd door zijr•. zoon
Olivier van Lede (16). Deze wordt vernoemd o.m. in 1439 en 1442.
De nodige gegevens ontbreken om uit te maken hoe de heerlijkheid in het bezit kwam van Jaln van dein Driesscne (17)1en van
Gwijde Schoutheete,
die in 1446 als heer in Lede staat aangegeven
(17bis). Later ging het OV'EO:- op Jan van Erpe alias üstonls. Deze mees-

(6) « Dominium
de Lede in part.ibus Alostanis
familiae, gerentis nomen et insignia ejusdem
duini de Lede." »

nutux est nobilis cujusdam
tenoris cum Insignibus
Bal-

(7) Ra. Gent: f. Baudelo, nr 2 (E). Cartularium,
f. 82 v.
(7b.) Ra, Gent: Hosp. Aalst, doos 11. oork.
(8) M, de MEULEMEESTER
: Le Monastère des No!"bertines à Tusschenbeek,
blz. 24 (Oudheidskundigekring
van Dendermonde,
1914),
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(5)

ib. blz. 23,
ib., blz. 24.
ib. blz. 54,
Memorieboek
der stad Ghent, I. blz. 6,
Ra. Gent: f. Hosp, Aalst, doos 1I, oork.
Memorieboek"
" I, blz. 72, 81, 89. 94. 100, 92, 97. 102,
ib. I, blz. 78, SI, 93. 100, 74, 103.

(16) Sa. Gent: Akten en Contracten
van Gent, f. 153 v . boeken van Aalst, 1442, f' 109 v,
(17) Ra. Gent: Kass. Aalst, nr 1516. 55 v.
(17bis) Sa. Aalst, Oork. nr 29,
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Sa. Aalst:

Schepen-

en 00
, kening
aSS2Z
Wa'pen van de
Grutere's
(gouden balken
op zwarte grond).

huw eli

vrauw
bracht
van J
in het bezit van de f.
met hunne voorganger:
men (efr 2, IX).
(l7ter) Gem. Arch Lede.
(8) Ra. Brussel:
f. Rek
(19) Ra Gent: Kasselrij _
(20) Gem. Arch. Lede. nr
(21) id. 1475, 1493, - K
(22) id., 1495, 1515, - Ker
(23) Ra, Brussel:
Wetac
(24) Ra. Gent: f, Lede. nr
(25) Gem. Arch. Lede. 1"2'
(26) id., 1542. - Ra. Gen:.
(27) Ms 1I, nr 2467. - K
(28) Par. Arch, Lede: K
(29) Familiefonds.
(30) Ra, Brussel:
Weta -

samen met andere edelen
enkt aan de abdij van
Flandriae, I, 602 behoorde
'dius van Lede treden in
rwi ting tussen' Dirk van
ede is getuige in een akte
- Joannes van Lede, miles,
een Boudewijn van Lede,
van Lede, miles, en I5aie Lede ten voordele van
:212 twee dachwand land
aeunen van Lede (8) in
es. aangetroffen als ver- Geert, heer van Backen. e volgend jaar Theodo·
'1 bunder 2 dachwand 'h
~ede) aan dezelfde abdij
- echtgenote schenken de
- Tussenbeek (11). Willem
eele» der stad Gent (12).
HendJriken Wouter van
-e Aalst en Hendrik Clope te Gent, in 1352, 1359,
en 1377 (14), huwde in

•_

: is het een Jan van Lede.
. 1376 en van de Kuere

evolgd door zijn zoon
. o.m. in 1439 en 1442.
maken hoe de heer(17)' en van
Lede staat aangegeven
alias Osto nis. Deze meesDriassç!te
1

e t nobilis cujusdam
noris cum insignibus Bal-

'aIX

2.
-

ç. -

Sa.

Aalst: Schepen-

ter Jan tekent in 1463 de H. Geestrekening van Lede (17ter), als
«here in Lede». In het register van lenen van 1473 wordt hij genoemd
«maitre Jehan de Erpe alias Ostonis, prévöst de Nivelles, seigneur en
Lede, tienten
fief la seigneurie de Lede» (18). Na deze proost of
meier van Nijvel en raadsheer van de hertog var. Bourgondië (19),
kwam de heerlijkheid in het bezit van Jaln Vuteru Liminghen. De
H. Geestrekening van 1472 wordt in 1474 ondertekend door « Mer
Jacob Vuten Liminghen, heer in Wanzele ende als vadre ende voght
van Janne Vuten Liminghen, heer in Lede» (20).
Ook de volgende schakel ontbreekt, Kwam de heerlijkheid door
erfenis of koop in het bezit van Henderic de Smet? Hij ondertekent als ({heer iü· Lede» een H. Geestrekening in 1477 en de laatSt'2 in 1493 (21), waarna de heerlijkheid in: het bezit komt van Joos
Quevin (22), ({heer van Olsene ende in Lede», « die in Ieern houdt
de twee deelen van allen den gheheelen heersschape van Lede»
(23) evenals « tderde van de heerlijkheid
te Lede», afhankelijk
van het leenhof van Oordegern (24). In. 1516 was de heerlijkheid
in het bezit gekomen van Jan va'" der Meeren, f. Frans, door zijn
huwelijk met Katheliree Quevin of Kevijn, d. van Mr Joos (25).
Door het huwelijk van de erfdochter Elisabeth
van der Meeren, d. van Jan met jonkheer Pro de
Carrien, kwam het aan deze laatste, die de heerlijkheid o. 1542 (26) verkocht aan/ Jan de Grutere.
Volgens een akt uit het Handschriften
Kabinet
te Brussel (27), werd Jan o1lel Grutere, Z·.Philips,
door Karel V tot heer in Lede benoemd in 1546,
en ondertekent hij als « heer in Lede» de kerkrekening van 1545. Toen bezat hij te Lede «une
aSS2Z bonne petite maison de plaisance » (29). Het
Wapen van de huwelijk van zijn dochter Isabella, « eervachteghe
Grutere's.
.
(gouden balken vrauwe In Lede» (30), met Jaak Beths In 1549,
op zwarte grond). bracht de heerlijkheid van Lede, bij het overlijden
van Jan de Grutere in 1556, voor ongeveer 250 jaar
in het bezit van de familie (de) Bette, die zich, in tegenstelling
met hunne voorgangers, niet heren in, maar heren van Lede noemen (cfr 2, IX).
(l7ter) Gem. Arch Lede, nr 25: H. Geestrekening van 1462.
(18) Ra. Brussel: f. Rekenkamer, nr 1068, 189 v .
(19) Ra Gent: Kasselrij Aalst, nr 1312, 381".
(20) Gem. Arch. Lede, nr 29: H. Geest Rek. 1472.
(21) id., 1475. 1493. - Kerkarch.
Lede: kerkrek. 1480, 1482, 1494.
(22) id., 1495, 1515. - Kerkarch. Lede: kerkrek. 1496-1515.
(23) Ra. Brussel: Wetachtige Kamer, nr 5027.
(24) Ra. Gent: f. Lede, nr 169.
(25) Gem. Arch. Lede, 111" 29 : H. Geestrek. 1516, 1538; kerkrek. 1525, 1.529, 1535.
(26) id., 1542. - Ra. Gent, Kasselrij Aalst, nr 15'16, 55 v:
(27) M5 IT, nr 2467. - Kerkrek. 1548; H. Geestrek. 1556.
(28) Par. Arch. Lede: Kerkrek. 1545-47.
(29) Familiefonds.
(30) Ra. Brussel: Wetachtige
Kamer, nr 5031.
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2. Het Geslacht
I. Simon
kinderen:
1) Agnes

BETTE.

BETTE

(*)

x Isabella

van UYTKERKE,

d. van Willem

(31), met al

x Marthijs van Schorisse;
sub II;

2) Willem, volgt
3) Thomas;

4) Jan

(32);

~.~f."-

Il. Willem BETTE x Catharina van de Hamaidebij-Oudenaarde
(33). van wie o.a. :
Simon, volgt sub lIl;
lIl. Simon BETTE, 2' zn, heer
Catherine
RIJM (34), van wie:

van

Hamaïde,

x
--I":";.::;:::~it:::;:,:...

Simon,

x Ju-

volgt sub V;

V. Sj moen BETTE d'oude, heer van Hamaïde,
Wapen der' Bette's
te Gent schepen van Gedele in 1411. 1414, 1417, 1420,
(drie gouden T op
1422. 1426, 1433, - van de Kuere in 1429, x Marblauwe grond).
griete de GRUTERE, erfdame van Muisbroek
(Heusden) .(d. van Everdijs, zn van Simon, hr van de Grute te Gent (36), met als

kinder'en :
1) Anna x Jan van GAVERE van LIEDEKERKE,
heer van
2) Margriete
x Jan. heer van de Zijpe en van Halsberg;
3) Willem, volgt sub VI;

Herlegem;

Elisabeih
x Jan van NEVELE, genoemd van der MERSCHE;
5) Simoen., heer van Hamaïde, te Gent schepen van Gedele in 1467;

4)

VI. Willem BETTE, heer van Muisbroek in Heusden. schepen van Gedele te
Gent in 1463, 1481, x 1449 met Elisabeth
TRIEST (d, van Kristoffel
x Elisabeth Borlut, dame van Raveschoot) , t 1475. van wie:
Joos, volgt sub VII;
VII. Joos BETTE, die in 1468 de enige erfgenaam
werd van het huis en het
wapen der Bette's, ridder, heer van Muisbroek
in Heusden, « voorscepen
van
de Kuere tot Ghent », in 1501, 1504, 1507 en 1511; aldaar schepen van de Gedele
in 1490 en 14499; x 1) Josine SOETEMAN
(zonder kinderen);
2) 1483 Gudule
van NEVELE, genoemd van der MEERSSCHE
(d. van Jan, ridder
x Isabella
van Eechhout, dame van Angerelles),
t 1511. Uit dit tweede huwelijk werden
volgende kinderen geboren:
1)
2)
3)
.4~

Elisabeth
x François van der GRACHT,
A!lriaan, volgt sub VIII;
Simon, volgt sub VIIlbis;
louis, volgt sub VIIIter;

(*) Ra. Gent:

(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
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+;

1)

François,

2)

livina de Bette alia
Loire (t 1569) (37);

j.

. Lr"

Gerolf, volgt sub IV;
IV. Gerolf BETTE, heer van Hamaïde,
dith van V AERNEWIJCK
(35), van wie:

VIII. Alfriaan BETTE, r'
in 1518. kapitein
van Rupe
erfde bij het overlijden
"a
Mastyng (, 1544), zijn groc;
de heerlijkheden
Angerells s
gem (binnen Balegem) , vcor s
t 19 Maart 1546 x 15114Jacqu
taine, Warwanne,
Croix. Gos
heer van' Peronne in Melan;
dame van Gosette) . t 4 Dec,

ridder,

z.nak.;

Familiefonds,
nrs 622. 623, 6132 e.a.; Handschriften
Kabinet, Brussel, Ms. Goethals, nr 1224. nrs n, 2467, 2484. 4125, 8040; F.Y. GOETHALS:
Oliet. Généal. et Hérald. des Families Nobles de Belgique, 1849, lij De la
CHENAYE-DESBOIS-BADIER:
Dlct. de la Noblesse. Paris, 1863/3, lIl;
Wo de STERCKENRODE:
Nobiliaire des Pays Bas. Gand, 1862, I; P. ROGER: Noblesse et Chevalerie
du Comté de Flandre. Amiens, 1843; MIRAEUS: Opera Oi:plomatiea, Genealogia
Gentilium et principum
de Masmines, Il, blz. 1357 v . - Memorieboek
der stad Ghent.
Grafschift van 1301.
Schepertakt
van 1337.
Karters van 1337. 1339.
Karters van 1350. 1379.
Karters van 1402, 1412.
Karters van 1434, 1445, 1450.

(37) Uit dit huwelijk
werd
Jacques de Coudenhove.
de Lannoy, ridderheer
den geboren:
1) Adrien
en heer van la Loir e, v
Jeanne de Coudenhove. "
çois Duchatel.
gen. van
burggraaf
Ferdinand
Fr:a
rèse d'Ostrel,
van wie:
Marie Claire Scolastique
d'Hovardrie,
Luitenant-k.
legerstaf
van Madrid.
Eugène, graaf du Chastei
Maj. en luitenant te Door
na 1800 verblijvend
te Ri
la in (dép. de Jcmanpes
sel. Adrien de Coud
Roeult. van wie: Charle'
de la Loire, in 1668 tot
x 1) Eleonore Maria va ••
van wie: Charlotte
de
Chasteau,
baronnes
de
Beaufremont,
graaf van
Anne Française l'Abbé ~
Charles Gabriel de Spa
Spada en Leopold d'Esp'
Jean de Coudenhove,
(cfr. VIIIbis, 5), van
enz. x 1) FerdinandeJacques-Eustache
de C
Philippe
Franc. de Coud
Maillien, van wie: -aRuschenberg-Setternich
denhove
x we Sophie
nich) , van wie vier ki::
Charles en François-Loza
ture x Elisabeth de Ri
ment de Karg (Wnaar
x Anne de Reumant.
t 1789, Louis-Ferdinand
(van wie verschillende
Agnes de Coudenhovehove x 2) Lou ise-Thérê
denhave
Tongerlé .•
Walburge
de Coudenh
te Mechelen, van wie:
2)

-. van Willem

(31), met als

Vl Il. A(f'riaan BETTE, ridder ben. in 1544, groot baljuw van Dendermonde
in 1518 .. kapitein van Rupelmonde
in 14.55, heer vari Muisbroek
en Heusden,
erfde bij het overlijden
van Isabella van Grimbergen.
we van François van
Mastyng ct 1544). zijn groottante,
tante van zijn moeder Gudula van Nevele,
de heerlijkheden
Angerellss,
Autreppe,
Hollebeke, Schellebelle,
Wanzele, Esegem (binnen Balegem) , voorschepen
van de Kuere te Gent in 1529. 1535, 1539,
t 19 Maart 1546 x 15<14 Jacqueline de VERDIÈRE, erfdame van Peronne, Fontaine, Warwanne,
Croix, Gosett.e, Claireau
(d. van Jan de Verdière,
ridder,
heer van Perenne in Melantois, Fontaine. Warwane, Croix, Claireau
x Josijne,
dame van Gosette) , t 4 December 1529. Geboren uit dit huwelijk:
1) François, j.
2)

Wapen der Bette's
(drie gouden T op
blauwe grond).
als
Herlegem;

t:

Lïvina de Bette alias Beths
Loire (t 1569) (37);

(t 1599)

x Antoine

du QUESNOY,

heer

de la

(37) Uit dit huwelijk werd geboren:
Jenne du QUESNOY de- la LOIRE x 1)
Jacques de Coudenhove, ridder ben. 1580, heer van Tongerlé;
x 2) Louis
de Lannoy,
ridder heer van Hautpont,
Berche. Uit dit eerste huw. werden geboren:
1) Adrien de Coudenhove,
gen. ridder de Quesnoy, ridder
en heer van la Loir e, van Lusberghe
x 1) Mar ie de Couroube, van wie:
Jeanne de Coudenhove, gen. du Quesnoy de la Loire, x 1460 Robert Françcis Duchatel,
gen. van de Hovarderie,
heer van Espierres,
van wie:
burggraaf
Ferdinand
François Duchatel d'Espierres,
x 1661 Jeanne Therèse d'OstreL van wie: Robert Antoine Duchatel
d'Hovardrie,
x 1695
Marie Clai re Scolastique
de Croix, van wie: Alexander
Robert Ducllatel
d'Hovardrie,
Luitenant-kolonel
van Z. Kath. Majesteit, verbonden
aan de
legerstaf
van Madrid,
x 1724 Ernestine
Corbie, van wie: Ferdinand
Eugène, graaf du Chastel de la Hovuarderie,
1739, kolonel van Z. Kath.
Maj. en luitenant tso Doornik,
x
?, van wie: Barbe Ernestine de Chastel,
na 1800 verblijvend
te Rijsel, Rober.t Charles de Chastel, rentenier
te Hollain (dép. de Jemappes)
en Maria Bonne du Chastel
x Tesson, te Rijsel. Adrien de Coudenhove
x 2) Jacqueline
de Resteau,
gen. van
Roeult. van wie: Charles Lievin de Coudenhove, gen. van Quesnoy, heer
de la Loire, in 1668 tot baron benoemd. later tot markies van Chasteau,
x 1) Eleonore Maria van Wijrigaarde.
Z. nak.; 2) Antoinette
Bellefourière,
van wie: Charlotte
de Coudenhove,
gen.' du Quesnoy,
markiezin
van
Chasteau.
baronnes
de la Loire.
x Claude Antoine l'Abbé, baron de
Beaufremont,
graaf van Morvilliers
in Lorrarne, enz. (t 1757). van wie:
Anne Française l'Abbé Morvilliers
x Charles Antoine de Spada, van wie:
Charles Gabriel de Spada (verblijvend
na 1800 te Nancy), Charlotte
de
Spada en Leopold d'E-spillier, te S. Michel.
0

ier MERSCHE;
-an Gedele in 1467;
eusden, schepen van Gedele te
(d. van Kristoffel
x Elisa-

am werd van het huis en het
zn Heusden, {(voorscepen
van
,,_daar schepen van de Gedele
er kinderen); 2) 1483 Gudule
, van Jan. ridder
x Isabella
: dit tweede huwelijk werden

Jean de Coudenhove,
heer van Tonghelre
x Jacqueline
de Rodoan
(cfr. VIIIbis. 5), van wie: Jean-François, heer van Tonghelre,
Loocray,
enz. x 1) Ferdinande-Florence
de Br ialrnont (d, van Otte) , van wie:
Jacques-Eustache
de Coudenhove
x Agnes van Leefdaal,
van wie: (a)
Philippe Franc. de Coudenhove
de Fraiture
1643 x Louise Agnes de
Maillien, van wie: -a- Jean-Maximilien
de Coudenhove
x Therèse
de
Ruschenberg-Setternich
(bij Jülich),
van wie: Georges-Louis
de Goudenhove
x we Sophie van Halzfeldt-Wildenburg
(wonende
te Setternich), van wie vier kinderen:
Charles-Louis,
Edmond-Marie,
FredericCharles en François-Lotaire;
-b- Fer dinand-Jozef
de Coudenhove de Frai(
ture x Elisabeth de Riesack, van wie: Caroline de Coudenhove
x Clement de Karg (Wnaar)
(won. te Nurenberg) ; (b) Paul de Coudenhove
x Anne de Reumant. van wie: Philippe-François
de Coudenhove,
1721,
t 1789, Louis-Ferdinand
de Coudenhove,
0
1726, t 1793 x Marie Sneve·ld
(van wie verschillende
kinderen, o.m. Charles-Anselme
0 1765en MarieAgnes de Coudenhove-Dieudonné,
we Chabo, 0 1736. - Jean de Coudenhave x 2) Louise-Thérèse
Sanderlin, van wie: Charles-Edouard
de Coudenhove Tongerlé,
1652 x Marie-Alturine
de Snoij, van wie: Mar ieWalburge
de Coudenhove,
0
1689, x Alexander
van der La en , schepen
te Mechelen, van wie: Wilhelmina-Theresia
van der Laen x Barnabé2)

0

: Handschrüten
Kabinet, Brus·H25, 8040; F.Y. GOETHALS:
de Belgique, 18~9, IIi De la
Noblesse. Paris, 1863/3, lIl;
ys Bas. Gand, 1862, I; P. ROFlandre. Amiens, 1843; MItilium et prmcipum de Masd Ghent.

0

0
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3) Jenne x Franciscus
van HALLEWIJN,
heer van Zwevegem
4) Eleonora (t 21/8/1561)
x Jean le POIVRE, zn van Jonker
Hellebus en van der Haghen (38);
5) Jaak, volgt sub IX;

en S. Georges;
Jan, heer van

Maximiliaen-August.
(c) Prançois, eerste Iuit
(d) Sophie-Mathilde.

(b)

VIIIbis. Simon BETT·E, heer van Bottele, schepen van de Kuere te Gent
in 1540 en 1543, en aldaar schepen van Gedele in 1554, x Leonora van WAD-RIPONT, dame van Hautlieu, van wie geboren:

IX . .laak BETTE, ri
gerelles (S. Piaters-A
Schellebelle, Wanzele.

1) Jeroom, heer

Fontaine,

2)

3)
4)
5)

6)

van Bottele, bezit te Balegem « een behuyst pachtgoet
(27
bunder) » en een huis van « plaisance»
(P. 1571, 8 r.), t z.nak.;
Charles;
Antoine of Antoinette
(die 8 bunder bezit te Balegem)
(P. 1571, 8 v.) ;
Helena x Jean SAVARIJ, ridder, heer van Diesvelt;
Isabella x Louis 'de~l'tODOAN, ridder, heer ean BeirIegem,
van wie: Philippe Rodoan, van wie: Jacqueline
Rodoan x Jean de Coudenhove de Tongerlé (cfr onder nota 7);
Jeanne x Jacob Waerhem, z.nak.

VIIIter. ·Louis BETTE, eerste schepen van Gedele te Gent in 1545, 1547,
x 1) Catherine van der BRUGHEN,
x 2) Antoinette
RUFFLAER. Als kinderen:
1) Joannes, schepen van Gedele te Gent in 1551 en 1562. van de Kuere in 1570,
15'72 en 1573 (t 1603), x 1) Maria de BAENST, x 2) Josine de GRAVE
(d. van Joos en Barbera Muls); uit dit eerste huw. werden geboren: Joannes
de Beths en Florentina
de Beths x Philip de Seclin (in l' huw. met Isabella de Poivre, d. van Joannes en Eleonora Bette); uit' het tweede huw.
Joanna de Beths x Just. de Poivre, heer van Hosseye;
2) Joanna x Jacob de BLASERE, president van Vlaanderen
op 26/4/1562, ridder (t 1578), van wie: a) Joos x Maria-Livina Triest; b) Geert x Florentine le Poyvre;
3) Louis (bastaard;
werd in 1571 gewettigd
omwille van zijn trouwe krijgsdienst),
x Françoise
KERREMANS,
van wie: Jan, baljuw van Evergem
x Jeanne de VOS. van wie: Jan, kap. van een C' Infanterie
x Marie MINNART (die We geworden huwde met Charles van den Berghe) , en Frans,
schildknaap,
heer van Radapas, Medon. baljuw van Evergem'
x Jacqueline
VIRON, van wie: Philippe-Jaak
x Antoinette-Josephine
van der BEKEN,
van wie: Frans, heer van Troncheval,
x Jeanne de VOS, van wie: FrançOiS-LGuiS, kap. van het r egirn. van Arenberg.
x Marie-Angèle,
baronnes
van Pr el , van wie:
(a) Angelïgue-Eugenie
x ,'ienceslaus
Joseph CAMMELLER, ridder,
maj. van de keizer. kommandant
van Valenciennes
ben. bij brevet
Wenen op 7/9/1793 (hadden een zoon, nl. Freder ik-Gustaaf-Adolf)

gen.
van
;

Emmanuel de Villegas, van wie: Marie-Christinne
de Villegas, • te Antwerpen, wonende te Brussel. erfdochter.
Uit het tweede huwelijk
van Jenne de Quesnoy, werden
geboren:
1)
J. Bapt. de Larmoy, ridderheer
van Hautpont, Berche x J,enne de Coudenhove; 2) Anna de Lannoy
x F'erd inand du Quesnoy,
van wie: (a)
Jenne du Quesnoy
x Robert Frans du Chastel, (b) Anna-Cathelijne
du
Quesnoy
x Anthonie-Robert-Ignace
de Landas. ridder, (c) Char les-Lievin du Quesnoy, (d) Alma-Philippijn
du Quesnoy.
(38) Uit dit huwelijk WErd geboren:
Florence de le POIVRE
x de Blasere,
van wie:
1) Guilliame de Blasere. ridderheer
van Hellebus, Castre. gouverneur
van
de stad en kastelanij
Oudenaard,
t z. nak.
2) Louis de Blaser e, ridderheer
van Idewall.e- x
? van wie:
a) Jonker Jan de Blasere, heer van Idewalle;
b) Jonker Guillaume Ignatius de Blasere. heer van Castre;
c) Jonker Jaecquss-Louis de Blasere;
d) Jonkvr. Anna de Blasere
x Mr de raadsheer
Houiny;
,3) Anna de Blasere
x Nicolaïs Dammant (zn Justus) , heer van Diesvelt.
(Ra. Gent: Familiefonds,
nr 625: verkaveling
bij overlijden
v Guilliam de Blasere. heer van Hellebus) .
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Warwanne,

C

de kuere in 1557, 1566.
en 1573. Te Balegem bez
tEeseghem » groot 20 b
Isabella de GRUTERE,
en in LEDE (d. van
(39) Jan de GRUTERE, h.
Gent in 1541, 1548 en "."
van Led,e benoemd in 1
van Philippe de Grute
1526; schepen van
« heerscepe ter borch "
liefonds, nr 6132), x
1556 (d. van Louis x _
schepen van de Kusre
wauters. Die naast Ph"
van Hembize van Zill
1) Guilliame

van Hem
Isabella van der
van wie: Françoi
lena de, Grijsperre.
a) Magdalena
van
'wie:
(a) Diane de G~
Magdalena T
van wie': G'
theé Dellaf,

selinge

x

Guillaume
wie:
-a- Jean-C
werd h
door.
-b- Marie-L
Lichten
(b) AntoineVigilrus de
van wie:
Holshautem
du bois Fi
ghem x P
o.m. Josephwonende te
b) Guillaume
van
Hembize
x 0
wie: Char les-R
Luna, van wie
der Delft, van
na 1800 te An
2) Philippotte
van H
Guillemite), van

Georges;
heer van

(27

'egem) (P. 1571,8 v.) ;
svelt;
Beirlegern.: van wie: Phiean de Coudenhove de Ton-

1545, 1547,
Als kin de1562. van de Kuere in 1570,
T. x 2) Josine de GRAVE
w. werden geboren: Joannes
Secl in (in I' huw. met IsaBette); uit het tweede huw.

sseye;
.aanderen op 26/4/1552,
rid- Triest; b) Geert x Floren-

(b) Maximiliaen-August,
kap. in het reg. van Clerfait;
(c) Prançois, eerste luitenant
in het reg. van Mark;
(d) Sophie-Mathilde.

IX. daak BETTE, ridder, heer van Muisbroek (Heusden), Angerelles (S. Pisters-Aalst), Autreppe, Hollebeke (Woubrechtegem),
Schellebelle, Wanzele, Esegem (Balegem), Peronne (Melantois),
Fontaine, Warwanne, Croix, Gosette, Claireau; te Gent schepen van
de kuere in 1557, 1566, 1567, 1576 en - van Gedele in 1559, 1572
en 1573.Te Balegem bezat hij een huis van « plaisance » en « tgoet
tEeseghem }) groot 20 bunder (P. 1571, 20 r.), t 21/6/1591, X 1549
Isabella de GRUTERE, erfdochter van de Grute (binnen Gent)
en in LEDE (d. van jan 'de Grutere, ridderheer van Lede (39)
(39) Jan de GRUTERE, heer van de Grute te Gent, schepen van de Kuere te
Gent in 1541, 1548 en van Gedele· in 1545, werd door Karel de V· tot heer
van Led.e benoemdl in 1546 (Ra. Brussel:
Ms. Il, nr 2467), dezewas
de zn
van Philippe de Grutere, voorschepen
van de Kuere in 1502, 1508, 1517,
1526; schepen van Gedele in 1491, 1499 te, Gent, in het bezit van de
((heerscene ter borch inde prochie van Lede» in 14!}3 (Ra. Gent· Familiefonds, nr 6132), x Joanna van der Meeren gezeid van Gent, t 25/10>1
1556 (d. van Louis x Isabella van der Noot), zn van Boudens de Grutere.
schepen van de KUEre in 1460, 1468, 1,\85, x Josine Sneevoet, gen. Serwauters. Die naast Philippe, ook nog een dochter hadden: Pauline x Jan
van Hembize van Zillebeke, van wie:
1) Guilliame

. e van zijn trouwe

kr ijgs-

: Jan, baljuw van Evergem
C Infanterie
x Marie MINvan den Ber ghe) , en Frans,
-an Evergem'
x Jacqueline
-Josephine
van der BEKEN,
e de VOS. van wie: Fran_ x Marie-Angèle.
baronnes
CAMMELLER. ridder, gen.
ciennes ben. bij brevet van
FrEderik-Gustaaf-Adolf)
;

esrioy, werden geboren:
1)
n. Berche x Jenne de Cou, du Quesnoy, van wie: (a)
stel. (b) Anna-Cathelijne
du
'as. ridder. (c) Charles-Lie-

à heer Houiny;
Justus) , heer van Diesvelt.
reling bij overlijden
v Guil-

van Hembize x GuiUemite Triest (d. van Joos Triest I x
Isabella van der Moeren (zr van Anna, echtg. Philippe de Grutere) ,
van wie: François van Hembize, I' schepen te Gent x Anna-Magdalena de Grijsperre,
van wie:
a) Magdalena
van Hembize
x François de Grutere. Bollenaere,
van
'wie:
(a) Diane de Grutere, gen. Bollenaere
x Adriaan Loets, van wie:
Magdalena Loets x A1exandre de Grutere gen. van Bieselinge,
van wie: Guilliaume de Grutere
gen. van Bieselinge
x Dorotheé Dellafaille, van wie: Anne-Marie
de Grutere gen. van Bieselinge
x Martin-François
Joigny-Pamel,
van wie:
AdolfGuillaume Joigny-Pamel
x Marie-Catherine
Wijnckelman,
van
wie:
-a- Jean-Charles,
baron de Joigny-Pamel,
heer van Vorrnezele,
werd heer van Lede op 7 Sept. 1792. - Had een zoon Theodoor.
-b- Mar ie-Fr ançoise-J'osephine
de Joigny x Charles Joseph de
Lichtervelde.
(b) Antoine-François
de Grutere
x Cornelie d'Ydeghern, van wie:
Vigilius de Grutere gen. d'Ydeghem
x Catherine de la Laing,
van wie': Leonard François de Grutere
x Jeanne Antoinette
Holshautem,
van wie: François-Joseph
de Grutere
x Isabelle
du bois Fiennes, van wie : Marie-Françoise
de G;rutere d'Ydeghem x Philippe-Norber.t
van der Stegen de Putte, van wie;
o.m. Joseph-Philippe-Constant
van de'!' Stegen, ' te Schriek 1803,
wonende te Brussel.
b) Guillaume van Hembize
x Marie Lauwers
van wie: Jenne van
Hembize
x Christiaan
Cerwauters,
groot-baljuw
van Gent, van
wie: Charles-Robert
Serwauters
x Anne-Humbeline
SersandersLuna, van wie: Adriaan Louis Serwauters
x Anna Catharina, van
der Delft, van wie: Gillis-Jan-Joseph
Serwauters,
'1734,
onende
na 1800 te Antwerpen.

2) Philippotte
van Hembize
Guillemite), van wie:

x Joos Triest

II (zn van Joos Tr. I, br.

n,
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x Catherine Bruggemans, gen. Vaernewyck). Uit dit huwelijk
werden volgende kinderen geboren :
1) Jeanne, t 1581 X Adrien de Montoye, ridder, heer van ten Dorent, kastelein van het kasteel be Gent, t 1576, van wie:
a) Jacques de Montoye;
b) Isabelle de Montoye X Emmanuel Franco, « capitain van
een compagnie infanterie » (1606).
2) Catherine,

j.

t:

3) Isabelle (of Elisabeth) , j. T;
4) Jan, volgt sub X;
5) Adriaaln, volgt sub X bis.
X. Jan BETTE,
heer van Muisbroek (Hsusden), Angereau,
Autreppe, Hallebeke, Eesegem, Croix, Gosette, Claireau, van de
Grute (binnen Gent), heer van Lede, ridder ben. 26/3/1598, ben.
tot baron van Lede, 22/6/1607. Waarbij hij tevens voor deze heerlijkheid in het bezit kwam van hoge, lagere en middelbare justitie
(39b) hij liet in 1651 de Grote Kapel, ook Bettekapel genoemd, bouwen, eerste schepen van de kuere te Gent in 1584, 1589, 1598, 1599,
1" 10/6/1620, X 1598 Joanna de BERGHES (39c) van Grimberghen
(d. van Ferry de Glymes, sire en baron van Grimberge, heer van
Buggenhout X Anna Sterck, dame van Bucquoij, Stabroek, Hoofdvurider, Putte, Deurne, Kasterle
en Lichtert), van wie geboren:
1) Adriaan, heer van Peronne, was eerst edelknaap van aartshertog
Albrecht, trad tot de orde der Kapucijnen toe, waar hij werd
ingekleed en geprofest 24/25 Juni 1627-28, onder de: naam van
Onesimus van Brussel, werd priester gewijd te Brussel op
a) Joos Triest IIl. jonker, heer van den Buyzere,
x Anna Utenhove
(of Metenhove), van wie: Isabella Triest, vrouw van den Buisere,
x jonker François Borluut, heer van S. Denijs-Boekel,
van wie:
Hendrik Borluut gen. d'Hoogerwarde
x Anna-Marie Sersanders, van
wie: Anna-Caroline
Borluut
x jonker Gillis François de Ballant,
kolonel in dienst van de koning van Spanje, van wie:
(a) Anne-Marie
de Ballant
x Egtdtus-Franciscus van Melle, van
wie: Franciscus
van Melle x Maria-Theresia
de Pauw, van
wie: Cornelie-Theresia
van MeHe, vrouw van S. Denijs-Westrem, x Jan-Bernard
Morel, « secretaris van de schepenen van
den Gedeele der stad Gend », wonende te Gent.
(b) Marie-Francis
de Ballant
x Pieter van de Wiele, luitenantbaljuw van Dendermonde,
van wie: Bernarde van de Wiele x
jonker Frederik de Schultzel.
b) Guillemite Triest x Adriaan Borluut, van wie: Joos BorJuut
x
Philippotte
Borluut, van wie: François Borluut
x Isabelle Triest,
van wie:
'
(a) Henri Borluut;
(b) Anne-Geroline
Borluut
x Jean-Corneille
de Gras, van wie:
Ferdinand
Alfons de Gras x Florence Masin Raveschoot, van
wie: Florence de Gras x Jaak van der Meeren, van wie:
-a- Marie-Thérèse
van der Meeren
x Charles de Beeckrnan,
van wie o.m. Joseph. won. te Brussel. die een zn heeft
Karel;
-b- Philippe-Norbert
van der Meeren, • Voorde 1712, t Brussel
1795, z.nak.
(39b) W.K.. n, 5035.
(39c) Berghes = Bergen op Zoom (Ff. 629).
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18/9/1632 en
11/10/1633 I
van O.L. Vl' .• Aan het Ka
5.000 gulden:
schonken. (';
2) Willem, volgt ;;~J>-

X bis. Adriaan
(hem door zijn Warwanne. Cast'~
belle, Wanzele,
van Bernard de la
Scalle; d. van Be~.
heer van Ruvere.
Van wie geboren :
1) daak,
2)

heer va
Zijn

t 1616 Jean, t

j.

3) Isabella, erfdam
zele, X 1621 E:
falise, van wie:
baron van Houff
Is'belle en W
pen, X Marie- T!
van het H. Rijk:
4) Francisca, werd
en 26" abdis in :
omstreeks 1650
met de aartsbi
de abdij, waarbi
te 3 uur moeste
onderhouden en
dames als de 1
koorofficie werd
bestaande reliek
platen) vverd op
wapen der BetteXI. Willem B
lijden van zijn vad
heid Angereau, A
kreeg op 2/2/1630
Mai., verkreeg op
als leenpand, bekw
pagrrie van tweeh
stad Maastricht, da
(40) P. HILDEB~
(40bis) id. I, blz. 345_
(41) Ra. Gent: Famili

Uit

_ -"-J.

dit

huwelijk

.~ er. heer van ten Do-'- 1576. van wie:
Franco,

{(capitain

van

Heusden),

Angereau,
van de
:: ben. 26/3/1598, ben.
tevens voor deze heeren middelbare justitie
-::.ekap.el genoemd, beu1584, 1589, 1598, 1599,
39c) van Grimberghen
an Grimberge, heer van
[uoij, Stabroek, Hoofd. van wie geboren:
lknaap van aartshertog
::en toe, waar hij werd
- . onder de, naam van
gewijd te Brussel op

- ::e.' Claireau,

yzere,

x Anna Utenhove
van den Buisere,
S Denijs-Boekel,
van wie:
Anna-Mar ie Sersanders, van
Gillis François de Ballant,
"je. van wie:
-Franciscus
van Melle, van
-Theresia
de Pauw, van
uw van S. Denijs-West. van de schepenen van
'e te G,ent.
• .-an de Wiele, luitenantBernarde van de Wiele x
.:

"TOUW

wie: Joos BorJuut
x
rluut x Isabelle Triest,

ran

eille de Gras, van wie:
Masin Raveschoot, van
è.er Meeren, van wie:
Charles de Beeckman,
B!1l sel. die een zn heeft
Voorde

1712, t Brussel

18/9/1632 en overleed te Maastricht, in dienst der pestlijders, op
11/10/1633 (40). In 1625 stichtte hij te Lede de Kapelanie t.e.
van O.L. Vr. van Smarten, met als last drie HH. Missen per week .
Aan het Kapucijner.klooster
te Mechelen liet hij bij testament
5.000 gulden; bij de stichting er van had hij 6.000 gulden geschonken. (40b.)
2) Willem, volgt sub XI.
X bis. Adriaan BETTE, ~idder ben. 1596, heer van Fontaine
(hem door zijn vader geschonken bij zijn huwelijkskontrakt) ,
Warwanne. Castillion (var, zijn vader gekregen in 1590), Schellebelle, Wanzele, X 31/8/1586 Agnes de MERODE de RUMMEN (We
van Bernard de la Douve, heer van Sainghien (Melantois), Rivière,
Scalle; d. van Bernard de Merode, Francq, baron van het Rijk,
heer van Ruvere, Capelle, Raempdonck x Marie Transeman (41).
Van wie geboren :
1) daak, heer van Fontaine,
Schellebelle,
t 1616 - Zijn enig zoontje Ignace t j.
2) Jean,

t

Warwanne,

Wanzele,

j.

3) Isabella, erfdame van Forztaine, Schellebelle, Warwanne, Wanzele, X 1621 Ernest d'ARSCHOT de RIVIÈRE, baron van Houffalise, van wie: Guillaume Adrien Francois d'Arschot, Fontaine,
baron van Houffalise; verkocht in 1683 de heerlijkheid van SchelIsbelle en Wanzele aan Theodoor van Roosendale te Antwerpen, X Marie-Thérèse de Rivière, geboren gravin van Herve en
van het H. Rijk;
4) Franclsca, werd kloosterlinge der abdij voor edelvrouwen te Vorst
en 26° abdis in 1638 (t 1666). Onder haar beleid bereikte de abdij
omstreeks 1650 een zeer hoge bloei en in 1660 voerde zij, in overleg
met de aartsbisschop van Mechelen, een tweede hervorming door in
de abdij, waarbij werd voorgeschreven dat de nonnen voortaan
te 3 uur moesten opstaan, vier dagen in de week strenge vasten
onderhouden en vlees derven gedurende gans het jaar; zowel de
dames als de lekezusters moesten handwerk verrichten en het
koorofficie werd nieuwe luister bijgezet. - Het thans te Vorst nog
bestaande reliekschrijn van S. Alena (hout, beslagen met zilverplaten) werd op 19 Maart 1644 in gebruik genomen en draagt het
wapen der Bette's.
XI. Willem BETTE, groot veldheer, kwam in 16201 bij het overlijden van zijn vader in het bezit der baronie van Lede, de heerlijkheid Angereau, Autreppe, Hollebeke, Esegem en Muisbroek. verkreeg op 2/2/1630 de titel van raadslid van de krijgsraad van Z. Kon.
Maj., verkreeg op 19/4/1630 de heerlijkheid van Hofstade en Impe
als leenpand, bekwam op 26 Juni 1631 het commando van een kompagrrie van tweehonderd Walen, op 12/4/1632 het bevel over de
stad Maastricht, dat hij verdedigde tegen de verwoede en herhaalde
(40) P. HILDEBRAND:

De Kapucijnen in de Nederlanden"" VII, nr 3677.
(40bis) id. I, blz. 345, 346.
(41) Ra. Gent: Familiefonds, nr 620: huwelijkskontrakt
1586.
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aanvallen der Protestanten, op 1/10/1632 de benoeming van kolonel
van een regiment Neder-Duitsers; op 3/8/1633 wer de baronie van
Lede tot' markizaat verheven; einde 1633' kwam hij in het bezit
van de heerlijkheid van Peronne, bij het overlijden van zijn broeder
Adriaan; werd op 5/11/1635 benoemd tot gouverneur van het Land
van Limburg en verkreeg op 11/9/1637 de titel van gouverneur
van de legers; bij besluit van 24/12/1637 van de kacdinaal-infant
werd hem opgedragen de legers te leiden tussen Rijn en Maas;
hij bekwam op 16/5/1639 de titel van gouverneur van de soldaten
op oorlogsvoet tussen Maas en Rijn, wijl hij op 1/1/1640 werd benoemd tot gouverneur van Gelderland en op 18/3/1640 de' titel VErkreeg van bevelhebber der artillerie in het land van Luxemburg;
werd op 6/1/1646 tot gouverneur van de stad Duinkerken benoemd;
o. 1648 benoemd tot cidder van het gulden Vlies; aangeduid als
kapitein van het Spaanse Voetvolk, op 6/1/1646 en 7/6/1654. Verder
hoogbaljuw van Gent, ridder van de militaire orde van S. Jacob,
commandeur van Biezma, zeeadmiraal en als dusdanig opperbevelhebber van de krijgsvloot in de Nederlanden, surintendant van
de zeesteden en van het West-Kwartier van Vlaanderen; t 23/6/1658
aan de gevolgen. van kwetsuren, opgelopen bij de verdediging van
Duinkerken tegen maarschalk Tur:-·mne(42). In zijn leven toonde
hij zich zeer verbonden met de volkse devotie tot; O.L. Vrouw. van
Lede: ter harer eer liet hij, in 1642, Jan J ar.sen « vijff schilderijen» maken voor de Ommegang; aan Tobias Oosterlinck van Gent
gaf hij, in 1652 opdracht het nieuwe - huidige
koor te' bouwen,
terwijl zilversmid L. Pollijn van Gent in 1656 gelasf werd met het
vervaardigen van 2 zilveren kandelaars en eer,' zilveren Mariabeeld, om te plaatsen op het hoogaltaar; bij testament van 15/6/1657
schonk hij aan de kerk het nog bestaande hoogaltaar, « t.e. van
O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen» en stichtte een fonds tot aanstelling van een kapelaan, die dagelijks de H. Mis zou opdragen
in de kapel van de « Nood Gods» (43) X Anne-Marie de HORNES
de BAUCIGNIES (d. van Gerard, graaf van Baucignies, baron van
Borckstal, heer van Lokeren, gouverneur van Mechelen x Honorine van Withem, dame van. Yssche en van Arquennes (44), t te

(42) Ra Gent: Familiefonds, nr 628.
(43) id .. nrs 77-, 629.
. (44) De enige broer van Anne-Marie de Hornes, Ambroise de Hornes x AnneMarie de Baillieul, van wie: Eugeen de Hornes x Marie-Jeanne
de' CroySolre. van wie: Philippe-Emanuel
de Hornes
x Marie-Antoinette
de
Ligrie, van wie: Maximilien de Hornes x Marie-Albertine
de Gavre, van
wie: Marie-Thérèse
de Hornes x Philippe-Joseph
de Salm Kyrbour g (zn
van Henry x Marie-Thérèse
de Cr oy, d. van Philippe-François
de Croy
Warnecq x Claudine de la pierre Bousies. - Philippe heeft als broeder
Ferdinand-Gaston,
amoral de Croy-Roeux
(zn van Eustache x Polepene
de Nietteles) x Anne-Antoinette
de Berghes. van wie : Philippe-François
de Croy-Roeux
x Anne-Marie
de Tramerie,
van wie: Anne-Marie
de
Croy-Roeux x J ean-François-Nicolas
de' Bette), van wie:
1) Amelie-Zepherine
de Salm-Kyrbourg;
2) Fredericque
Otton de Salm-Kyrbourg,
t Parijs 1794 x Françoise de
Hohenzolern, van wie: Fredericq-Ernest
de Salrn-Kyrbourg.

162

Lede 15/10/1655. Uiboren:
1) Honorine-Marie,

orde der kanunnik,
2) Amurolse-Augustin3) François-Gerolf,
he

Claireau in Artezi
in dienst van de
4) François-Paut-lgna
Heusden-bij-Cent,
van Nevele, baron
S.-Marie, in Boerg
5) Eugène-Ernest,
be
de kastelanij Rijse
vele, abt commenda
te Kassel in 1671, ~
1675. V:sTbleef o.m,
zin, zijn schoonzust

t

XII. Ambroise-Au!;
baron van Peronne, h
Claireau, Angereau, A
litaire orde van S. Ja
infanterie regiment v
tenrijk, groot souverei
(48), t op de grens van
Brigitta-Ferdinande de
Isabella-Claire van Ge
van de keurvorstin van
ontvangt van de ko .
(49bis), t Mechelen 2ï .
1) Jean-François-Nicol
2) Philip Emanuel, ri

de koning van Sp
van S. Jacob, « co
de Castille », erfde
bleef omstreeks 1•.
hij (1735, 1736) als
« frère de la Cong
3) Alfons-Joseph-Ru,

de goederen van benoemd tot kan
waar hij later scha.
(45) Testament van 3 __
(46) Ra. Gent: Familie:
(47) id., nr 899.
(48) Ra. Gent: Familief
(49) id., nr 653.
(49bis)id., nr 899.
(50) id., nr 644.
(51) id., nrs 644, 653.
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Lede 15/10/1655. Uit dit huwelijk werden volgende kinderen geboren:
1) Honorine-Marle,
werd aanvaard als kloosterlinge
van de edele
orde der kanunnikessen- van Bergen, op 26/6/1646 (45), t 171(1;
2) 11mbroise-Augustin-François,
volgt sub XII;
3) François-Gerolf, bezit de heerIijkheid, het leen en de rente van
Claireau in Art ezié, twee Ier.en van het kasteel van Espinoy,
t in dienst van de keizer van Duitslani;
4) Fra'nçois-Paul-Ignao:e, bezit de heerl. en leen van Muisbroek te
Heusder ••..
bij-Gent, het cijns ten Broeke te Meigem in het Land
van Nevele, baron van Peronne, abt commendataire
van MontS,-Marie, in Boergondié in 1677, 1678 (46), i 7/9/1683.
5) Eugène-Ernest, bezit de heerlijkheid en het leen van Gosset in
de kastelanij Rijsel, de cijns gen, ter Spelt in het Land van Nevele, abt commendataire van N. Dame de Rossières de S, Pierre
te Kassei in 1671, proost van de kerk van S. Pieter te Kassel in
1675. Verbleef o.m. van 1679 tot 1686 te Brussel bij de markiezin, zijn schoonzuster (47). Deze « Abbé de Lede » 'f 1&/8/1692..
Xlf. Ambroise-Augustin-François
BETTE, marklas
van Lede,
baron van Peronne, heer van Hofstade en Impe,-Hollebeke, Esegem,
Claireau, Angereau, Autreppe, Muisbroek, Croix, ridder van de militaire orde van S. Jacob, commendeur van Biezma, kolonel van een
infanterie regiment van Z.Maj., kamerling van de landvoogd van Oostenrijk, groot souverein baljuw van de steden en het land van Aalst
(48), t op de grens van Holland 8/12/1677 (49) X 23/1/1671 DorotheaBrrgitta-Ferdinande
de CROY-SOLRE (d. van Philippe-Emmanuel
X
Isabella-Claire van Gent gen. Vi lain)', groot meesteres van het huis
van de keurvorstin van Beieren, dame {(de la croix étoilée à Vienne »,
ontvangt van de koning een pensioen van 1440 gulden per maand
(49bis), t Mechelen 27/1/1706. Van wie geboren:
1) c.Jean.François-Nicolas, volgt sub XIII;
2) Philip Emanuel, ridder van Lede, luitenant generaal in dienst van
de koning van Spanje in 1711, ridder en commendeur van de orde
van S. Jacob, « commendeur de la commanderie des Bastimiento
de Castille », erfde de goederen van zijn oom François-Gerolf, verbleef omstreeks 1725 bij de Paters Lazaristen te Barcelona, waar
hij (1735, 1736) als lid van deze congregatie staat ingeschreven:
« frère de la Congregation de la Mission » (50), t Jan, 1742.
3) Alfons.Joseph-Rudolf
(of Gé::-olf)-Lambert, abbé de Lede, erfde
de goederen van zijn oom François-Paul-Ignace, werd in Juli 1696
benoemd tot kanunnik van de S, Lambertuskathedraal
te Luik,
waar hij later schatbewaarder werd (51), was proost van de broe(45)
(46)
(47)
(48)

Testament van 3/12/1693.
Ra. Gent: Familiefonds, nrs 694, 769,
id., nr 899.
Ra. Gent: Familiefonds. nr 643.
(49) id., nr 653.
(49his) id., nr 899.
(50) id., nr 644.
(51) id., nrs 644, 653.
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derschap van O.L.Vrouw van Smarten, te Lede. t Lede, 16/5/1719.
4) Honorata-Maria-Francisca-Theodora,
t 3/10/1696 te Lede en begraven te Brussel, X Lede 14/n/1685 Carolus Franciscus Ludovicus de BOURGOGNE, graaf van Wakken (kastelanij Kortrijk),
« heer van Autreppe, van Mulaert en het H. Rijk, baron van Vliet,
la Haute et Basse, Bouchorst, Winckel, Lembeek, Tombehaege, Catthem, Hauwaert, enz.» (zn. van Guillaume-Charles-François
de
Bourgogne, graaf van Wakken, X Marie Scolastique de Timple de
Brabant), t Peronne, 16/7/1707, z.nak.
5) Maria-Theresia, « dite de Lede,. chanoinesse du chapitce royal de
Ste Waudru à Mons » (52), t 9/3/1735, en te Brussel begraven op
10/3, te 7 uur 's avonds « sans pompe en habit de Carmelite aux
carmes déchaussés » (53),. X omstr. 1700 Franciscus Claudius COLOMA, graaf van Bornem, t 1704, z.nak.
XII. dean-Prancois-Nicotas
de BETTE, markies van Lede, heer
van Hofstade en. Impe, ridder van het Gulden Vlies (reeds in 1707),
« luitenant generaal van de legers van de Katholieke Koning (van
Spanje) en opperbevelhebber van zijn infanterie in de stad Namen,
baron van Peronne, hoogbaljuw van de steden en het land van Aalst »
(in 1711) (54), gouverneur van Palma (koninkrijk Majorka) (55), onderkoning van Majorka; Grote van Spanje van IC klas, Voorzitter van
de hoge oorlogsraad, streed onder meer in Afrika en Sicilië, t Madrid,
11/1/1725 en werd begraven in het « hospitaal van S. Andreas der
Vlamingen» 13/1/1725, X 6/12/1722 Anne-Marie-Ludovica de CROYROEUX, eredame van de Infante van Parma, ontvangt vanaf 20/3/1725
een jaarlijks pensioen van 1000 pistolen, van de koning van Spanje,
t Parijs 1792 (d. van Philippe-Franccis de Croy-Roeux X Anne-Marie
de Tramerie, d. van de markies van Vorst, - cfr nota 14); van wie
geboren:
Emma·nulli-Ferdi,nand-François
de BETTE, markies van Lede, en
Vorst, heer van Hofstade, Impe, Schellebelle, Wanzele, enz., groot baljuw van de twee steden en het Land van Aalst, Grote van Spanje
van le klas, kreeg op 27/5/1760 opdracht met vier bataljons en een
regiment dragonders de Neder-Rijn te bewaken, t Lede 6/7/1792,
z.nak. (56).
HOFSTADE.
(52)
(53)
(54)
(55)
(56)
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J. de Brouwer.

id., nr 653.
id., nr 773.
id., nrs 653. 644.
id .. Dl' 645.
Bij het afsterven van de laatste markies van Lede, moesten de erfgenamen worden gezocht onder de afstammelingen
van de verwanten van zijn
over-ov€r-over-grootouders.
cfr nota 7 en 8. De markies had zijn moeder
als algemene erfgename aangeduid; volgens de gewoonten van het Land
van Aalst heeft zij slechts recht op de moederlijke
erfenis van de overledene (Ff. nr 623). De heerlijkheid
kwam reeds spoedig in bet bezit van
Jean-Charles. baron .van JOigny-Pamel, die op 7/9/1792heer
werd van
Lede en het bleef tot bij de afschaffing der heerlijkheden
door de wetten
van de Franse Republiek. Om zijn goederen werd onder de erfgenamen
en zg. erfgenamen vele jaren getwist.

Lede. t Lede, 16/5/1719.
1696 te Lede en beus Franciscus Ludovie (kastelanij Kortrijk),
. Rijk, baron van Vliet,
mbeek, Tombehaege, Catume-Charles-François de
colastique de Timple de
~r:e:-iS-e- du chapître royal de
e e Brussel begraven op
en habit de Carmelite aux
Franciscus Claudius COmarkies van Lede, heer
....:."en Vlies (reeds in 1707),
ie Katholieke Koning (van
fanterie in de stad Namen,
en en het land van Aalst»
ninkriik Maiorka) (55), on" van I" klas, Voorzitter van'
Afrika en Sicilië, t Madrid,
spitaal van S. Andreas der
e-~arie-Ludovica de CROYa. ontvangt vanaf 20/3/1725
van de koning van Spanje,
Croy-Roeux X Anne-Marie
st, - cfr nota 14); van wie
markies van Lede, en
e. Wanzele, enz., groot balan Aalst, Grote van Spanje
t met vier bataljons
en een
bew ake n, .I. Lede 6/7/1792,
E,

J. de Brouwer.
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