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BESTUUR EN RECHT TE LEDE
200 JAAR GELEDEN
1. INLEIDING
Situering in de tijd:
Om de plaatselijke historische toestand 200 jaar geleden te
onderzoeken moet men vooreerst trachten een algemeen tijdsbeeld
weer te geven van de laatste jaren van het ancien regime. Deze
periode noemt men het tweede Oostenrijks tijdvak, en de absolute
vorsten die ons regeerden waren Karel VI, Maria Theresia, Karel
Van Lorreinen, Jozef Il en Leopold Il.
Op internationaal
gebied betekent deze periode een opbloei
voor handel en nijverheid met als toppunt de Indische (ook Oostendse) compagnie.
De 18e eeuw is voor Europa een tijd van vernieuwing geweest
zowel op gebied van literaire en ideologische stromingen als op
gebied der hervormde instellingen.
Deze hervormingen werden zowel in Europa als in NoordAmerika doorgevoerd; toen immers ontstond er een grote beweeglijkheid van burgers, goederen en ideeën doordat o.a. een bruikbaar wegennet werd aangelegd, er kanalen werden gegraven en
het openbaar vervoer voor de burgerklasse werd opengesteld; en
vooral doordat nieuwe ideeën en ideologien met de post zeer vlug
in de nieuwe kranten konden worden verspreid. Om hiervan een
voorbeeld te geven: in Aalst kon men in 1774 dagelijks post ontvangen en versturen met bestemming Frankrijk, Wenen en Hoog
Duitsland; en tweemaal per week met bestemming naar Noord
Nederland,
Engeland en eenmaal per week naar Spanje, Italië,
Zwitserland,
Saksen en Polen.
Er bestond ook reeds een net van 'publique voituren of diligentien' welke vanuit Aalst aansluiting gaven met alle belangrijke
steden; zelfs te water langs de Dender was de dienst dagelijks verzekerd naar Gent en Brussel met 'bargien of beurtschepen'.
(1)
Op gebied der instellingen werd de hervorming reeds lang
verlangd en gepland. De voornaamste aanleiding en oorzaak van
deze institutionele
hervorming schijnt wel de standenvertegenwoordiging te zijn in de staten-generaal.
(2)
( 1) Nieuwen Aelsterschen A1manack 1774, 1786, 1791.
( 2) Lenders P. "Politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midden der 18' eeuw
1956.
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Reeds tijdens de Lste helft van de 18e eeuw werd het exclusief
vertegenwoordigingsrecht
van de burgerij der grote steden in de
staten van Vlaanderen (en ook elders) door de plattelandsbevolking met een slecht oog bekeken. Immers wanneer het erop aankwam belastingen te betalen was het aandeel in de belastingen
-zoals blijkt uit het particulier transport van Vlaanderen - van de
plattelandsbevolking
veel belangrijker dan dit der grote steden; zo
was de bijdrage van het Land van Aalst met zijn invloedrijke kasselrij en hoofdcollege het dubbele van die der stad Gent. Door de
ordonnantie van 5 juli 1754 kregen de kasselrijen dan ook pas een
volwaardig medebeslissend stemrecht in de staten. (3)
Op administratief vlak sijpelde het centraal gezag anderzijds
vanuit Wenen over Mechelen, Brussel, Gent en Aalst onze plaatselijke schepenbank binnen; welke schepenbank, aangemaand door
een steeds meer uitgelezen jurist, de baljuw, steeds aan belang
won.
Deze periode kenmerkt zich als einde van het ancien regime
op internationaal
vlak ook nog als een woelige overgangsperiode
van Belgische republiek, Oostenrijkse restauratie,
Franse overheersing en Franse aanhechting,
terwijl we op lokaal vlak een
periode meeleven van twijfelende bestuurs- en rechtsonzekerheid.
Kort overzicht van de vreemde cultuurgemeenschappen
ons op het eind van de 18e eeuw hebben overheerst;
1787
De Oostenrijkers onder Jozef II
1790
De verenigde Nederlandse Staten
1790 De Oostenrijkers onder Leopold II
1792
De Fransen onder generaal Dumouriez
1793
De Oostenrijkers
1794 De Fransen
1814
1830

Het Koninkrijk der Nederlanden
Het Belgisch Koninkrijk

( 3) R.A.B. "Chancellerie

Aurrichienne

des Pays-Bas" n° 665 en 666.
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Situering op geografisch vlak:
Als één der 's graven prop re dorpen maakte Lede deel uit van de
Kasseirij van het Land van Aalst; Land van Aalst dat op zijn beurt
deel uitmaakte van het graafschap Vlaanderen (ook provincie
Vlaanderen genoemd); hetwelk begrepen lag in de Oostenrijkse
Nederlanden
(één van de 17 provincien). Elke provincie werd
onderverdeeld in Kasselrijen of Landen.
T och is het hier vooral de gebiedsomschrijving
Lede die onze
aandacht trekt. Het dorp of de gemeente Lede.
Dorpen, prochies of gemeenten waren gemeenschappen
van
inwoners die sinds eeuwen waren gegroeid ofwel uit de oude
romeinse civitates, vici, of villae, ofwel werden gesticht door de
vorsten, de heren of door de abdijen, ofwel nog uit andere begrippen zijn gegroeid zoals bvb. de terpen.
'Civitates'
waren romeinse
provincie hoofdplaatsen
zoals
Tongeren, Bavay, waarvan het bestuur was toevertrouwd aan de
eigen gekozenen.
'Vici' waren agglomeraties gegroeid langsheen de belangrijke
romeinse wegen zoals bvb. Asse.(I)
'Villae' waren landelijke nederzettingen zoals er waarschijnlijk te Lede een heeft gewerkt.(4) (5).
Doordat rond de IVe eeuw het gebruik van de landwegen
minder belangrijk werd (daar ze verwaarloosd werden) groeiden
de steden voortaan meestal aan ofwel daar waar waterwegen
bevaarbaar werden, ofwel waar twee waterwegen samenvloeien
ofwel waar een landweg en een waterweg elkaar kruisen. Rond
die periode vormden zich vooral nieuwe steden langsheen de
waterwegen.
Tot het midden van de Xle eeuw ontstonden de steden op een
haast natuurlijke wijze tengevolge van hun gunstige handelsligging; later werden steden en gemeenten ook gesticht door de vorst
of door de heer; zo bvb. vestigde de graaf van Vlaanderen Boudewijn VI de stad Geraardsbergen in 1067 om door de nieuwe inwoners van deze op-te-richten stad de grenzen van zijn rijk te laten
bewaken. (1)
Om inwoners te ronselen voor zijn nieuwe steden moest de
vorst of de heer allerlei toegevingen, voorrechten of privilegies
beloven, welke werden vastgelegd in overeenkomsten
(eerst geschreven recht), welke men "keuren" noemt.
Het is in de 12e eeuw dat de meeste steden en gemeenten hun
voorrechten verkrijgen. Zo verkreeg de stad Aalst een keure in
1174 waarbij werd bepaald dat iedereen die zich als burger in de
stad zou vestigen - mits de toestemming van zijn vroegere heer
-een vrij burger kon worden.
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Anderzijds waren de vorsten en heren ook verplicht, wat ze
aan de steden als voorrecht toekenden, ook de plattelandsbevolking toe te kennen of hun gronden zouden verlaten worden.
Het is ook vooral na de evangelisatie dat onze gemeenten stilaan gestructureerd worden in Parochies zoals te Lede; want volgens de sinode van Kamerijk in 1586 moesten de bisschoppen de
grenzen bepalen tussen de verschillende prochien. (2)
Maar niet zozeer de datum of de wijze van ontstaan van onze
gemeente interesseert ons hier wel het ontstaan van het juridisch
begrip "gemeente " met zijn territorium, zijn bevoegdheid en zijn
instellingen.
Dit juridisch begrip is vooral uit de gewoonte en volgens de
gewoonteregels ontstaan en afgebakend maar ook geleidelijk uit
drie andere oorzaken:
l/uit een kerkelijk element:
doordat de prochie de verzamelnaam werd voor een godsdienstige
gemeenschap van inwoners met als centrum een kapel, later een
kerk, een kerkhof; een prochie met een duidelijk afgebakend
grondgebied en met een hierarchie van hogere en lagere kerkelijke
gebiedsomschrijvingen.
2/uit een juridisch element:
doordat de lagere rechtsmacht, welke alle schepenbanken bezaten
behoorde tot de grondheerlijkheid;
en bestond in de uitoefening
van de vrijwillige rechtspraak met een territoriaal aanknopingspunt; zo werden de wettelijke passeringen of verkopingen besloten
door de schepenbank waarbinnen
de goederen gelegen waren.
Ook bvb. in de verkoopakten
van ganse heerlijkheden werd in
detail beschreven welke de bevoegdheid was én van de heer én van
de schepenbank én welke de uitgestrektheid was van het grondgebied.
3/ uit een fiskaal element: (3)
doordat de bijdrage in de staatsbelasting per gemeente werd vastgesteld; volgens het transport van Vlaanderen (dit was een lijst
welke voor elke gemeenschap of gemeente van het graafschap, het
te betalen aandeel in de algemene staatsbelastingen
regelde) moest
Lede 22 schellingen betalen, Wichelen, dat steeds in het verleden
meer belastingen heeft betaald dan Lede, moest 22 schellingen en
2 penning betalen en Oordegem en Smetlede moesten 13 schellingen betalen.
Bij middel van de quoteboeken en de Landboeken werd verder uitgewerkt
wat de bijdrage van de enkeling binnen de
gemeente was rekening houdend met zijn bezittingen en zijn
rechtshandelingen.
Ook het tienderecht heeft in belangrijke mate bijgedragen tot

93
het ontstaan van de juridische instelling der gemeente; Oorspronkelijk een kerkelijke bijdrage of belasting, welke werd ingevoerd
onder Karel de Grote en welke moest dienen tot inrichting en versteviging van de Kerkelijke organisatie, w~rd deze belasting door
de paus aan Balduinus de oude afgestaan; geleidelijk werd het
grondgebied afgebakend waarbinnen deze belasting "tienderecht"
of "grondtienden"
genoemd, kon worden geheven; dit gebied
noemden men dan ook "prochie".
Terwijl de heerlijkheden in de loop der eeuwen als gebiedsomschrijving door huwelijk en overlijden van hun titularis verdeeld en hergroepeerd werden, bleef de prochie of gemeente doorheen de eeuwen steeds hetzelfde constante begrip.
Stilaan werd de prochie een administratief
begrip waaraan
zekere voorrechten of privilegies werden toegekend.
Heelwat bestuurlijke en rechterlijke bevoegdheden vielen dan
ook samen met het grondgebied van de prochies: zo zien we o.a.
dat op het eind van het ancien regime de "letteren van adheritantie" (d.i. het valideren van een koopcontrakt)
met betrekking tot
goederen gelegen op de Vogelenzang te Lede uitgaande van de
schepenbank van Meerhem afhangende van het klooster te Vorst,
werden ondertekend door de schepenbank van Lede.
Later tijdens de eerste faze van de franse aanhechting zullen
we zien dat de prochies of gemeenten behouden blijven maar dat
hun bestuur en gerecht wordt gegroepeerd in cantons; zodat Lede
een tiental jaren hoofdplaats is gebleven van een canton dat zowat
22 gemeenten groepeerde. Fusie die wel belangrijker kan genoemd
worden dan de laatste in 1976(zie infra).
Slechts in 1812 zal uiteindelijk de gemeente Lede bij processenverbaal worden definitief afgebakend.

1) Gemeentekrediet van België n° 47 1959: de gemeentelijke autonomie in België door A.A. Campo en M. Bruwier.
2) Tweede Placcaetboek van Vlaanderen Kap. 1I.
3) Transport van Vlaanderen p. 559, deel I Placcaetboek van Vlaanderen.
4) Moens J. Promenade archéologique; deel I.
5) De Brouwer J. Geschiedenis van Lede.
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1. Th. de Limburg-Srirurn "Coutumes des Pays er cornté de Flandre. Coutumes
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2. De Brouwer]. "Geschiedenis van Lede".
3. Van Werveke H. "Geschiedenis van België".
4. De Goesin P. "Costumen van de twee steden ende lande van Aelst".
5. Placcaetboek lIl, deel 1: "reglement voor het Plattelandt van Vlaenderen" p.
353.
6. de Ghewiet G. "Précis des Institutions du droit Belgique".
7. P. Lansen "Alouden staat van Vlaanderen".
8. De Potter en Broeckaerr "Geschiedenis van de gemeente in Oost-Vlaanderen:
Lede".
9. Rijksarchief Gent: (R.A.G.)
Fonds Lede oud: (L.O.)
n° 3: Leenboek
n° 6: verkiezing der grote gelanden en notabelen
n° 445: vernieuwing magistraat, kerk- en armenmeesters
n° 448: vernieuwing van de wetten (1793 - 1794)
n° 452: enkwesten 1784-1795
n° 456: processtukken 1753-1795
Fonds KasseIrij Land van Aalst: (K.A.)
n° 313, 314, 315: briefwisseling congres der Verenigde Nederlandse
staten.
n° 1813: processtuk tss gedeputeerden en Markies van Lede 1750
n° 1881: processtuk tss leenmannen Markiesaat en Gerard Blondel1784
n° 2446 tot 2454: register der rekeningen KasseIrij betreft: Lede.
n° 3006: Militaire rekeningen Lede.
10. Van Hille Willy: Onze oude instellingen, Familia er Patria.
11. Algemeen Rijksarchief Brussel: (A.A.B.)
Fonds Oostenrijkse Kanselarij:
n° 619: administratieve hervorming Jozef 11
n° 620: gerechterlijke hervorming Jozef TI
n° 665, 666, hervorming, waaronder:
Reglement de la procedure civile pour les Pays-Bas Autrichien, uitg.
Brussel 1787, PauweIs
Insrrucrions Générales pour les tribunaux de justice établis aux Pays-bas
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12.
13.
14.
15.
16.

Aurrichiens, uitg. Brussel 1787 Le Francq.
Formulaire de I'insrruction d'une procedure par écrir uitg. Brussel
1787 Le Maire.
Fonds Soevereine Raad van Justitie:
n° 85: Tribunaal Aalst
Fonds Intendances:
n° 148 en 149: commissariaat te Aalst.
Politieke crisis in Vlaanderen omstreeks het midder der 18' eeuw door P. Lenders s.j. 1956.
De gemeentelijke autonomie in België (tijdschrift Gemeentekrediet van België
n° 47) door A. A Campo en M. Bruwier.
Transport van Vlaanderen in het Placcaetboek v. Vlaanderen, deel I, blz.
559.
Nieuwen Aelsterschen Almanack (zie hoger).
Werkdocument voor een gezond rechtsherstel in Aalst en Denderstreek.
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§ I

GEEN DUIDELIJK
EN BESTUUR'

ONDERSCHEID

TUSSEN

RECHT

Tijdens het ancien regime bestond er geer.. duidelijk onderscheid
tussen strafrechterlijk,
burgerlijke of administratieve
(gewoonte)
rechtsregels.
Doch vanaf de 16e eeuw wordt het recht meer en meer een geschreven recht; geschreven wetteksten
vervangen mondelinge
overgeleverde gewoonten of costumen en de geschreven procedureregels vervangen de mondelinge procedureregels;
Deze verandering houdt verband met de ideeën van de renaissance, gekenmerkt
door het streven naar rechtszekerheid
en naar unificatie van het
recht.
Er bestond ook geen scheiding der machten, ofschoon dit
principe reeds werd verdedigd in de werken van Locke en Montesquieu.
Op het eind van het ancien regime kwam alle macht van de
vorst.
Hij maakt de wetten bij middel van decreten, ordonnanties en
edikten. Doch deze wetten betreffen vooral het staatsrecht of
administratief recht en minder het burgerlijk recht.
Het burgerlijk recht dat vooral in de costumen of gewoonterechtsregels vervat zat en overgeleverd werd van generatie op
generatie werd op bevel van Karel V bij ordonnantie van 1531
stilaan opgetekend; en van zodra neergeschreven, moesten ze door
de vorst gehomologeerd worden.
Zo werden de costumen van de twee steden van het Land van
Aalst gehomologeerd door Albrecht en Isabella op 12 mei 1618.
(4)
We zien dat de geschreven wetgeving langzamerhand
de
voornaamste rechtsbron werd en progressief de gewoonte verving,
maar toch kon voor bepaalde gevallen steeds verwezen worden
naar de niet-geschreven gewoonte met de nadelige gevolgen eraan
verbonden van onzekerheid; want wanneer de rechtsregel uit de
geschreven wettekst voortspruit zijn daar weinig of geen bewijsmoeilijkheden aan verbonden; anders ligt het voor de gewoonterechtsregel: de rechter of schepenbank moest eerst het bestaan van
de gewoonterechtsregel
bewijzen.
Daarvoor waren verschillende middelen toegelaten:
Om het bestaan van een gebruik of gewoonte te bewijzen kon
de rechter beroep doen op:
I/het turbe-onderzoek:
dit is een ondervraging nopens het bestaan van het gebruik aan een groot aantal personen "costumiers"
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genoemd. Er werd nog in 1792 aan het markiesaat een costumier
benoemd: Frans Jozef Van Hauwermeiren.
2/Wijsdom: dit was een herhaling van de vroeger gewezen vonnissen (welke vonnissen kracht van gewijsde hadden verkregen), een
herhaaldelijk afkondigen van de gewoonterechtsregels.
(zoals te
Gent sedert Jacob Van Artevelde gebeurde).
31 de hoofdvaart: de hoofdvaart of het ten hoofde gaan bestond in
een raadpleging van één rechtbank bij een andere om te weten
welke rechtsregel in een bepaald geval diende toegepast en hoe het
vonnis moest geformuleerd worden. De beslissing van de hoofdbank was bindend voor de ondergeschikte schepenbank.
Men mag de hoofdvaart niet verwarren met ons huidig 'beroep'.
Want hoger beroep aantekenen veronderstelt reeds een vonnis,
terwijl men ten hoofdvaart ging alvorens te vonnissen.
In de praktijk kwam het erop neer dat de hoofdbank het vonnis
reeds opstelde welke de rechtbank die ten hoofde ging nog moest
vonnissen. Zo gingen de schepenen van Lede hun vonnissen laten
opstellen bij advokaten bij de raad van Vlaanderen
te Gent.
(R.A.G. i.o. n° 456)
De advokaten waarbij ten rade werd gegaan te Gent waren meestal dezelfde: Beydens, lammens, Vaetenbergh,
Keyser en Van der
Poelen.
41 de placita generalia of algemene (soevereine of doorgaande)
Waerhede: Ter waarhede van Lede gingen de prochien Lede en
Impe zoals blijkt uit de costumen van 't Land van Aalst. Alle mannen van 15 jaar oud of meer werden hierop uitgenodigd ter bespreking en voorlezing van sommige "waarheden" of costumen en
uit eigen beweging of ondervraagd moesten ze al de misdrijven en
overtredingen bekend maken sedert de vorige waarhede gepleegd.
In sommige streken ook "doorgaande waerhede" genoemd.
Naast de decreten, ordonnanties
en edikten welke door de
vorsten als wet werden afgekondigd en over het ganse grondgebied bindend waren, in tegenstelling tot de costumen die plaatsgebonden waren, werden er door de plaatselijke overheid ttz de
schepenbank soms resoluties of gemeentelijke verordeningen beslist. Deze resoluties zijn meestal uitvoeringsbesluiten
waarbij een
decreet of ordonnantie van de vorst op lokaal vlak wordt uitgewerkt (en zijn van louter administratieve
of fiskale aard).
De meeste resoluties werden genomen in "extraordinaire
vergadering van baljuw, Borgemeester ende Schepenen in aanwezigheid van de gecommiteerden
der Grote Gelande ende Notabelen
der prochie ende Markiesaat van Lede."
Allerlei problemen van administratieve
aard werden er be-
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sproken zoals bvb. op 26 april 1793 werd er besproken of er kon
worden voorzien in het behoorlijk onderhoud van een tweede
onderpastoor;
en waarbij werd besloten het advies van 3 rechtsgeleerden in te winnen (deze rechtsgeleerden waren advokaten bij de
raad van Vlaanderen te Gent).
Zoals we reeds zegden bestond er geen duidelijk onderscheid
tussen strafrechterlijke
burgerlijke of administratieve rechtsregels
zodat er ook geen onafhankelijkheid
bestond tussen de rechterlijke en administratieve overheid en zodat rechtspraak en bestuur
door hetzelfde college van schepenen (schepenbank
of wetten
genoemd) ter vierschaarplaatse
in ordinaire vergaderinge werden
gehouden. Wanneer de vergadering niet ter vierschaarplaatse
of
niet op het afgesproken
tijdstip samenkwam
sprak men van
"extraordinaire"
vergadering.
De machtsontwikkeling
van deze vergaderingen loopt in stijgende lijn tot aan de franse revolutie en zal haar hoogtepunt bereiken ten tijde van de franse assemb lée's. In elk dorp, prochie vrijheid, heerlijkheid, besloten of onbesloten stad was er een dergelijke vergadering van magistraten. Meestal kortweg "de wetten"
genoemd. (als afkorting van wethouderen).
Op hoger niveau werd wel een onderscheid gemaakt tussen
de centrale rechterlijke instellingen en de centrale administratieve
instellingen.
Aan de top van de hierarchie (zonder de vorst te vergeten)
had men de Grote Raad van Mechelen waar men in hoger beroep
kon gaan tegen de beslissingen van de provinciale raden, zoals de
raad van Vlaanderen. Deze hogere rechtscolleges werden samengesteld uit raadsheren, procureur-generaal
of advokaat-fiskaal
en
griffiers.
De collaterale raden welke in 1531 werden gecreërd waren
eerder de hoogste administratieve instellingen. Zo was er een raad
van state die bevoegd was inzake algemene politiek.(10)
Een raad van financien die voornamelijk de financien van de verschillende provincien moest controleren en bevoegd was inzake
financiële politiek.
De private raad of "priveen raad" was een adviserend orgaan dat
ook in sommige gevallen rechterlijke bevoegdheid bezat.
Naast de centrale instellingen bestonden ook provinciale
raden per provincie (immers was het graafschap Vlaanderen één
van de 17 provincien). Ze waren samengesteld uit adel, geestelijkheid en vertegenwoordigers
van de grote steden.
En binnen een provincie had men Kasselrijen en Landen zoals
de Kasseirij van het Land van Aalst en de Landen van Dendermonde en van Waes. De gemeente Lede lag binnen de Kasselrij
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van het Land van Aalst, evenals bvb Wichelen terwijl andere
gemeenten zoals Uitbergen, Wetteren en Schellebelle deel uitmaakten van het Land van Dendermonde.
De Kasselrij van 't Land van Aalst werd bestuurd door een
Hoofdcollege hetwelk vooral bevoegd was inzake financieel beleid
en controle der gemeenten of prochien.
De toenemende
macht van de Kasselrijen werd bevestigd
door de ordonnantie van 24 januari 1720 waarbij aan de staten
van Vlaanderen het recht ontzegd werd rechtstreeks met de dorpsbesturen te corresponderen
en waarbij aan het Hoofdcollege der
Kasselrijen de controle over het bestuur en financien der verschillende dorpen evenals de bestuurlijke rechtspraak
toevertrouwd
werd met uitsluiting bvb van de heerlijkheid Eertbrugge te Serskamp welk gebied rechtstreeks afhing van Gent en bijgevolg vrijdom genoot op fiskaal gebied.
Dat de rol van het hoofdcollege van de Kasseirij vooral op fiskaal vlak lag blijkt uit het transport van Vlaanderen van 14 april
1518 blz 556 en volgende van het eerste Placcaetboek van Vlaanderen.
Het transport van Vlaanderen was of is een lijst, die voor elke
gemeenschap het te betalen aandeel in de subsidie aan de vorst
regelde.
Binnen de provincie Vlaanderen was de Kasselrij van het
Land van Aalst één der belangrijkste, daar ze van de totale provinciale belasting aan de vorst een aandeel of contingent betaalde van
17% terwijl het Brugse Vrije slechts 14% en de stad Gent slechts
10% op zich nam.
Men kan zeggen dat de Kasselrijen met hun hoofdcolleges de
voorgangers zijn van onze huidige arrondissementen.
De rol van het Hoofdcollege was dus niet enkel- brievenbus
-tussen de staten van Vlaanderen en de verschillende gemeenten,
het had ook juridische bevoegdheid daar het kon kennis nemen
van geschillen tussen particulieren en gemeenten.
Het verstuurde ook de pointingbrieven
(belastingbrieven)
naar de verschillende pointers of wethouders der gemeenten.
Enerzijds had de Kasseirij aan zelfstandigheid gewonnen ten
opzichte van de provinciale Raden sedert 1720, maar anderzijds
werd de Kasselrij sinds 1764 beter gecontroleerd door de speciale
commissie opgericht voor administratie en fiskale aangelegenheden die was samengesteld uit een voorzitter, een raadsheer, vier
auditeurs, een griffier, welke commissie in alle Kasseirijen of Landen hun afgevaardigde had: een commissaris (er waren er meer
dan 50 in totaal). Deze commissarissen waren dus de voorgangers
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van de arrondissementscommissarissen.
(AAB Fonds Intendences
n° 149)
Door enkele voorbeelden wordt duidelijk in welke mate deze
financiële controle over de gemeenten georganiseerd was:
- op 7 januari 1781 werd de extraordinaire
vergadering
samengeroepen op verzoek van de heer Grenier, pastoor van deze
gemeente, om te beraadslagen wie de kosten moest dragen voor de
lijkdienst en het luiden van de klokken gedurende 6 weken als
rouwbeklag bij het overlijden van Maria Thérèsia. Volgens de
kerkmeesters was het luiden der klokken ten laste van de gemeente
en volgens de gemeenteverantwoordelijken
was dit ten laste van
de de kerk. Het geschil werd voorgelegd aan het oordeel van het
Hoofdcollegie welke in zijn resolutie bepaalde dat in ieder geval de
klokken moesten luiden en dat men dan naderhand nog kon bepalen wie de kosten zou moeten dragen.
- op 25 januari 1781 werd in ordinaire vergadering een antwoord geformuleerd na voorafgaandelijk
onderzoek op het verzoek vanwege het Hoofdcollege van Aalst om uitleg te verstrekken
waarom de markies van Lede vrijdom genoot van belastingen
(pointingen). Als antwoord werd geformuleerd door de vergadering van baljuw, burgemeester en schepenen der gemeente dat
deze vrijdom of aftrek voor het eerst terug te vinden was in de boeken van 1735 met vermelding dat deze vrijdom toegekend was
geweest door de commissaris op ordonnantie van de auditeur en
dit omwille van volgende feiten:
Ten tijde van vroegere oorlogen (vóór 1740) had de markies toelating gegeven aan de ingezetenen (inwoners) van deze prochie om
"het enclos" van het kasteel binnen te vluchten met gans hun vermogen, vee en inboedel zonder dat hiervoor schadevergoeding
moest betaald worden en op die wijze gevrijwaard zijn gebleven
van grote "Sauvagerien".
- op 27 januari 1785 werd door de vergadering aangenomen
dat met toestemming van het Hoofdcollegie mevrouw ]oanna Van
Mullem, ingesetene, als wroedvrouw werd aangenomen. Zij bezat
een bekwaamheidsattest
van wroedvrouw
afgeleverd
door
].B.]acobs
te Gent;
die "openbaar
leraar"
was in "de
wroedkunde".
Zij kon genieten van een jaarlijks pensioen van 6
ponden groot. Bovendien kon zij genieten van een "biljet" van 4
schellingen in specie voor elke vracht die "zij zal halen" bij de arme
mensen. (RAG L.O. n° 448)
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§ 2

DE VERGADERING

Deze instelling,
ook gebannen
vierschaer
of schepenbank
genoemd, bezat dus een rechterlijke en tegelijk een administratieve
bevoegdheid. Zoals we verder zullen zien werd deze instelling tijdens de Franse periode geleidelijk gesplitst in enerzijds de gemeenteoverheid
met Burgemeester,
Schepenen,
gemeenteraad
en
gemeentesecretaris
en anderzijds een rechtscollege of vredegerecht
met vrederechter politierechter en griffier.
Onze oorspronkelijke
gerechtgen
zijn gegroeid uit het
gewoonterecht.
Ze werden ieder jaar vernieuwd (het vermaken
van de wet) op een vastgestelde datum welke in het register van de
Procureur Generaal bij de Raad van Vlaanderen
ingeschreven
werd. Om tot magistraat van de vierschaar gekozen te worden
moest men een eerbaar en goed man zijn en tot de meest gegoeden
behoren, bovendien moest men woonachtig zijn binnen de prochie
en in handen van de plaatselijke baljuw de eed afleggen (decreet
van 30 juli 1672 artikel 1).(5)
Minstens om de 14 dagen moest de vergadering samenkomen
in 't schepenhuis of vierschaerplaatse
te 10 uur 's morgens om te
beraadslagen over alle zaken die de prochie en de particulieren
aanbelangden zonder de vergadering te mogen verlaten zolang alle
zaken niet waren "geëxpedieërd". Bij onwettige afwezigheid liepen
de afwezige schepenen een boete op van 3 schellingen grooten.
Welk bedrag dan ten goede kwam aan de aanwezige Schepenen.
(5)
Het lokaal waarin de vierschaar de laatste jaren te Lede vergaderde was de herberg "Het Klein Kasteel" op het dorpssplein
gehouden door Pieter Joseph Bral tevens herberg en afspanning
(1792). Uit een plakbrief (1827) blijkt dat op 30 mei 1827 de
inboedel van de afspanning werd verkocht en men geeft op als
reden 'bij staking van het houden van afspanning en herberg over
en 'ten verzoeke van jofvrouw weduwe Joannes Matthys Props,
ten hare huize en hoeve Het Klein Kasteel'. (Privaat bezit)
Onze vierschaar was samengesteld uit:
10 Een baljuw en Meijer: (hier te Lede verenigd in één persoon).
De laatste baljuw te Lede was Godefridus Mintart, advokaat bij
de Raad van Vlaanderen.
Hij woonde te Lede aan de Poortendries. Hij heeft de eed afgelegd als baljuw ende Meijer van Lede en
als baljuw van Hofstade en Impe op 17 november 1791 in handen
van de borgemeester en schepenen der betrokken gemeenten in
extraordinaire
vergadering bijeengeroepen.
De taak van de baljuw bestond hierin dat hij in de eerste
plaats de belangen van de Markies moest verdedigen (door wie hij
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aangesteld werd). Bovendien had hij de leiding van de terechtzitting. Hij vorderde de-Schepenen hun vonnis te vellen m.a. w. tegen
de wil in van de baljuw was er geen proces mogelijk.
Hij moest ook waken over de degelijke uitvoering van de vonnissen en over de uitvoering van de koninklijke ordonnantiën
en
decreten.
Zoals trouwens de tekst van de vonnissen zelf luidt trad de
baljuw op: " ... ter manisse van Balliu ende Meyer. .. ". (R.A.G.
L.O. Ferieboek)
In Oordegem en Smetlede was de heer de Witte in 1791 Baljuw. In
Vlierzele was het de heer Limpens uit Oordegem. In Wichelen was
het de heer Gilquen. In Aalst had men een Hoog-baljuw graaf Helman de Termeeren.(15)
De baljuw ontving een jaarwedde en was 0).11 de 2 jaar afzetbaar.
De meeste baljuws waren niet tevreden met één functie; daarnaast
waren ze meestal in andere dorpen ontvanger of griffier.
In de uitvoering van zijn functie werd baljuw Mintart bijgestaan door twee officieren: Judocus De Kerpel en Laureys Haleyt.
Men mag aannemen dat de functie van baljuw niet concreet
werd afgeschaft door de franse revolutie, integendeel in het franse
systeem werd de functie van baljuw in grote lijnen overgenomen in
het ambt van kantoncommissaris
en nog vandaag zijn er enkele
bevoegdheden van de Procureur des Konings die ons doen terugdenken aan het ambt van baljuw.
De baljuw was daarenboven
ook rentmeester en raadsman
van de markies.
2 0 de Schepenen:
Anderzijds was de vierschaar nog samengesteld uit een aantal
schepenen (meestal zeven); voorgezeten door de 'Borgemeester'.
De laatste Burgemeester vóór de franse periode was Pieter Joannes
Coppens, rentmeester van baron Joingy de Pamele (heer van de
heerlijkheid Ginderop, gelegen ten noorden van de dorpsplaats).
Zij werden slechts voor een jaar verkozen maar waren herkiesbaar zodat hun namen regelmatig wisselden. De meest voorkomende namen zijn: Jan Baptiste Van Hauwermeiren,
Jan
Anthon Vermeiren, Gerardus D'Hase, Pieter Joannes Buyl, Joseph
Van der Meulen, Jan Baptiste Saey, Peeter Joseph Triest, Geraard
Joannes Eeckhaudt, Pieter Joannes Beeckman.
Hun taak bestond erin de gemeentelijke verordeningen
te
stemmen (resolveren van resoluties) en de geschillen hen voorgelegd te beslechten. Zij bezaten dus zoals we reeds zegden tegelijk
wetgevende en rechterlijke macht.
De Schepenen werden ook soms 'Maenheren'
of kortweg
'Mannen' genoemd. Zij moesten ook aanwezig zijn bij de eedaf-
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legging; welke eed door de nieuwe eigenaar van een leen moest
worden
afgelegd in Randen van de baljuw
of van zijn
officier ter gelegenheid van een leenverhef. Zo heeft op 10
februari 1781 Bernardus Verbruggen (volmachrdrager)
in naam
van Louis Désiré Ghislain de la Kethulle het leen bekend in het
leen boek onder nummer 12 verheven als begiftigde van zijn moeder vrouwe Theresia Angelina Alexandrine Thiry.(9 R.A.G. L.O.
n° 3)
Bij hun ambtsaanvraag
moesten de schepenen de eed afleggen
in handen van de baljuw. Zij moesten ook voldoen aan de voorwaarden gesteld voor het ambt van baljuw(zie hoger).
Van zodra de vierschaar geroepen was om resoluties uit te
vaardigen met fiskale inslag zoals gemeentebelastingen
"Prochieof Binnenkosten"
genaamd, kon zij die resoluties slechts geldig
stemmen in aanwezigheid van: "2 van de meeste proprietarissen
bij de ghemeene Ghelanden ende vijf Notabelen bij de Ingesetene
deser prochie" overeenkomstig
artikel 35 van het decreet van 30
juli 1672. m.a.w. de schepenbank kon geen belastingen heffen
tenzij met toestemming van een controlecorps.
Dit controlekorps
bestond ook uit zeven leden: twee gemeene gelanden en 5 notabelen. Oorspronkelijk
zetelden de pointers en zetters als controleorganisme en laatst in 1790 werden ze nog uitzonderlijk uitgenodigd
voor de bespreking van belangrijke zaken.(S)
Deze leden kozen zichzelf uit een lijst, opgesteld door de
Schepenen. Als gemene gelande werden gekozen 2 van de grootste
eigenaars zowel onder de inwoners als onder vreemdelingen die
eigendom bezaten te Lede; de Notabelen werden gekozen onder
de aanzienlijkste of invloedrijkste inwoners binnen het dorp.
Bij de verkiezing van de 2 gemene gelanden (ook de 2 gecommiteerden der grote gelande genoemd) en de 5 notabelen werden
op 12 januari 1792 deze laatsten verkozen uit een lijst van 29 exschepenen of toekomstige kandidaat-schepenen.
(R.A.G. L.O. n°
6)
Dit controlecorps moest o.a. ook eerst gehoord worden vooraleer de gemeente een proces kon inspannen.
De schepenen hadden vroeger ook de bevoegdheid om allerlei
overeenkomsten
tussen partijen "wettelijke passeringen"
op te
stellen en te registreren. Zij deden bovendien ook dienst als hypotheekkantoor.
3 ° de griffier:
De griffier had een belangrijke functie. Laatst uitgeoefend door
Jacobus Eernan en door zijn zoon Frans Eeman. Dit ambt was te
vergelijken met dat van gemeentesecretaris
en tegelijkertijd van
griffier bij onze rechtbanken.
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Hij moest alle vergaderingen voorbereiden, hij moest het resolutie
en ferieboek, evenals het Landboek bijhouden en bewaren; de
afschriften van de vonnissen opstellen; de publicatie's of Kerkgeboden regelmatig bijhouden.( 4)
Hij had ook de leiding van de pointinge (inkohiering van de
belastingen) en van de verpachting van de belastinginning aan de
pointers of setters.
Hij had ook de opdracht de hypotheken gevestigd op goederen gelegen binnen zijn rechtsgebied in een speciaal register in te
schrijven binnen de 14 dagen na de hypotheekvestiging.
4 ° de procureurs:
de procureurs waren geen openbare aanklagers maar gevolmachtigden van de partijen die voor de vierschaar hun geschil wensten
aanhangig te maken. Partijen konden dus niet rechtstreeks voor de
vierschaar verschijnen; het was hun procureur (later pleitbezorger
of avoué) die dit in hun naam kon doen.
Om procureur te worden moest men enkel een praktische
vorming genoten hebben bij een ander procureur of notaris en
bovendien door de schepenbank aanvaard worden.
Zeer dikwijls cumuleerden de notarissen hun ambt met dat
van procureur.
In 1792 werd Frans Jozef Van Hauwermeiren
benoemd tot procureur postulant, schatter en gewoonterechtskenner.(R.A.G.
L.O. n° 445)
Men zou de procureurs van toen ook kunnen beschouwen als
de advokaten van de lagere gerechten of schepenbanken,
zoals de
'sollicitors' uit het engels recht. Zowel de verzoekschriften
als de
conclusies of "schrifturen" moesten door de partijen zelf ondertekend worden op straf van afwijzing en boete; de procureurs moesten bovendien steeds een schriftelijke volmacht van hun kliënten
kunnen voorleggen.
Om te Lede tot procureur toegelaten te worden moest de kandidaat door de Markies aanvaard worden zoals het blijkt uit het
Ferieboek (n? 445 rijksarchief Gent) voor de benoeming van Pieter Jaak Gillis Van der Heyden, notaris en reeds procureur te
Aalst. Zijn benoemingsbrief luidt als volgt:
"Nous Emmanuel Ferdinand François Joseph de Bette, Marquis
de Lede ... Sur le bon rapport que nous a été fais de la capacité,
bonnes meurs, et probité du seigneur Pierre Jacques Gillis Van der
Heyden notaire coutumier et procureur à Alost, l'avons authorisé
comme nous l'autorisons par les présentes à fin d'exercer la fonction de procureur postulant pardevant les loix de notre Marquisat
et Seigneuries de Lede, Schellebelle, Wanzele, Impe et Hofstade
aux charges et salaires ordinaires, et moienant de prêter par lui le
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serment requis des mains de qui il appartiendra;
Le tout selon
nötre bon plaisier et rapport. En foy de coy, no us avons donné
cette signée de nótre main et munie du cachet de nos armes a nótre
chàteau de Lede, le 19 avriI1789."
(9) (R.A.G. L.O. 448)
50 de plaatselijke heer:
Ofschoon de plaatselijke heer, hier te Lede de Markies de Bette
evenals te Hofstade, Schellebelle en Wanzele, vertegenwoordigd
was door de baljuw in alle respectievelijke schepenbanken,
was
het tenslotte hij die het eerste en laatste woord had in alle rechterlijke en administratieve
handelingen.
Hij benoemde immers de
ambtenaren; en hoewel hij ze gedurende een jaar niet kon afzetten, tenzij om wettige redenen, had hij dan toch de macht om ze
niet opnieuw te benoemen zoals blijkt uit artikel 8 van het reglement van 30 juli 1672.
De benoemingsbrieven
door de markies zelf ondertekend en
voorzien van het zegel met zijn wapenschild eindigt steeds met de
woorden: "Le tout, selon nötre bon plaisir".
Dit alles deeluitmakend
van de heerlijke rechten welke de
plaatselijke heren werden voorbehouden.
Deze heerlijke rechten,
welke op de gewoonte steunden of vastgelegd werden in titels en
denombrementen,
bestonden o.a. uit volgende eerbetuigingen:
- zij mochten het eerst na de geestelijkheid gebruik maken van het
gewijd water en bewierookt worden.
- zij mochten het eerst ten offer gaan, evenals de processie volgen;
(gebruik dat nog steeds voortleeft in het voordeel van burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden).
- zij hadden ook het recht om in de kerk te zetelen op de meest
opvallende plaats en te beslissen over het toelaten en de ligging der
begraafplaatsen
binnen de Kerk en van zelf op de meest opvallende plaats begraven te worden.
- bij hun dood werden de klokken gedurende meerdere weken
tweemaal per dag geluid.
- zij hadden ook recht de Kerkrekeningen
na te kijken.(6)
Volgens de Ghewiet is de rechtspraak een onderdeel van de
soevereiniteit; en behoort alleen aan de vorst toe, doch in sommige gevallen werd de rechtspraak toevertrouwd
aan de plaatselijke heren of aan de steden en hun magistraten, niet op een volstrekte wijze, doch wel op een cumulatieve wijze zodat de vorst
nog steeds zijn rechterlijke macht kon uitoefenen.
Bovendien kon de rechtspraak nog onderverdeeld worden in:
Hoge, middele en lage jurisdictie.
Een gerecht dat de hoge jurisdictie bezat kon kennis nemen van
alle geschillen en verplichtingen zowel burgerlijke en strafrechterlijke voor zover ze door ordonnanties
niet aan hun specifieke

I
r

106
bevoegdheid werden onttrokken.
Een gerecht dat middele jurisdictie bezat kon kenais nemen van zakelijke rechten en van enkele
geschillen die de persoon aanbelangden,
evenals van misdrijven
die onder het specifiek gewoonterecht te klasseren vielen.
Een gerecht met lage jurisdictie kon kennis nemen enkel van geschillen aangaande de goederen die binnen hun territorium lagen.
De plaatselijke heer had dus de opdracht de soevereine rechtspraak in naam van de vorst te leiden binnen een welbepaald
gebied.(6)
Verder waren er nog enkele functies die in nauw verband stonden
met de vierschaar:
10 de Pointers en Setters:
Zij waren tijdelijke belastingontvangers.
Ze werden benoemd overeenkomstig
het oude gewoonterecht
voor een termijn van één jaar.
Ze moesten bij de ambtsaanvang de eed afleggen dat "sij egalijck,
ende Sonder dissimulatie naer Costuyme zullen doen de poitinghen ende Ommestellingen,
Sonder jemandt vrij te laeten in deele,
oft gheheele, niet meer den Heere, V rouwe, ofte Officieren van de
Prochie, Abdijen-Cloosters,
Pastoor, Capellaen, ofte andere, oock
niet op pretext van recompense begrijpende daer inne alle soorten
van Landen, Cloosters, Huysen Thienden, Meulens, 't beluyck
van op ende Neder-Hof, ende voordere, als naer costuyme van
elcke plaetse op peyne dat de ghone contrarie doende, zullen ghestraft worden als meyneedighe, oft arbitraire correctie".(5)
Samen met de wethouders waren ze verantwoordelijk
gesteld om
de quote (bedrag van de belasting welke door een prochie moest
betaald worden) onder de burgers naar evenredigheid te verdelen
en te innen, evenals de pointingboeken
op te stellen binnen de 14
dagen na ontvangst, hen verstuurd door de Kasselrij Aalst.
(Wanneer ze als pointer hieraan een ganse dagtaak spendeerden,
hadden ze hiervoor recht op 4 ponden parisis ten laste van de prochie).
Eens de pointinghe opgesteld, werd ze de volgende zondag bij
kerkgebod bekend gemaakt bij middel van plakbrieven, waarop
dag en uur vermeld werd om over te gaan tot de openbare verpachting van de inning van de belastingen. Wie de laagste prijs
bood had de meeste kansen; en het was bij klopslag dat de griffier,
die deze verpachtingsprocedure
organiseerde in aanwezigheid van
de Schepenen, de laagste bieder aanduidde; terwijl iedereen na de
klop slag nog een uur tijd had om een 'overslag' of een nog lager
bod te doen.
De kandidaat ontvanger of 'aen-nemer' moest dan ook zekerheid
of borg stellen en was ook aansprakelijk voor de kosten van uit-
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voering bij laattijdige betaling door zijn schuld; bovendien moest
hij zich ook bij kerkgebod aan de prochie kenbaar maken, opdat
iedereen bij hem de pointinge of belasting zou kunnen komen
vereffenen.
De ontvanger moest meteen ook alle andere belastingen innen
zoals: het kasseigeld, het bruggegeld of andere middelen of belastingen welke de gemeente ten goede kwam.(5)
Hij kon zich slechts van zijn verplichtingen bevrijden door betaling van alle belastingen in handen van de ontvanger van de Kasselrij. De ontvanger was toen eerder een handelaar dan een ambtenaar.
20 De armendis:
De armendis of voorloper van het OCMW werd bestuurd door
armenmeesters.
Deze armenmeesters,
evenals trouwens de Kerkmeesters, werden benoemd door de plaatselijke heer die de rekeningen jaarlijks mocht nakijken en goedkeuren.
De armendis of ook H. Geesttafel genoemd had tot voornaamste
doel de noodlijdenden te helpen door giften in natura en aalmoezen.
Meestal behoorden de armenmeesters
en kerkmeesters tot de 5
notabelen zoals o.a. Geeraert-Joannes
Eeckhaudt; Jan Bernard
Saey, Petrus- J oannes D'Haese, Dominicus BlondeeI. (2)

§ 3 DE COSTUYMEN
EN RESOLUTIES
Costumen zijn het geheel van niet geschreven rechtregels.
Keizer Karel had in 1540 opdracht gegeven om "orde ende regel te
stellen op de costumen van onsen Lande van Herrewaerts-over"
daar deze costumen over gans Vlaanderen
zo verschillend en
tegenstrijdig waren dat ze een rechtszekere rechtspraak onmogelijk maakten.
Het was vooreerst zijn bedoeling de costumen binnen elke
Kasselrij of Land gelijkvormig te maken. Elke KasseIrij kreeg dus
de opdracht om de costumen eenvormig op te tekenen en dit ontwerp van wetboek te laten homologeren vooreerst door de Kamer
van de Raad van Vlaanderen,
vervolgens door de Priveen Raed
om tenslotte als wet gedecreteerd te worden door de vorst.
Bij deze homologatieprocedure
werd reeds gestreefd naar
eenmaking van het recht tussen de verschillende Kasselrijen hetgeen voor sommige Kasselrijgebieden
bijna een eeuw duurde.
Zo werden o.a. de costumen van de Kasselrij Kortrijk gedecreteerd door zijn zoon Filips, terwijl de costumen van het Land
van Ieper zowel als van het Land van Aalst slechts door Albrecht
en Isabella werden gedecreteerd.
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V oortaan bestond het gewoonterecht zwart op wit en moest
men om het bestaan vàn een gewoonterechtsregel
te bewijzen geen
beroep meer doen op allerlei middelen daterend uit de middeleeuwen zoals het turbe-onderzoek
enz. Sedert 12 mei 1618 waren
de costumen van het Land van Aalst bindend voor gans het grondgebied.
Hetgeen in dit wetboek (dat 22 rubrieken omvatte) niet was
voorzien werd aangevuld door hetgeen men vond in andere gehomologeerde costumen van andere Kasselrijen binnen de provincie
van Vlaanderen; voorzover ze nog niet het voorwerp uitmaakten
van een apart decreet of ordonnantie.
Vermits het onmogelijk is de volledige inhoud van dit kleine
wetboek hier weer te geven kunnen we ons beperken tot enkele
opvallende voorbeelden:
Zo werd er een onderscheid gemaakt voor wat de breedte der
wegen betreft tussen:
1 I een herweg: dit was een weg met strategisch belang en moest
bijgevolg om staatsveiligheid goed onderhouden worden en minstens elf meter breed zijn (De Dender was ook een herweg).
21 een poortweg: dit was een weg die uitgaf op een der verschillende poorten van een stad of heerlijkheid en moest minstens 5 m
54 cm breed zijn.
3 I een dorpweg: dit was de weg die een dorp met een ander dorp
verbond en moest 3 m 87 cm breed zijn.
41 een gebuurweg: deze liep binnen de gemeente en moest 2 m 77
cm breed zijn.
5 I een dreef moest 1 m 94 cm breed zijn.
6 I een leeweg (of rede) moest 1 m 38 cm breed zijn zoals ook een
kerkweg en een borreweg (die naar een bron liep).
7 Ihet eenmanspad moest 83 cm breed zijn. De last van het onderhoud van deze wegen lag bij de aanpalenden.
8 I zoöok moesten de bomen op 83 cm van de erfgrens geplant
worden. (4)
- Resoluties zijn verordeningen
door de schepenbank genomen
welke slechts vanaf 1702 werden opgetekend in het resolutieboek,
dat werd bijgehouden door de zorgen van de griffier.

§ 4 DE HERVORMINGEN

VAN JOZEF 11 (1787) (11)

De overgang tussen het ancien regime en het nieuwe is op lokaal
vlak te Lede duidelijk zonder revolutie gebeurd. Toch zullen
enkele gebeurtenissen wellicht de aandacht van onze bevolking
getrokken hebben zoals het einde van de 'dynastie' van de plaatselijke heren: familie de Bette (1792), de verbrokkeling
van de
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macht van de adel, het aangroeiend belang van het eigendomsrecht en de opkomst vän een nieuwe macht: de burgerij; de hervorming van de rechtsbedeling en van het onderwijs en de gevoelige ingreep van de staat in de godsdienstaangelegenheden,
en
vooral de nieuwe administratieve
en gerechtgelijke indeling van
keizer Jozef 1I waardoor vooral alle macht werd ontnomen aan
adel en geestelijkheid (de religieuze hervormingen
hier terzijde
gelaten).
Deze vernieuwing in recht en staat bleken voor Jozef II noodzakelijk om de moderne ideëen van zijn tijd te kunnen verwerken;
want bepalend voor die periode van verlicht despotisme is de duidelijke neiging tot de bescherming van de rechten van het individu; de vrijwaring kon slechts na grondige hervormingen.
Jozef 1I heeft het inzicht gehad om het gehele recht en de
administratieve indeling in onze gewesten te vernieuwen; hij heeft
hiertoe een duizendtal wetten of verordeningen afgekondigd.
Zo schafte hij de 3 collaterale raden af en verving ze door de
Algemene Raad der Nederlanden.
De reeds bestaande provincies verdeelt hij in 9 "kreitsen" (cercles) met aan het hoofd een Intendant (later goeverneur) en meerdere commissarissen (later arrondissementscommissaris)
die aan
het hoofd stonden van een arrondissement
of district. Dit ambt
van commissaris was terug geen inovatie meer want in elke kasselrij was er een commissaris aangesteld die in verbinding stond met
de jointe. (zie voorgaande pagina) (CAAB Fonds Intendences 149)
Aalst werd hoofdplaats van een district. Tot commissaris te
Aalst werd benoemd Prudhomme d'Hailly de Nieuport als enig
ambtenaar
zonder griffier noch klerk (met een jaarwedde van
1200 florijnen). De documenten door deze ambtenaar (plaatselijke agent van het centraal gezag) opgesteld, zijn te vinden in het
Rijksarchief te Brussel. Archief Soevereine raad van Justitie n°
148 en 149; Oostenrijkse kanselarij: 619,620.
Op rechterlijk vlak zal het hoogste orgaan een soevereine
Raad van Justitie worden.
Alle vroegere schepenbanken
en
gerechten werden afgeschaft en vervangen door 63 rechtbanken
van eerste aanleg en 2 hoven van beroep.
De Vlaamse provincie werd voorzien van 15 rechtbanken van
eerste aanleg of plattelandsrechtbanken
welke bevoegd waren in
alle burgerlijke en strafrechterlijke
zaken in eerste aanleg.
In de onmiddellijke
omgeving van onze gemeente waren
rechtbanken
van eerste aanleg te Aalst, Audenaarde,
Dendermonde, St-Niklaas, Geraardsbergen
en Lokeren.
Als hoofdplaats voor een rechtbank van eerste aanleg werd
meestal de vroegere hoofdplaats van de Kasselrij of Land geno-
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men: Aalst als hoofdplaats voor de Kasseirij van 't Land van Aalst,
Dendermonde voor 't Land van Dendermonde,
St-Niklaas voor 't
Land van Waas. (AAB Soevereine Raad van Justitie n° 85).
Het rechtsgebied van de rechtbank en van het district Aalst bestond uit volgende gemeenten:
Aalst, Kwatrecht, Wetteren, Serskamp, Massemen, Oordegem,
Smetlede, Wanzele, Impe, Lede, Gijzegem, Mespelaere, Hofstade,
Herdersem,
Wieze, Opwijk, Moorsel, Roosen AB, Erembodegem, Denderleeuw,
Liedekerke, Berghgravi Lombeke, (BorchtLombeek), Iddergem, Welle, Kerksken, Denderhoutem,
Woubrechtegem, Heldergem, Aaigem, Herzele, Hillegem, Ressegem,
Borsbeke, Burst, Bambrugge, Mere, Haaltert, Nieuwerkerken,
Erpe, Erondegem,
Ottergem, Vlekkem, Zonnegem, Letterhoutem, St-Lievenshoutem,
Vlierzele, Bavegem, Westrem.
Er werd bepaald dat al de gerechten zouden in werking treden vanaf 1 mei 1787; hetgeen gebeurde terwijl de rechters en de
benoemingen reeds in april gebeurd waren.
Samenstelling der rechtbank van eerste aanleg te Aalst zoals ze
slechts een 6-tal keren heeft gezeteld van één mei tot elf mei 1787.
Zoals in alle grote steden van het land werd ook te Aalst aan
het hoofd van de rechtbank een voorzitter benoemd: Theodor de
Pelichy (vroeger raadsheer bij de raad van Vlaanderen); naast de
voorzitter werden te Aalst nog 4 raadsheren toegevoegd: J.B.
Cooreman, P. Terlinden, J.De Craecker en J.B.d'Haveskercke
(de
eerste vroeger raadsheer bij de raad van Vlaanderen; de anderen
advokaat bij de raad van Vlaanderen). In totaal dus 5 rechters.
Twee secretarissen:
Eerste secretaris werd Franciscus de
Waepenaert
(vroeger advokaat bij de raad van Vlaanderen);
tweede secretaris werd Ludovicus d'Anckerhielm
(schepen der
stad Aalst).
Het griffiewerk werd toevertrouwd
als volgt:
Protocollist van de cessie (zitting) en archivist: Franciscus Reynden (vroeger advokaat in de Raad van Brabant) met als adjoint:
Jacobus Hinnick (vroeger eerste klerk stad Aalst).
Protocollist der exhibitien: Joannes de Meerbeek (adv. raad van
Vlaanderen met als adjoint: Constantinus
Corael (klerk griffie
Aalst). Ontvanger der taxen en taxateur: Joannes de Smet; met
adjoint: Jacques Terlinden te Aelst.
Surintendant
van de judiciele en volontaire namptissementen:
Willem Lienckens.
Officiaal adjoint van de protocolle der cessie en archivist en expediteur: Joannes de Schrijver.
Officiaal adjoint van de protocollist der cessie, archivist en expediteur: Petrus Josephus Eeman (klerk van de wezekamer Aalst).

111
Officiaal ende schrijver: Joannes van den Hende (klerk Leenhof).
Officiaal ende schrijver: Joannes Causiau (assistent van de klerk
vande griffie van 't land van Aalst).
3 deurwaarders:
Charles Desarme, Adrianus D'Hoir en Petrus
Cuvelier (die ook nog tot vuurstoker werd benoemd, en tevens
concierge was van het Landhuis van Aalst).
Van al deze heren werd slechts één rechtstreeks betaald door de
staatskas (de voorzitter 2.800 gulden Brabants courant per jaar);
al de anderen werden betaald uit het product der wettelijke
taxen!! (AAB Soevereine Raad van Justitie n° 85)
Voor zijn nieuwe gerechten had Jozef II ook nieuwe wetboeken van procesrecht doen opstellen, samen een 800 artikelen,
waarin het ganse raderwerk van de nieuwe rechterlijke orde op
een onduidelijke wijze werd uiteengezet.
Minder belangrijke rechtbanken
van eerste aanleg, 'plattelandsrechtbanken'
genoemd,
opgericht
in kleinere steden of
gemeenten zoals Lokeren werden voorgezeten door een Koninklijk rechter, bijgestaan door een plaatsvervangend
rechter (substituut genoemd), verder een 'actuaire' (griffier) en één of meer
'Chancellisten' of bijzitters.
Wanneer die hervormingen na lange onderhandelingen
eindelijk in 1789 werden opgedrongen door de Keizer, kwam het land
in opstand en stelde de Brabantse revolutie een tijdelijk einde aan
het gezag van Jozef II in de Nederlanden zodat zijn nuttige hervormingen dode letter bleven. (AAB Fonds Oostenrijkse Kasselarij n°
620)
Deze hervormingen waren revolutionair
te noemen daar ze
alle voorrechten, door de vroegere vorsten aan de gemeenten, steden, adel en geestelijkheid toegekend, meteen afschaften, inbegrepen alle kerkelijke en heerlijke rechtbanken.
Vermits ze vooral de vrijwaring van de rechten van het individu nastreefden door zowel de adel als de geestelijkheid op hetzelfde niveau te brengen van de derde stand, de burgers, vonden ze
grote weerstand, maar werden deze hervormingen
toch - zoals
men weet - enkele jaren later ongeveer letterlijk tijdens het Frans
bewind gewapenderhand
opgelegd.
Voor wat onze gemeente betreft kunnen we besluiten dat
deze hervormingen
weinig spectaculaire
vernieuwingen
bood,
maar wel heelwat afschaffingen zoals de afschaffing van de lokale
juridische bevoegdheid
en de splitsing van administratie
en
gerecht. Te Lede zou voortaan enkel een gemeentelijk bestuur fungeren. Gedaan met de hogere, middele en lagere jurisdictie van het
markiezaat.
Wat ook opvalt is de sterke verfransing van de adrninistra-
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tieve taal. Alle richtlijnen werden in het frans gegeven. De aanstellingsbrief van de voorzitter van de rechtbank te Aalst was in het
frans opgesteld; hij werd ook immers zoals zijn collega de commissaris rechtstreeks door de vorst benoemd; terwijl de andere
functionarissen
door de gemeenteoverheid
voorgedragen werden.
Vermits men vóór deze hervormingen op rechterlijk en administratief
vlak een zodanige warboel van allerlei mogelijke
gebiedsomschrijvingen
van heerlijkheden had, en de moeilijkheden om uit te maken wie rechtsonderhorige
was van deze of gene
heerlijkheid of schepenbank voor het grijpen lagen, mag men besluiten dat de hervormingen van Jozef 11, hoewel ze niet werden
aanvaard, niet voorbarig waren.
§ 5 DE VERENIGDE
NEDERLANDSE
BELGIQUES UNIES (1790).

STATEN-ETATS

In het verzet tegen de hervormingen van Jozef 11 hadden zich in
onze provincies 2 politieke groepen ontwikkeld:
I/de vooruitstrevenden:
onder leiding van Vonck; zij werden
daarom de Vonckisten,
de Vaderlanders
of patriotten
genoemd en streefden naar een moderne visie van een volkssoevereine staat.
2/ de conservatieven
of reaktionairen:onder
de leiding van
Van der Noot; zij werden de statisten genoemd omdat ze
vooral
de oude principes
en privilegies
wilden
herstellen en de uitbreiding van alle macht in handen van de
provinciale staten (statisten).
De patriotten of Vonckisten, ttz de eerste groep, namen de brandende kolen uit het vuur door ons land vrij te vechten in oktober
1789; waarop de statisten in de verschillende provincies de macht
in handen namen. Zij werden gesteund door de geestelijkheid en
de adel die een totaal herstel van het verleden wensten. Hun macht
werd gecentraliseerd in de staten (dit was in de hierarchie van de
verschillende vergaderingen
het hoogste orgaan na het congres)
van Vlaanderen, Brabant en Henegouwen. (3)
Op 11 januari 1790 riepen ze de onafhankelijkheid
uit van de
Verenigde Nederlandse Staten. In de lokale archieven die onze
gemeente betreffen spreekt men van de Verenigde provinciën van
het Nederland. Het werd dus een zuivere overwinning van de statisten.
Een ontwerp van organisatie van de provincie van Vlaanderen werd opgesteld door de "Hoogmogende
heren Staten van
Vlaanderen"; dit ontwerp werd ons toegestuurd door het Hoofdcollegie van het Land van Aalst, welk Hoofdcollegie het moest ter
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goedkeuring onderwerpen
aan alle gemeentevergaderingen.
(we
leefden toen onder een regime van een republiek).
Zo werd dit ontwerp besproken te Lede op 11 juni 1790 in de
extraordinaire
vergadering van baljuw, borgemeester, schepenen,
Groote gelanden en Notabelen.
Uit de bus kwam dat Lede weigerend stond tegenover dit
zoveelste nieuwe herorganisatieproject
en motiveerde,
na rijp
beraad, haar resolutie als volgt en er werd besloten dat: (RAG
kasselrij Aalst n° 314)
"Van hetzelfde project van organisatie niet werkstellig te maken
om vele redenen als om dieswille dat ze (de vergadering) van het
eigenste gevoelen was - gelijk het soeverein congres der Verenigde
provinciën van het Nederland - te weten:
dat dergelijke werking niet anders als schadelijk zou kunnen zijn
in de tegenwoordige tijd waar wij alle onze zorgen en macht moeten verzamelen om jegens de gemeenen vijand (de oostenrijkers)
gesaemenderhand
te werk te gaan tot vaststelling van onze nieuwe
republiek. Vervolgens besluiten wij af te wachten d'ornstandigheden van tijd dewelke zonder gevaar ende benauwdheid inwendige
organisatie ofte veranderinge
zouden toelaten; indien men der
nodig vonde gedaen te worden wel te versta en op de voet voorgeschreven bij de resolutie van het soeverein congres onzer verenigde provinciën van de 31/3/1790
en niet anders; welke tijdsomstandigheden
ons zullen veropenbaart
worden ingevolge
dezelve resolutie door het soueverin congres hetwelk alleen volgens zijn politieke kennisse ons dan af gerustigheid en zekerheid
kan geven; protesterende
tegen alle verdere convocatiën
met
betrekking het voorseyde project van organisatie vóór dienen
tijdstip."
Kiezen de comparanten voor gedeputeerden:
de heer pastor ende
heer greffier om deze resolutie en besluit bij copie autenticq aan
het hoofdcollegie over te dragen en om zich behoorlijk te inforrneren naar het resultaat van de generaliteit van deser Lande van
Aalst."
Het is dus duidelijk dat de vergadering wel kleur durft kiezen
omtrent
de onafhandelijkheidsgedachte
ten opzichte van de
gemeenschappelijke
vijand: de Oostenrijkers;
hoewel ze anderzijds niet opvallend gelukkig schijnen met de hervormingen welke
hen opnieuw werden opgedrongen.
Aan één verplichting uit de resolutie van het soeverein congres van de verenigde provinciën van 31 maart 1790 wordt door
de vergadering gehoor gegeven; ze bestaat in het oprichten van een
vrijwilligerscorps waarvan de vrijwilligers in juli 1790 de eed hebben afgelegd in handen van de staten van Vlaanderen te Gent en
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waarvan de bewapening ten laste valt van de gemeente alsook het
uitkeren van een pensioen na volbrenging van hun termijn onder
de wapens; welke pensioen werd vastgesteld in extraordinaire vergadering van 27 november 1790.
De aanvaarding
van het ontwerp van organisatie van 31
maart 1790 is nooit gebeurd daar in november 1790 Leopold II
terug ons Land binnenviel en wij voor het eind van hetzelfde jaar
terug onder heerschappij van de Oostenrijkers leefden.
Wel werd alles in het werk gesteld om vooreerst een strijdbaar
leger op de been te brengen waarvoor belangrijke staatsleningen
werden uitgegeven aan 4,5% om geld in de staatskas te verzamelen, want meldt ons een omzendbrief van 20 februari 1790':
"Men moet overtuygd zijn, dat geen Rijk, geene Republique den
oorlog voerd, ofdat gemeynelijk meer of min de onderzaete
belast worden om deze buytengewone kosten te helpen draegen;
maer tot dusdanig besluyt kan men niet overgaen in een Land,
alwaer men den Vaderlandsehen
iver en goeden geest der inwoonders alles mag verhopen om het hoofd te konnen bieden zelfs aen
de zwaerste ondernemingen,
die den Krijg gewoon is met zig te
brengen." (9) (RAG kasselrij Aalst n° 315).
Ook werden heelwat ordonnanties die door Jozef II werden opgelegd terug ingetrokken of gewijzigd vooral inzake godsdienst.
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Hoofdstuk II De periode van Franse overheersing en aanhechting
INHOUD

1. de eerste gemeenteraadsverkiezing van 1792
2. de tweede franse periode (1794-1814)
a) de kanton ale indeling
b) de arrondissementele indeling
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1. De eerste gemeenteraadsverkiezing

van 1792

Op 6 oktober 1792 werden de Oostenrijkers
door de Fransen
verslagen te ]emappes met als gevolg dat onze provincies "bevrijd"
werden door de fransman Dumouriez; hij zag het als een bevrijding want hij wou deze veroverde gebieden een zekere vorm van
soevereiniteit of zelfbeschikkingsrecht
laten; dit blijkt trouwens
uit de richtlijnen en geschriften welke werden verstuurd en tevens
voorzagen in een nieuwe organisatie van onze provincies.
Dit blijkt ook o.a. uit de geschriften nopens de zitting van de
schepenbank van Lede welke aan dit probleem werden gespendeerd en waarbij in extraordinaire vergadering van baljuw, borgemeester, schepenen, gecommitteerden
der grote Gelanden ende
Notabelen de eerste verkiezingen werden georganseerd: deze verkiezingen hadden immers tot doel voor de gemeente "nieuwe vertegenwoordigers
van het soeverein volk deser prochie" te kiezen.
Deze eerste verkiezingen werden als volgt gehouden:
Vooreerst werd de gemeente verdeeld in 13 wijken of kleine kiesdistricten; in elke wijk werden 2 verantwoordelijken
of wijkmeesters aangeduid die tot taak hadden de verkiezingsprocedure
te leiden en ook de kiesgerechtigden
aan te duiden. (Resolutieboek
Lede)
Alleen de mannen die minstens 20 jaar oud waren op zondag
23 december 1792 mochten aan deze verkiezing deel nemen en
moesten daarom na door de wijkmeester te zijn aangeduid op
zelfde zondag om 1 uur op de middag verzamelen in een daartoe
aangeduide herberg binnen de wijk. Per wijk moesten al deze kiesgerechtigden 2 personen kiezen uit hun midden. De stemming
gebeurde mondeling. En het spreekt vanzelf dat de wijkmeesters
zelf vrij gemakkelijk werden verkozen.
In totaal werden dus 13 x 2 = 26 personen gekozen. Deze
26 personen moesten op hun beurt 's anderendaags om 8 uur verzamelen in de vierschaarplaats
ter herberg "het klein kasteel" om
uit hun midden 7 verkozenen te kiezen; het was dus een getrapt
kiesstelsel.
Deze 7 verkozenen welke men "provisionele represantanten
deser prochie" noemde, hadden alle macht "welke aan het soeverein volk van Lede is competerende" .
Deze eerste verkiezingen waren dus gesteund op volgende
beginselen:
1 / voortaan werden de schepenen gekozen en niet meer aangeduid door de lokale heer.
2/ er werd nog geen onderscheid gemaakt tussen schepenen en
gemeenteraadsleden;
het waren allen schepenen.
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3 look gold de regel bij de verkiezingen dat de presente de
absente vervingen waardoor uiteraard bedoeld werd dat alleen de
aanwezigen recht hadden te stemmen; er was dus nog geen verplicht stemrecht.
41 degene met het meeste aantal stemmen werd verkozen, evenals
de zes daaropvolgende.
5 I het aantal te begeven schepenzetels (7) bleef ongewijzigd.
De personen aangesteld (of gecommitteerd)
om de stemmen
op te nemen per wijk en meestal zelf gekozen werden, waren de
volgende:
I/voor
de wijk van het dorp (zuidkant):
P.J.Coppens,
J.Bayens en zij moesten hun kiesgerechtigden
doen verzamelen in de herberg genaamd "het Damhert"
(bewoond
door Petrus De Backer.
2/voor de wijk van de Dreve van het Kasteel, de noordkant
van het dorp, en de Rammelstraete:
Jac.Eeman
en Jan
Baptiste Versnickt
en zij verzamelden
hun kiesgerechtigden in de herberg "Het Klein Kasteel" bewoond
door
Pr .-Jos.Bral.
3 I voor de wijk van het Gucht, Smesweg en Kerkevijvers:
Joannes Bernard Saey en Frans Eeman en ze verzamelden ten huyse van Frans Misteler.
4/voor de wijk Overimpe: Pieter Joannes Props en Pieter
Joannes De Wint; ze verzamelden
ten huyse van Jacobus
Van Wesemael genaamd "Den Nieuwen Keyser".
5 IVoor de wijk Hoog- en Laag Ledezijde:
Geeraert
D'Haese,
Jacobus
Van der Vaerent
en Pieter Joannes
Van Landuyt; verzamelden ten huyse van de wed. Adriaen
Vlasschart genaamd "den rechten handel".
6/Voor den Poortendries
en rond het Kasteel: Godefridus
Mintart, Joannes Van der Meulen; ze verzamelden ten huyse
van Ambrosius
Cool "In Ste Eloij" op den poortendries.
7/voor de wijk Vrijdagmarkt,
Blikstraat: Jan Anthon Vermeiren en Pieter Triest ten huyse van Cornelis Goeman
op den poortendries.
8/Voor
de wijk Vogelenzang
en Suikerstraat:
Arnoldus
Baeyens, Martinus Van Damme, Jan Bapt. Buyl; ten huyse
van Pieter Uyttersprot "inde Vogelenzang."
9/Voor
de wijk Bosstraat: Jan Bapt. Van Hauwermeiren;
Sis Langen,
en Jan Bapt. Van Hauwermeiren
(zoon
Adriaan);
verzamelden
ten huyse van Pieter Joannes Van
Geit "in den Koning Van Spagnien" .
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10/Voor
de wijk "Het Steent jen": Benedictus
Braekrnan,
Jan Anthon
Láuwaert
en Frans De Rijbel; ten huyse
van de wed. Pieter de Rijbel "in de dry Koninge".
11 IVoor de wijk Speckaerts,
Blomstraat:
Joseph Smetryns,
Pieter D'Haese
ten huyse van wed. Frans Segers "In
het Scheirken".
12/Voor
de wijk Keiberg: Judocus D'Hondt
en Judocus De
Kerpel; ten huyse van Pieter Joannes Smekens.
13/Voor
de wijk Eyplas (heiplas): Louis Van Hauwermeiren,
Frans van Hauwermeiren;
verzamelen in de herberg genaamd "de dry Kandelaars"
bewoond
door Emmanuel
De Saedeleer.
Ook deze hervormingen,
deze nieuwe verkiezingen, waren
van geringe duur; want de politieke gebeurtenissen volgen elkaar
op de voet: Wanneer we op 6 oktober 1792 nog onder de Oostenrijkers leefden, waren we enkele uren later onder de Fransen; Op
23 december 1792 werden deze eerste verkiezingen gehouden, terwijl ons in maart 1793 de slag van Neerwinden terug onder de
Oostenrijkers bracht. En toch werden we achtereenvolgens steeds
"bevrijd"! .
Een jaar later in ,1794 na de slag te Fleurus kwamen we terug
onder Frans bewind; doch toen was er zeker geen sprake meer van
bevrijding daar onze gebieden volledig bij Frankrijk werden ingelijfd.
2 De Tweede Franse periode (1794-1814)
Voor wat deze tweede franse periode betreft kunnen we een
onderscheid maken tussen de periode vóór 1800, tijdens dewelke
op administratief
en rechterlijk gebied alles in functie stond van
het Kanton en de periode na 1800 tijdens dewelke alles op administratief en rechterlijk vlak in functie stond van het arrondissement.
Maar wat vooral belangrijk is voor de bestuurlijke en rech
terlijke indeling onder de Fransen is de geleidelijke splitsing tussen
bestuur en gerecht.
A. DE KANTONALE

INDELING

Na de overwinning van de Fransen op de Oostenrijkers te Fleurus
werd ons grondgebied
ondergebracht
onder de "Oostvlaamse
Administratie"
met hoofdplaats
Gent. Dit arrondissement
dat
zowel Hollands Vlaanderen, het Brugse Vrije, de Kortrijkse Kasselrije als de huidige provincie Oost-Vlaanderen,
omvatte was op
zijn beurt één van de 8 arrondissementen
(provincies), welke
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samen de "Hoogste en Centrale Administratie
van België"
vormde; zo ingedeeld ingevolge het arrest van 26 Brumaire jaar 3.
Op lager niveau had men de "gemeenten" overeenstemmend met :
het begrip der vroegere "prochies"; Dit was de enige gebiedsomschrijving die bestond en die in staat was de vroegere heerlijkheden en feodale gebiedsomschrijvingen te vernietigen.
Doch onmiddellijk had men de moeilijkheden ingezien om zodanige kleine gemeenten te besturen volgens de republikeinse of
revolutionaire normen.
In 1789 had Condoreet het idee doorgevoerd om op het platteland
de "fusiegemeenten" tot stand te brengen, de reden hiertoe was dat
men ook in kleine gemeenten voldoende franssprekende geletterde
en "bekwame" gemeenteraadsleden
en gemeentefunctionarissen
moest kunnen vinden, men kon ze niet allemaal uit Frankrijk
invoeren. Zo ontstonden de kantonale gemeentelijke administraties.
Deze administratieve indeling blijft nagenoeg bestaan tot 1 germinal jaarVIII (1800) weliswaar sterk gewijzigd in het jaar IV zowel
op territoriaal vlak als wat de benamingen van de instellingen
betreft. Zo sprak men vanaf het jaar IV (1795) niet meer van
arrondissementen
maar van departementen.
Ons departement
werd van dan af "L'Administration du département de l'Escaut".
Ook te noteren valt dat er tijdens deze periode nog geen scheiding
der machten bestond; zo beheerde de kantonale overheid ook de
inning van de belastingen. In elk departement had men een "commissaire du directoire" en "administrateurs" (te vergelijken met de
huidige goeverneur en de provincieraad).
Elk departement werd tot het jaar VIII (1800) rechtstreeks onderverdeeld in kantons. Zo was Lede hoofdplaats van het kanton dat
bestond uit 22 gemeenten:
Lede, Hofstade, Erpe, Nieuwerkerken, Impe, Erondegem, Ottergem, Vlekkem, Serskamp, Gijzegem, Schellebelle, MassemenWestrem, Wichelen, Oordegem, Smetlede, Mere, Vlierzele, Bavegem, Wanzele (en later Audegem en Mespelare).
De belangrijkste van die gemeenten was niet Lede maar wel
Wichelen althans wat de belastingsbetaling betreft; zo betaalde
men te Wichelen in het jaar VII: 7.226 F, in Lede 6,886 F en in
Oordegem 3.858 F aan persoonlijke belastingen.
De kanton ale administratie te Lede bestond uit een Kantonvoorzitter (président de canton): de heer J. Van der Meulen
(benoemd door de goevernementscommissaris
op 24 pluviose jaar
IV (januari 1796) en bleef in functie tot 25 floreal jaar VII).
Naast de kanton-voorzitter
was er de kantoncommissaris (commissaire du gouvernement): de heer Eeman. Al de deelgemeenten
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waren vertegenwoordigd
door een "agent" of een "adjointmunicipal" in de gemeenteraad (conseil municipal). Bovendien had men
ook een gemeentesecretaris tevens openbaar notaris (secrétaire en
chef et notaire publique) de heer François Van Hauwermeiren.
Bovendien was het administratief
en gerechtelijk personeel nog
samengesteld uit een vrederechter (de heer Dominique Limpens uit
Oordegem); een greffier (de heer Lenaert en een deurwaarder (de
heer Andreas Le Maître) en een onderwijzer (Herman Jozef Van
Hauwermeiren).
Tijdens deze periode was er nog geen sprake van "Maire" welke
functie toen nog werd waargenomen
door een kantonvoorzitter.
Pas na 1810 worden de kantons terug in gemeenten gesplitst en zal
aan het hoofd daarvan een "maire" worden benoemd, om de vijf
jaar herkiesbaar.
Op rechterlijk vlak had men tijdens de kantonale periode (conventie en Directoire) de volgende structuur van het gerecht:
Aan de top had men per departement een "civiel tribunaal" dat in
eerste aanleg uitspraak deed voor de inwoners van dat departement en in beroep voor de inwoners van aanpalende departementen. Beroep kon men dus niet aantekenen bij een hoger gerecht
maar wel bij een gelijkwaardig naburig gerecht. Men had dus een
dergelijk Tribunaal te Gent.
Onmiddellijk daaronder had men de vredegerechten per kanton.
Vermits er geen arrondissementen
bestonden in de huidige zin van
het woord had men toen geen rechtbanken van eerste aanleg; het
voornaamste gerecht was het vredegerecht.
Volgens een arrest van 2 frimaire jaar IV moest in elk kanton een
vrederechter benoemd worden bijgestaan door 2 assessoren of
"Prud'hommes".
In gemeenten met meer dan 5.000 inwoners had
men automatisch een vrederechter. In gemeenten met 1.000 inwoners of meer kon mits samenvoeging van andere gemeenten een
vrederechter benoemd worden. Dit was het geval te Lede.
Naast elke vrederechter werden 4 assessoren benoemd waarvan er
altijd 2 moesten mee zetelen. Verder werd de vrederechter nog bijgestaan door een griffier en gebeurlijk door een deurwaarder.
De bevoegdheid van de vrederechter was belangrijk daar hij in
burgerlijke zaken ongeveer de bevoegdheid van de rechtbank van
eerste aanleg had. Bijgestaan door 2 assesoren mocht hij. kennis
nemen en uitspraak doen in alle geschillen van persoonlijke en
zakelijke rechten, en meer bepaald in verband met schadeloosstellingen, eigendomsrecht,
afpaling, erfdienstbaarheden,
bezitsvordering, verplichtingen inzake huur- en arbeidsovereenkomsten
...
De verschijning voor de vrederechter geschiedde ofwel vrijwillig
ofwel bij dagvaarding.
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De zitting had meestal plaats in de woning van de vrederechter zelf
maar steeds met open deuren. De vrederechter droeg (zoals nu
nog) geen beroepskledij .
In alle gevallen die de normale bevoegdheid van de vrederechter te
buiten gingen moest de vrederechter en zijn assessoren een college
vormen dat genaamd werd "Bureau de paix et de conciliation" dat
tot doel had het geschil bij minnelijke schikking op te lossen. Zo
was geen enkele vordering voor het civiel Tribunaal van het
Schelde-departement
te Gent ontvankelijk indien niet eerst voor
het "bureau de paix et de conciliation"
(peisbureau) naar een
oplossing werd gezocht.
Op strafrechterlijk vlak was het departement wel onderverdeeld in
strafrechterlijke
arrondissementen
met een strafrechtbank
te
Gent, Oudenaarde,
Eeklo, St-Niklaas en Aalst, ter beslechting
van misdrijven en deze strafrechtbanken
werden door een jury
voorgezeten.
In elk kanton werden primaire verkiezingen gehouden; terwijl
voor het departement secundaire verkiezingen werden gehouden.
Bij primaire verkiezingen werden door al de cijnskiezers van het
kanton een aantal 'electeurs' verkozen evenals een aantal functionarissen zoals de vrederechter. In het jaar VII mochten de cijnskiezers van het kanton Lede 9 "electeurs" kiezen. De primaire verkiezingen hadden plaats in 2 groepen: de ene groep bestond uit 768
kiezers en stemden in de Kerk van Lede; de andere groep bestond
uit 982 kiezers en stemden in de "voorzaal
van thuys der
Sittingen" (gemeentehuis van Lede). de vorige jaren gingen deze
verkiezingen door in het markiezaat; doch bij de verkiezingen van
't jaar VII stond het markiezaat onder sekwester bij order van de
regie van de nationale domeinen.
Uit de uitslagen van beide vergaderingen blijkt dat benevens de 9
"electeurs" nog .een vrederechter Dominique Limpens uit Oordegem met 45 stemmen in de eerste vergadering en 46 stemmen in de
tweede vergadering werd verkozen voor 1 jaar.
De gekozen "electeurs" kozen dan op departementeel vlak de
hogere functionarissen.
Als assessoren van de vrederechter werden ook verkozen:
1 °Piet Jan De Backer, brouwer te Lede (met 79 stemmen)
2 ° Albert Vliebergh, bakker te Lede (met 79 stemmen)
3°Michel Triest, koopman in linnen te Lede (met 81 stemmen)
4°Frans
De Kerpel, herbergier
te Lede (met 82 stemmen)
Als kanton voorzitter werd met eenparigheid van stemmen J.B.
Saey te Lede verkozen ter vervanging van J. Van der Meulen.
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Zoals blijkt uit wat vooraf gaat waren de magistraten staatsambtenaren en werden door de bevolking verkozen uit een door
de overheid vooraf goedgekeurde lijst. De vrederechters werden
verkozen voor een termijn van 1 jaar, de rechters en raadsheren
voor een langere termijn.
Aan de herkiesbaarheid van hun mandaat werd een eind gesteld in
1804.
Ook het parket of openbaar ministerie (vroeger op lager niveau
door de baljuw waargenomen)
bestond niet op het vlak van de
vrederechter,
zodat het openbaar onderzoek werd uitgevoerd
deels door de rijkswachtofficier , deels door de vrederechter, deels
door de kantoncommissaris.
De rijkswacht werd opgericht in 't jaar IV en georganiseerd
bij de wet van 28 Germinal jaar VI. Ze was slechts voor 1/3
samengesteld uit inwoners van onze streken en voor de rest uit
Fransen.
Op 22 messidor jaar IV werd de rijkswacht ingedeeld in divisies (Gent), compagnies (Aalst), luitenantschappen
(Oudenaarde)
en brigades zoals te Dendermonde,
Lokeren, Oordegem}.
Dat onze bevolking daarom nog niet in rust en vrede leefde
kunnen we opmaken uit een proces-verbaal van de zitting van 25
brumaire jaar VIII waaruit blijkt dat dringend moest voorzien
worden in het "logement ofte slaepinge van de gedetineerden in
het huys van depot ofte arrest van dit canton Lede".
Er werd dan voorzien ten koste van het canton in het doen maken
van "drie slaapsteden voor het huys van depot en voor iedere
slaapstede een drolsargie en een kaf-ofte strooyzak met hoofdkussen".
V óór vrederechter Limpens was er te Lede een vrederechter
Jacobs. De wedde van de magistraten werd bepaald door de wet
van 27 venta se jaar VIII voor de vrederechtgers op 800 frank per
jaar, voor de griffier op 266 frank per jaar, en voor bureelkosten
mocht hij rekenen op een tussenkomst van 50 frank.

B. DE ARRONDISSEMENTELE

INDELING NA 1800

Was het kanton tot vóór 1800 de spil van de aministratieve
en
gerechtelijke indeling van een departement,
dan wordt dit gewijzigd na 1800 en gaat men een deel van de macht centraliseren in
de hoofdplaats van de nieuwe opgerichte arrondissementen.
Deze centralisatie of decentralisatie stelde men toen ook voor
als een bezuinigingsmaatregel
voor het staats beheer en de schatkist; bovendien moest het arrondissement
een betere schakel vormen tussen enerzijds de gemeenten en anderzijds het departement;
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hetgeen wel zijn nut kon. opleveren in een tijd waar nog geen telex
of telefoonverbindingen
en zeker nog geen auto's bestonden.
Op rechterlijk vlak was deze herorganisatie
in arrondissementen gericht om:
1. het gerecht dichter bij de rechtsonderhorige
te brengen;
2. en het hoger beroep toe te laten naar een hoger gerecht
en niet meer zoals tevoren bij een gelijkwaardig
naburig
gerecht.
Een gevolg van deze nieuwe indeling in arrondissementen
was dat de gemeenten zoals men ze vroeger als "prochies" kende
terug aan belang wonnen; doch men zal echter moeten wachten
tot 1812 vooraleer in de verschillende fusiegemeenten zoals Impe,
Smetlede, Vlekkern, enz ... terug burgemeesters werden benoemd
en dat de werkelijke grenzen tussen de gemeenten definitief voor
de eerste maal in hun geschiedenis werden afgepaald.
Zo werden de definitieve grenzen van de kerngemeente Lede
slechts in 1812 definitief afgepaald bij middel van 8 processenverbaal. De fusiegemeenten werden bij deze afpalingen nog vertegenwoordigd door hun adjoint municipal omdat ze toen nog geen
burgemeester hadden.
De nieuwe gerechten nml. de rechtbanken van eerste aanleg
werden opgericht per arrondissement;
de vredegerechten
bleven
bestaan maar werden sterk uitgedund; de "civiele tribunalen",
zoals ze werden genoemd, en waarvan er één per departement bestond werd vervangen door een Hof van Beroep op de plaats waar
vroeger de provinciale raden zetelden zoals de raad van Vlaanderen te Gent, de raad van Brabant te Brussel, enz ...
De nieuwe rechtbanken van eerste aanleg werden belast met
burgerlijke en strafrechterlijke
rechtspleging.
We naderen, kortom, dicht de hervormingen van Jozef II; die
wel 63 rechtbanken van eerste aanleg had voorzien met overigens
dezelfde bevoegdheid voor deze gerechten.
Jozef II had rechtbanken van eerste aanleg voorzien in Aalst,
Audenaarde,
Dendermonde,
St-Niklaas,
Geraardsbergen
en
Lokeren, terwijl nu enkel Dendermonde
en Oudenaarde
nog in
aanmerking kwamen.
Op gerechtelijk vlak betekent 1800 en zeker 1810 een ganse
omme keer.
Vanaf 1800 werd de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde ingericht zoals we ze nu nog kennen (althans ongeveer). Er
werd dus een rechtbank per arrondissement
opgericht en een hof
van beroep per departement.
De bevoegdheid van de vrederechters werd ingekort.
Daarenboven
werd als controle op de magistraten het Hof
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van Verbreking opgericht.
De rechtbank van eerste aanleg zetelde bij haar oprichting te
Dendermonde in de Karmelietenkerk
aan de Veerstraat, naast het
stadhuis (waar ze later werd herbouwd).
Bij haar oprichting was de rechtbank als volgt samengesteld:
Voorzitter van de rechtbank was Ferdinand Prosper Eeman uit
Lede (1800-1812).
Rechters waren: Pierre Jacques Limpens uit
Oordegem (1800-1806) familielid van de vrederechter te Lede.
Etienne Martin Chompré uit Marseille (1800-1806) en De Keyser
(1800-1806).
Deze rechters werden voor een langere ambtstermijn benoemd dan de vrederechters.
Op rechterlijk vlak betekende de herinrichting van het arrondissement een grote ommekeer want in het Scheldedepartement
moest een aanzienlijk aantal vredegerechten afgeschaft worden.
Ook het vredegerecht van Lede werd bedreigd met afschaffing en
werd na lange discussies tussen préfet en sousprefet met verschillende wijzigende voorstellen afgeschaft.
Eén van die voorstellen door de sous-préfet ingediend bestond erin het rechtsgebied Lede te verdelen onder Aalst en Dendermonde en een gans nieuw vredegerecht op te richten te Oordegem
met kantonhoofdplaats
Oordegem; waarvoor vrederechter Dorninique Limpens onmiddellijk zijn kandidatuur
stelde (en waarschijnlijk zelfs kortstondig benoemd werd te Oordegem).
Doch op dit voorstel van vredegerecht Oordegem kwam reactie van hoger hand met verzoek het vredegerecht te midden van
een gebiedsomschrijving
te houden teneinde rechtsonderhorige
niet te verplichten
uiterst lange reizen te ondernemen.
Zo
behoorde tot in het jaar X (1802) tot het rechtsgebied Lede ook
bvb. Gijzegem, Massemen, Ottergem; afstanden die te voet reeds
een ganse onderneming waren.
Een tegenvoorstel
van de sous-préfet wordt op 26 vendemiaire jaar X naar Gent gestuurd met de nieuwe uiteindelijke
gerechtelijke indeling van vredegerechten zoals we ze tot voor de
gerechtelijke hervorming van 1967 nog kenden en met de verdeling van het rechtsgebied Lede tussen het kanton Aalst en Wetteren.
Dus sedert 1802 verdwijnt het gerechtelijk Lede en na 1812
verdwijnt ook het administratief Lede als kanton hoofdplaats.
Op administratief
vlak werd na de staatsgreep van het jaar
VIII (1800) het bestuur van een departement toevertrouwd aan de
prefet en een "conseil de préfecture"; aan het hoofd der (nieuwe)
gemeente benoemde men "Maires". Deze gemeenten zullen blijven
bestaan van 1812 tot 1976. Aan het hoofd van een arrondissement werd een "sous-préfet" benoemd. Zijn bevoegdheid was

I
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nieuw voor deze periode.
Te Lede heeft men de volgende kantonvoorzitters
of Maires
gekend:
liJ. Van der Meulen werd voor 3 jaar benoemd van 1796
tot 1799.
21].B. Saey werd eveneens voor 3 jaar benoemd van 1799 tot
1803.
3 1Ferdinand Jozef Eeman werd voor 5 jaar benoemd van 1803
tot 1808.
4/Frans
Eeman (zoon) werd voor 5 jaar benoemd van 1808
tot 1813.
5/Frans
De Kerchove werd ook voor 5 jaar benoemd van
1813, maar dient ontslag in 1815. In voordeel van zIJn
schoonbroer.
6/Philippe
Van Pottelsberghe
Lapotterie tijdens het Kon. der
Nederlanden .
Zo werd ook te Impe bv. de eerste burgemeester pas in 1812
benoemd en dit was Piet Van Hauwermeiren die tot dan steeds in
de raad te Lede als agent municipal van de deelgemeente Impe had
gezeteld.
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BESLUIT
Het loont de moeite, wanneer we de huidige omvang van onze
ingewikkelde administratieve
en gerechterlijke diensten bekijken,
ons de vraag te stellen waaruit ze gegroeid zijn.
Op Nationaal
vlak is dit groeiproces
eerder geleidelijk
gebeurd; terwijl op lokaal vlak vooral de start is gegeven met de
laatste gemeentefusies van 1976.
De uitbreiding van deze diensten is gesteund op een principe
dat men eenvoudig, de eeuwigdurende splitsing zou kunnen noemen. Een soort vruchtbaarheidsprocédé
dat zich doorheen de eeuwen op een monsterachtige
manier heeft ontwikkeld.
Alles laat vermoeden dat dit groeiproces in de toekomst moet
blijven doorgaan, misschien wel op een gans andere administratieve leest, door de uitvinding en invoering van allerlei cornmunicatiesystemen, tekstverwerkingsapparaten,
optische lezers, enz.
Alles bij elkaar, blijkt de bestudeerde periode van 200 jaar
geleden, nog een vrij eenvoudige te achterhalen of te reconstrueren
periode; of de reconstructie van de hudigie periode die we vandaag beleven, en die er een is van administratieve fusies en splitsingen, zowel op lokaal als nationaal vlak, voor onze nakomelingen
binnen 200 jaar een aangenaam vrije tijdsverdrijf zal worden,
laten we best buiten beschouwing.
Naast de waaier van gegevens inzake plaatselijke familiegeschiedenis welke dit artikel naar voren brengt is de bedoeling
voraal geweest een ontleding te maken van de bestuurlijke en rechterlijke bevoegdheden, en hun invloed op het gemeenschapsleven
van onze voorouders te Lede op het voorplan te brengen.
Zo hebben we kunnen vaststellen dat de oorspronkelijke
gemeentevergadering,
met bestuurlijke
en tegelijk rechterlijke
macht, zich heeft gesplitst in een bestuurlijke
instelling (het
gemeentebestuur)
enerzijds, en de rechtscolleges (vredegerecht)
anderzijds; beide in den beginne aanwezig op onze gemeente. Op
dezelfde wijze heeft zich trouwens ook het ambt van griffier bij de
oude gemeentevergadering
gesplitst in 2 totaal verschillendevoluerende ambten enerzijds het ambt van gemeentesecretaris
en
anderzijds het ambt van griffier bij het vredegerecht.
Evenmin is het ambt van arrondissementscommissaris
plots
ontstaan in de franse periode, maar bestond dit reeds in 1764 als
commissaris van de Kasselrijen.
Alle mogelijke regeringsvormen
hebben onze lokale instellingen beïnvloed, gewijzigd en aangepast, gaande van republiek tot
diktatuur, zonder blijkbaar nooit de lokale leiders te hebeen ontslaan of afgezet; tijdens het ancien regime was de belangrijkste
gebiedsomschrijving
de heerlijkheid, stilaan verdrongen door de
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gemeente als gebiedseenheid;
doorheen <ie 18e eeuw is het de
beurt aan de kasseirijen en Landen om hun macht te ontplooien;
tijdens de franse periode eerst het kanton en later het arrondissement.
Slotwoord
Graag had ik bij deze gelegenheid mijn oprechte dank betuigd
vooreerst aan de heemkundige kring "Heemschut Lede" daar de
voorzitter en medeleden me hebben geholpen bij het verzamelen
van materiaal en gegevens; en vooral aan E.H. De Brouwer die
mijn talloze vragen en problemen met betrekking tot deze oppervlakkige studie steeds op een vriendelijke wijze heeft willen beantwoorden.

J.e.

Buys
Lede.

~------~---------------------------------------------
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FAUNA VAN DE WÜRM-IJSTIJD
UIT «DE GA VERS»
TE GERAARDSBERGEN (ONKERZELE)
L. Beeckmans

en R. Laureyns

EEN WOORD VOORAF
In het kader van de uitbouwingswerken
aan het recreatiedomein "De Gavers" te Geraardsbergen-Onkerzele
werd in 1977 gestart met de aanleg van een tweede deel van de vijver. Door middel
van een opspuitingsinstallatie
werd de ondergrond
tot op een
grote diepte naar boven gezogen. Tijdens deze werken werden terreinprospecties verricht met het doel eventuele archeologische of
paleontologische
relicten aan het licht te brengen.
In januari 1978 ontdekten we enkele grote beenderen, die
ontegensprekelijk
fossiele kenmerken vertoonden. Deze vondsten
werden doorgestuurd naar het Geologisch Instituut van de Rijksuniversiteit te Gent.
De heren dr. A. Gautier en T. Temmerman, die deze beenderen onderzochten,
herkenden ze als dierenresten uit de laatste IJstijd. Tot op het einde van de opspuitingswerken
werden dagelijks
kleine prospecties gehouden, zodat de verzameling beenderen zich
uitbreidde tot verscheidene honderden exemplaren. Systematisch
werden deze vondsten ter identificatie doorgegeven aan de Geologische Dienst van de Gentse Universiteit. In juni 1978 bleken we
aldus te beschikken over de resten van een zevental diersoorten uit
het Pleistoceen. Er kwamen beenderfragmenten
en kiezen voor
van mammoeten, wolharige neushoorns, steppebizons en andere
zoogdieren, die tussen d~ 70.000 en 12.000 jaar geleden onze streken bevolkten.
Tot de vondsten behoren ook geremanieerde fossielen, mollusken en twee prehistorische werktuigen.
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Deze uitgave kwam tot stand dank zij de waardevolle medewerking van heel wat personen.
In eerste instantie danken we de Rijksuniversiteit
van Gent,
met name de heer dr. A. Gautier, werkleider bij de Dienst Paleontologie, voor zijn aanwijzingen en hulp bij het samenstellen van
deze studie, voor het kritisch nalezen van de tekst en voor de toelating tot gebruik van zijn werk. We danken de heer T. Temmerman voor het identificeren
van de beenderen;
de heren De
Coninck en Willems voor de determinering van de fossielen en de
mollusken; verder ook de heer dr. R. Vermeire, werkleider bij de
Dienst Aardkunde voor zijn bijdrage over de geologische geschiedenis van het site.
Een woord van dank ook aan de heer J. Quintelier , directeur
van de V.z. w. "De Gavers" voor zijn inlichtingen betreffende de
werkzaamheden
in het domein, tevens aan de heer Vincke en het
Studiebureau "Arrow" uit Gent, voor de toelating tot publiceren
van het ontwerpplan van "De Gavers". Onze erkentelijkheid gaat
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werktuigen. We danken de heren lic. V.
Huysecom en R. De Saedeleer voor hun aanwijzingen in verband
met geologie en geografie. Ten slotte mogen we zeker lic. A.
Schrever en ir. L. Van Den Berghe niet vergeten voor hun vriendelijke hulp.
Aan allen onze welgemeende dank.

HOOFDSTUK
A. GEOGRAFISCHE

I - HET SITE "DE GAVERS"
SITUERING

De Oostvlaamse gemeente Onkerzele behoort tot het arrondissement Aalst, kanton Geraardsbergen.
Dit dorp wordt ten
noorden begrensd door Schendelbeke en Idegem, ten westen door
Nederboelare,
ten zuidwesten door Geraardsbergen,
ten zuiden
door Moerbeke en ten oosten door Grimminge. Sedert 1971 is
Onkerzele gefusioneerd met Geraardsbergen.
We vinden "De Gavers" in de Dendervallei, in het noorden
van de gemeente. Het site wordt omsloten door de Dender, de
Kampstraat,
de Botermelkstraat,
de Onkerzelestraat
en Weg De
Dijk. Langs de Botermelkstraat
en de Onkerzelestraat
wordt het
Gavercomplex
een weinig noordelijk
verschoven wegens een
sterke bewoning. Het geheel ligt op 15 tot 17 meter boven de zeespiegel.
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B. GEOLOGISCHE

GESCHIEDENIS

door dr. R. Vermeire
De geologische geschiedenis van het gebied begint tussen 500
en 570 miljoen jaar geleden. Dat is in de periode van het Cambrium, het oudste gedeelte van het Paleozoicum of Primair Tijdvak. De losse mariene afzettingen werden tot vaste gesteenten
omgezet, voornamelijk schiefers en leistenen, soms zandstenen.
Ten gevolge van twee gebergtevormingen
ongeveer 400 miljoen
jaar geleden (caledonische orogenese) en ongeveer 290 miljoen
jaar geleden (hercynische orogenese) werden de gesteenten van de
zogenaamde
sokkel intens geplooid. In het gebied van "De
Gavers" liggen deze gesteenten op ongeveer 65 meter onder het
maaiveld.
V an de zogenaamde postpaleozoîsche
deklagen komen onder
het site van "De Gavers" geen gesteenten van het Mesozoîcum of
Secundair Tijdvak voor. Ze zijn misschien nooit gevormd omdat
het Hercynisch gebergte nog te hoog was, ofwel zijn ze door latere
erosiewerking volledig verdwenen. In de ondergrond van het site
komen echter wel postpaleozoîsche
gesteenten voor van het T ertiair Tijdvak. Het betreft afzettingen die dateren uit het OnderEoceen (Landeniaan en Ieperiaan). Het Landeniaan omvat voornamelijk zanden en keien, en is een 20-tal meter dik. Erboven ligt
een dikke kleilaag van het Ieperiaan. Deze laag van ongeveer 35
meter dikte vormt het substraat van de alluviale afzettingen van de
Dender in de omgeving van het site. Jongere tertiaire gesteenten
van onderrneer het Paniseliaan en het Diestiaan werden in het
gebied eveneens afgezet maar zijn door erosie volledig verdwenen.
In het site van "De Gavers" werden de postpaleozoîsche
deklagen bedekt door een zogenaamde Kwartaire mantel die zich in
de laatste 2 miljoen jaar gevormd heeft, namelijk tijdens het Pleistoceen en het Holoceen. Zoals de uitgevoerde boringen in het site
uitwijzen is deze mantel daar ongeveer 10 meter dik (1).
De basis van de kwartaire mantel bestaat uit grof zand en
grint dat gevormd werd tijdens het Weichseliaan. Dit is de periode
van de laatste IJstijd (Weichsel-IJstijd of Würm-IJstrijd).
Tijdens
( 1) Om een berekening te kunnen maken van het aanwezige zand in de ondergrond, werden op verschillende plaatsen en tijdstippen boringen verricht op
het terrein. In februari 1977 werden bodemmonsters
genomen op de plaats
waar later het tweede deel van de vijver zou worden uitgebaggerd.
Deze
boringen werden uitgevoerd door het Geologisch Instituut van de R.U.G.,
onder leiding van dr. R. Vermeire, werkleider bij het Laboratorium
voor
Aardkunde.
De eerste boring (zie p134) werd tot op 3,80 meter uitgevoerd
met een schroefboor,
daarna met een pulsboor. Per halve meter werd een
monster genomen.
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sommige koude fasen werd weinig materiaal aangevoerd en had
voornamelijk deflatie plaats, waarbij de meeste lichte elementen
zoals zand, leem en klei weggevoerd werden, zodat enkel de zware
elementen achterbleven. Aldus ontstond de grintrijke laag die aan
de basis van de boringen aangetroffen werd. Warmere fasen werden gekenmerkt door een aanvoer en afzetting van eolisch materiaal of door een verplaatsing van materiaal ten gevolge van ruissellement (afspoeling) en solifluxie meestal in depressies. In de
boringen van "De Gavers" bestaat dit "fluvioperiglaciaal
materiaal" uit zand met soms lemige tussenlaagjes, waarin vaak schelpfragmenten
voorkomen.
Al deze afzettingen
dateren uit het
Boven- Pleistoceen.
De bovenste lagen van de boringen in "De Gavers" werden
gevormd tijdens de laatste 10.000 jaar, dit is de periode van het
Holoceen. Ze bereikten een dikte van nagenoeg 3,50 meter. Ze
zijn ontstaan ten gevolge van de zeespiegelstijging waardoor de
valleien gedeeltelijk opgevuld werden. Dit was meestal kleiig
materiaal, maar de aanvoer was niet steeds voldoende om de hele
vallei op te vullen zodat, voornamelijk
tijdens het Atlanticum
(6.000 tot 2.600 jaar vóór Christus) en tijdens het Subboriaal
(2.600 tot 600 jaar vóór Christus) in de zones die het verst van de
rivierbedding gelegen waren ook veen ontstond. Dit veen is meestal niet zuiver en bevat kleiige tussenlagen. Boven het veen komt
.dan een kleilaag voor van 1 tot 2 meter dikte, die voor het grootste
gedeelte in het Subatlanticum
(vanaf 600 vóór Christus) en voornamelijk na de ontbossing van het land werd afgezet.
C. DE AANLEG

VAN DE VIJVER

Tijdens de periode juni 1974 tot juni 1975 werd in de Gaver
(2) te Onkerzele een oppervlakte van 12 hectare ontgonnen voor
zandwinning.
Dit zand werd gebruikt voor nivelleringswerken
aan het Industrieterrein
van Schendelbeke (3). Tot op een diepte
van 9 à 10 meter werd het zand met een cutter-zuiger opgespoten:
Een snijkop, bestaande uit messen, sneed de bodem open, terwijl
een zware zandpomp de losgeslagen materie opzoog en via pijpleidingen naar de bestemming bracht. In totaal werd door de Firma
P. Roos uit Nederland 270.000 m ' zand naar boven gehaald,
waarvan er 240.000 m ' met een pijpleiding naar het Industrieterrein werden geperst. In de Gaver ontstond hierdoor een grote plas,
( 2) Toponymisch
is het gebied
het recreatiedomein
is "De
(3), (4), (5) Cfr. (zie doorsnede),
B = Zonnebloembrug;
C

bekend als "De Gaver", de officiële benaming van
Gavers".
Oro-Hydrografische
kaan: A = Industrieterrein;
= Spuitputten langs de Kampstraat.
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die al vlug voor watersport werd ingenomen.
Bij het Stadsbestuur van Geraardsbergen
rijpte het plan om
op deze terreinen een regionaal waterrecreatiedomein
aan te leggen. Het Koninklijk Besluit van 30 augustus 1976 keurde dit plan
goed. Na de voltooiing zal het project 120 hectare omvatten,
waarvan 30 hectare vijver.
Vanaf juni 1977 tot juni 1978 werd een tweede deel van de
vijver aangelegd (6,5 hectare), die later verbinding zal geven met
de vijver uit 1975. Uit deze opspuitingen komen alle vondsten die
hierbij worden besproken. DeFirman.v.
Van Der Cruyssen (Zottegem) voerde de werken uit volgens dezelfde cutter-methode.
Het
grootste gedeelte van dit zand werd gebruikt voor het aanleggen
van de Zonnebloembrug
(4) te Geraardsbergen
(130.000 m").
Ongeveer 20.000 m- zand werd in twee spuitputten
langs de
Kampstraat (5) gestort, nadien werd het gebruikt voor nivelleringswerken aan "De Gavers": de aanleg van de toegangszone, de
parking van de camping, wandelwegen en terrassen. De rest van
het zand uit de spuitputten wordt verder door de stad Geraardsbergen gebruikt voor openbare werken (6).

( 6) Ontwerpplan: Studiebureau Vincke (Arrow), Henegouwenstr. 77-79,9000
Gent.
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HOOFDSTUK 11- DE VONDSTEN
A. ALGEMENE INVENTARIS
1. Prehistorische
A. B. -

werktuigen
Bekvormig
Schrabber.

werktuig.

2. Fossielen uit het Primair en het Tertiair
A.
B.
C.
D.
E.
F.
3. Mollusken

Syringopora.
Crinoïdenkalksteen.
Hexagonaria.
Productus.
Nummulietenkalksteen.
Ostrea sp.
uit het Kwartier

A. B. 4. Pleistocene

(7)

Mollusken
Mollusken

(8)
uit de Pleistocene lagen.
uit de Holocene Jagen.

fauna

(Mammonteus primigenius).

A. B. -

Mammoet
Wolharige

C.
D.
E.
F.
G.

Paard (Equus sp.).
Steppebizon (Bison priseus).
Oerrund (Bos primigenius).
Rendier (Rangifer tarandus).
Edelhert (Cervus elaphus).

neushoorn

(Coelodonta antiquitatis).

B. BESPREKING VAN DE VONDSTEN
1. Prehistorische

werktuigen

In januari 1978 werden twee artefacten gevonden. Ze zijn
afkomstig van de stortplaatsen langs de Kampstraat. Deze voorwerpen komen uit een ongekende laag en zijn atypisch voor elke
prehistorische kultuur.
Het eerste werktuig (lengte: 64 mm; breedte: 18 mm en dikte:
7 mm) is van grijze silex, bekvormig, met langs beide zijden ongelijkmatige afslagen.

7) Zie bijlage I.
8) Zie bijlage II.
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Het tweede werktuig (lengte: 54 mm; breedte: 9 mm en dikte:
7 mm) heeft een donkerbruine kleur en is blijkbaar vervaardigd uit
een lokale veldkei. Het is een schrabber met plaatselijk cortex (9).

Fig. nr. 3: Prehistorische
Schaal: 1/1.

werktuigen

uit "De Gavers" (Tekening:

A. Nijs).

2. Fossielen uit het Primair en het Tertiair
We beschrijven bondig de zes gevonden fossiel soorten . De
eerste vier dateren uit het Primair, de andere zijn afkomstig uit het
Tertiair. Het zijn geremanieerde
fossielen, die met de PaleoDender in het Kwartair meegevoerd werden vanuit zuidelijk gelegen formaties.
a. Syringopora sp.
Verbreiding:
Siluur tot Carboon (Primair).
Voorbeeld
: S. geniculata (Pl. 1, fig. 1).
Beschrijving:
Koloniekoraal,
bestaande uit fijne buisjes
b. Crinoïdenkalksteen
Verbreiding:
Midden-Devoon
Voorbeeld
: Woodocerinus
( 9) Beeckmans, L.~ p. 12-13.
(10) X, 1969, p. 142.

tot Carboon

macrodactylus

(Primair).
(Pl. 1,

fig.

(10).

b).
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Beschrijving:

Kalksteen gevormd door "stengels" van Crinoïdea
(Echinodermata
of stekelhuidigen).
De stengels
bestaan uit ronde of polygonale stukjes. De Crinoïdea (zeelelies) vormden een zeer belangrijke groep
in het Paleozoïcum, nu rest alleen een relictfauna in
de diepzee (11).

c. Hexagonaria
sp.
Verbreiding:
Devoon (Primair).
Voorbeeld
: H. goldfussi (Pl. 1, fig. c ),
Beschrijving:
Koloniekoraal met een polygonale

doorsnede

(12).

d. Productus sp.
Verbreiding:
Carboon (Primair).
Voorbeeld
: P. Semirecticulatus (Pl. 1, fig. d).
Beschrijving:
Het zijn mariene schelporganismen
met een grote
uitbreiding in het Paleozoïcum. Nu leven er nog
een tweehonderd
soorten in de diepere delen van
de zee. Verscheidene duizenden soorten zijn echter
uitgestorven (13).
e. Nummulietenkalksteen
Verbreiding:
Eoceen tot Oligoceen (Tertiair).
Voorbeeld
: N. leavigatus (Pl. 1, fig. el.
Beschrijving:
Kalksteen opgebouwd uit nummulieten. Nummulieten zijn eencelligen (Rhizopoda, orde der Foraminiferida), die schijfvormig zijn en een doorsnede
kunnen hebben van enkele tienden van een millimeter tot 5 centimeter. De schaal is opgebouwd uit
kamertjes in een spiraalschikking
(14).
f. Ostrea sp.
Verbreiding:

3. Mollusken

Tertiair (?).
Onduidelijk
specimen van een oestersoort,
schien een O. plicata (Pl. 1, fig. f) (15).

mis-

uit het Kwartair

Door de ontleding van de boringmonsters
en de vondsten in
de spuitputten
verkregen we een rudimentair
overzicht van de
schelpdieren die in het site van "De Gavers" voorkwamen.
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Ibid., p.
Ibid., p.
Ibid., p.
X, 1968,
Ibid., p.

172.
114.
146.
p. 34.
146.
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a. Mollusken uit de Pjeistocene lagen
Slechts door de boringmonsters
zijn ons voorbeelden bekend
van mollusken die zeker uit de Pleistocene lagen afkomstig zijn
(16). We onderscheiden:
Pisidium amnicum, Pisidium sp.{l Z},
Nummulites
planulatus en Nummulites
sp.(18) Deze mollusken
zijn geremanieerd uit het Tertiair en in het Kwartair in de Gaver
afgezet.
b. Mollusken uit de Holocene lagen
In de spuitputten werd een grote hoeveelheid schelpenmateriaal aangetroffen. Te oordelen naar de kleiige substantie waarin
deze mollusken zich bevonden, kunnen we ze in het Holoceen
plaatsen. We sommen ze op in de volgende reeks:
- Zoetwatermollusken:
Anisus albus, Anisus complanatus,
Anisus concortus, Anisus crista, Anisus planorbis, Anodonta
sp.,
Bithynia tentaculata, Corbicula fluminalis{l9),
Lymnaea auricularia, Lymnaea ovata, Lymnaea stagnalis, Pisidium amnicum,
Pisidium henslou/anum, Pisidium pulchellum, Planorbis corneus,
Theodoxus fluviatilis,
Unio crassus, Valvata cris ta ta, Valvata
macrostoma en Viviparus viviparus.
- Landmollusken:
Cepaea nemoralis, Cochlicopa lubrica, Discus
rotundatus, Helicogena lapicida, Succinea putris, Trichia hispida
en Vitrea cristallina (20).
4. De Pleistocene

fauna

a. Inventaris
- MAMMOET
(Mammonteus
primigenius Blumenbach)
Slagtand: 15 fragmenten (nrs. 35,45,56,60,71,72,
74,105,
123, 128, 195, 264, 271, 287, 288). Molaar: 7 fragmenten (nrs.
183, 184, 185, 233, 268, 284, 290). Costa (Rib): 3 fragmenten
(nrs. 88, 103, 177). Metacarpus (Middenhandbeentje):
1 exemplaar (nr. 4). Femur (Dijbeen): 1 fragment (nr. 5). Tibia (Scheenbeen): 3 fragmenten (nrs. 174, 188,234).
- WOLHARIGE
NEUSHOORN
(Coelodonta antiquitatis Blumenbach)
Cranium (Schedel): 1 fragment (nr. 147). Mandibula
(Onderkaak): 1 fragment (nr. 75). Molaar (Kies): 2 fragmenten (nrs.
145,265). Cervicale wervel (Halswervel): 2 fragmenten (nrs. 226,
(16) Cfr. doorsnede.
(17), (18) Zie respectievelijk boringsmonster
nr. 8 en nr. 14.
(19) Deze schelp is geremanieerd
uit de interglaciale
brakwaterafzettingen
voor de laatste Ijstijd.
(20) Adam, W.

van
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271). Thorcale wervel (Ruggewervel): 1 fragment (nr. 227). Scapula (Schouderblad): 2 meenpassende fragmenten (nrs. 269,270).
Radius (Spaakbeen): 1 fragment (nr. 187). Cubitus (Ellepijp): 3
fragmenten (nrs. 13, 14, 166). Tibia (Scheenbeen): 3 fragmenten
(nrs. 1,2,27).
Pelvis (Bekkengordel): 4 fragmenten (nrs. 6,7,9,
126). Phalanx (Kootbeen): 1 fragment (nr. 211). Tarsus (Voetwortelbeen): 5 fragmenten (nrs. 34, 66, 121, 172,267)
(21).

r

- PAARD (Equus sp.)
Molaar (Kies): 3 exemplaren van de onderkaak (nrs. 51,53,65);
1 exemplaar id. van een veulen (nr. 52); 1 exemplaar van de
bovenkaak (nr. 100); 1 fragment (nr. 66). Cervicale wervel (Halswervel): 1 fragment (nr. 230). Tibia (Scheenbeen): 1 fragment (nr.
47). Astragalus (Voetbeentje):
1 exemplaar (nr. 209). Phalanx I
(Kootbeentje I): 1 exemplaar (nr. 231). Phalanx IJ (Kootbeentje
II): 1 exemplaar (nr. 59).
- STEPPEBIZON
(Bison priscus Bojanus)
Radius (Spaakbeen): 1 fragment (nr. 12). Sacrum (Staartbeen):
fragment (nr. 70).

1

- OERRUND
of STEPPEBIZON
(Bos primigenius of Bison priscus)
Cranium (Schedel): 1 fragment met stuk hoorn (nr. 73). Metacarpus (Middenhandbeentje):
2 fragmenten (nrs. 208, 227). Metatarsus (Middenvoetbeentje):
1 fragment (nr. 157). Navicocuboid
(Voetbeentje):
2 fragmenten
(nrs.
96, 212).
Astragalus
(voetbeen): 1 fragment (nr. 210). Phalanx I (Kootbeentje I): 1
fragment (nr. 169). Phalanx II (Kootbeentje 11): 1 exemplaar (nr.
109).
- RENDIER (Rangifer tarandus Linnaeus)
Gewei: 2 fragmenten (nrs. 57,249).
- EDELHER T (Cervus elaphus Linnaeus)
Gewei: 2 fragmenten (nrs. 114,286).
- RENDIER
of EDELHER T (Rangifer tarandus of Cervus elaphus)
Molaar (Kies): 1 exemplaar (nr. 102). Scapula (Schouderblad):
1
fragment (nr. 192). Radius (Spaakbeen): 1 fragment (nr. 104).
Metacarpus (Middenhandbeentje):
1 fragment (nr. 201). Tibia
(Scheenbeen): 1 fragment (nr. 200). id. of -carpus: 1 fragment (nr.
97). Astragalus (Voetbeentje): 2 fragmenten (nrs. 20,58).

(21)

Het voetwortel been nr. 66 is een pathologisch
stuk met beenderwoekering.
Het berust in de collectie van de R.U.G., Dienst Paleontologie.

r
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- ALLERLEI
198 beenderen, die behoren aan grote en kleine dieren, konden
niet worden geîdentificeerd wegens de sterke fragmentatie.
We
vermelden hierbij ook nog een weinig intrusief materiaal, deze
beenderen zijn zeker post-Glaciaal, misschien middeleeuws of nog
recenter: Een hoorn van een rund (nr. 273) (Bos primigenius f.
taurus); een fragment van een kanonbeen, dat misschien ook van
een rund afkomstig is (nr. 284) en ten slotte een fragment van de
bovenkaak van een everzwijn (Sus serofa) met de laatste drie
molaren in situ (nr. 228).

b. Het vondstenpotentieel
Van de 293 gevonden beenderen konden er slechts 95 worden geîdentificeerd,
hetzij 32%. Dit kleine quotiënt is vooral te
wijten aan de hoge fragmentatiegraad
van de beenderen. Het ligt
voor de hand dat de opspuitingsmethode
hiervoor verantwoordelijk is (22). Slechts een paar beenderen zijn ongehavend in de
spuitputten terecht gekomen.
Tevens dient erop gewezen dat het niet steeds mogelijk was
de drassige spuitputten te betreden, wegens het latent verzinkingsgevaar. Een gedeelte van de beenderen ging aldus verloren. Het
hoeft ons niet te verwonderen dat in de toekomst, zij het dan occasioneel nog beenderen kunnen worden aangetroffen op de stortplaatsen langs de Kampstraat en de Zonnebloembrug,
misschien
zelfs op het Industrieterrein
(23).
Volledigheidshalve
vermelden we ook dat een paar beenderen
in handen zijn van andere personen. Voor zover we konden
nagaan behoren deze beenderen tot dezelfde fauna als diegene die
we opsomden in de inventaris.
c.

Oorzaken van de beenderconcentraties

Door de vernielende werking van de opspuitingsinstallatie
is
het onmogelijk geworden om na te gaan in welke lagen de beenderen zich bevonden. Het is dan ook moeilijk om de juiste oorzaken
van de beenderconcentraties
te onderzoeken.
Misschien kunnen we een vergelijking maken met de Vlaamse
Vallei (24), omdat de Gaver dicht bij de rand van deze vallei ligt
en de Dender er een zijtak van uitmaakt. In de Vlaamse Vallei
(22)
(23)
(24)

Cfr. Hoofdstuk
I.
Cfr. Oro-Hydrografische
kaart.
De Vlaamse Vallei is een depressie in het noorden van Oost-Vlaanderen,
die
van Maldegem naar Eeklo, Gent, Wetteren en Dendermonde
loopt tot Willebroek (Antwerpen). De Vlaamse Vallei komt overeen met de vroegere en huidige loop van de Zeeschelde.
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komen de beenderen in groten getale voor in de oudste stortbeekafzettingen aan de basis van de Kwartaire mantel. Waarschijnlijk
zaten de beenderen in "De Gavers" op dezelfde wijze gelaagd.
Deze beenderconcentratie
kan als volgt worden geinterpreteerd: Tijdens de koude winter trokken de dieren samen in de valleien, waar ze meer beschutting vonden tegen de gure weersomstandigheden.
De mortaliteit was, zoals nu, steeds groter in de
winter. In de lente, bij het smelten van ijs en sneeuw, vervrachtten
de stortbeken deze kadavers naar de gezwollen rivieren. Samen
met grof materiaal, zoals keien en grof zand, werden de kadavers
dan afgezet op geschikte plaatsen.
Het was inderdaad opvallend dat de meeste beenderen werden opgespoten, samen met concentraties
van keien, silexfragmenten en zandstenen. Dit wijst erop dat het gaat om stortbeekafzettingen, hetgeen de vergelijking met de Vlaamse Vallei aanvaardbaar maakt.
d. De fauna uit "De Gauers"
Er zijn resten gevonden van een zevental diersoorten: mammoet (Mammonteus
primigenius}, wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis),
paard
(Equus
sp.) steppe bizon (Bison
priseus), rendier (Rangifer tarandus], edelhert (Cervus elaphus) en
waarschijnlijk oerrund (Bos primigenius).
Tijdens de Würm-Ijstijd leefden in onze streken ook andere
zoogdieren: haas, sneeuwhaas, konijn, eekhoorn, marmot, bever,
lemming, wolf, vos, bruine beer, holenbeer, holenleeuw , wilde
kat, hermelijn, wezel, bunzing, das, holenhyena, reuzenhert, ree,
eland, muskusos, steenbok, saiga-antilope e.a ..
De mogelijkheid is niet uitgesloten dat sommige van de nietgeïdentificeerde beenderen behoren tot deze laatste reeks dieren.
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e. Frekwentieverdeling

van de geïdentificeerde

Voorkomende diersoorten

beenderen
Aantal
beenderfragm.

%

Mammonteus
primigenius
Coelodonta antiquitatis
Equus sp.
Bison priscus
Bos primigenius of Bison priscus
Rangifer tarandus
Cervus elaphus
Cervus elapbus of Rangifer tarandus
Intrusief materiaal

30
26
12
2

3

31
28
13
2
10
2
2
10
2

Totaal

95

100

9
2
2

9

In de verdeelstaat merken we duidelijk een hoge frekwentiegraad op bij de mammoet (M. primigenius) en bij de wolharige
neushoorn (e. antiquitatis). Voor de mammoet moeten we het
aantal echter relativeren wegens de vele slagtandfragmenten,
die
in feite tot een klein aantal exemplaren kunnen behoren. Nochtans zijn deze getallen grotendeels vergelijkbaar met de fauna van
Hofstade (25).
Het post-craniaal skelet van het oerrund (B. primigenius) en
van de steppebizon (E. priscus) zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden (26), hetzelfde kunnen we zeggen van het edelhert (Cervus elaphus) en het rendier (Rangifer tarandus) (27), zodat we,
met uitzondering van de geweifragmenten,
noodgedwongen
een
gezamenlijke index moeten geven.
Het paard (Equus sp.), tamelijk frekwent in het Pleistoceen,
is goed vertegenwoordigd
door kiezen. Het is echter niet mogelijk
een bepaalde vorm of type aan te duiden, daar de tanden en de
beenderen van de verschillende soorten te weinig gevarieerd zijn
(28).

(25)

Braet, F.

(26) Cfr. Hoofdstuk lIl.
(27) Cfr. Hoofdstuk lIl.
(28) Cfr. Hoofdstuk lIl.
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HOOFDSTUK 111.
BESPREKING VAN DE PLEISTOCENE FAUNA
A. DE MAMMOET
Klasse:
Orde
:
Familie:
Soort :

Mammalia (Zoogdieren)
Proboscidea (Slurfdragers)
Elephantidea (Olifantachtigen)
Mammonteus
primigenius Blumenbach

(29)

De mammoet is een kenmerkend dier voor de Würm-IJstijd.
Zijn wetenschappelijke
naam: Mammonteus primigenius betekent
"de eerstgeborene"; in feite is de mammoet pas een late schakel in
de lange evolutie van de olifantachtigen (30). Tijdens het OnderPleistoceen en zelfs vroeger, waren woudolifanten
gekend (31).

Fig. nr. 4: Skelet van de mammoet

(Mammonteus

primigenius)

gevonden

te Lier.

isr.

(29) Toepfer, V., p.
(30) Kurten, B., 1972, p. 72.
(31) Tot de vroegste woudolifanten
behoren de Archidiskodon
A. plantfrons (Zie Gautier, A., p. 35).

meridionalis

en de
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Hieruit ontwikkelden zich twee groepen: de latere woudvormen
van de interglacialen en van Zuid-Europa
(o.a. de Elephas Antiquus) en de lijn van de steppe-olifanten (de E. trogontherii). Uit
deze laatste vorm ontwikkelde zich dan uiteindelijk de mammoet
(32).
In historische tijden werden op tal van plaatsen resten ontdekt van mammoeten. De meest spectaculaire vondsten kwamen
uit Siberië, waar min of meer volledige krengen werden gevonden.
Het betreft hier dieren die verongelukt zijn in de baidzharakhtopografie (33). Andere karkasgedeelten werden gewoon bewaard
wegens de lage temperatuur in de alluviale afzettingen met permafrost van Siberië en Alaska.
Een van de bekendste vondsten is een mammoetkadaver
dat
in 1901 werd ontdekt op de oever van de Berezowka, een bijrivier
van de Kolyma (Siberië). Deze mammoet werd naar St.-Petersburg
getransporteerd,
waar het skelet, de harige huid, de interne organen en brokken vlees grondig konden worden bestudeerd. Een
andere vondst (1908), in de toendra van Omoelakh (Siberië), vervolledigde de kennis die tot dan toe ontbrak (34). De vondstenreeks gaat nu nog steeds verder, bijna jaarlijks lezen we meldingen
van nieuwe ontdekkingen.
Via de studies van deze vondsten kunnen we ons een goed beeld vormen omtrent de lichaamsbouw
en
de levenswijze van de mammoet.
De mammoet was een groot dier(35), met een schouderhoogte van ongeveer 300 centimeter (36). De meest opvallende
lichaamsdelen waren de spiraalvormige stoottanden. Ze groeiden
eerst naar beneden, bogen dan naar boven en naar buiten. Bij de
oude bullen groeiden ze verder opnieuw naar elkaar toe, waarna
ze de richting van het dier uit wezen. De stoottanden
konden,
zoals bij de mammoet van Berezowka, een lengte hebben van meer
dan 3,60 meter. Ze werden in de loop van het leven slechts één
keer gewisseld (37).

(32)
(33)
(34)
(35)

(36)
(37)

Gautier, A., p. 35.
Baidzharakh-topografie:
Bedolven ijslenzen met ravijnen.
Carels-Haes,
p. 45.
De mammoet had een gemiddelde schofthoogte van ongeveer 300 centimeter.
Er zijn echter mammoeten
gekend die een schofthoogte hadden van 5 meter,
andere bereikten amper de hoogte van 2,5 meter. Ter vergelijking geven we
de gemiddelde schofthoogten
van de Afrikaanse olifant: 3,50 meter; de Aziatische olifant: 3 meter. De mammoet was dus eigenlijk niet zo groot als we
ons voorstellen.
Gautier, A., p. 33.
Carels-Haes,
p. 47.
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Zeer typisch voor de mammoet en zijn soortgenoten waren de
kiezen. Ze hadden een hoge kroon en bestonden uit een groot aantal lamellen (38). In tegenstelling tot de stoottanden bleven de kiezen niet doorgroeien, maar werden vervangen. Een mammoet had
nooit meer dan twee kiezen tegelijkertijd in iedere kaak. Hiervan
was de voorste voor een groot deel versleten Cl! de achterste nog
niet helemaal in gebruik.
Bij de geboorte van een slurfdier zijn vier melktandkiemen
aanwezig, één in iedere kaak. Bij de groei ontwikkelt de kaak zich
naar achteren toe, terwijl een nieuwe kies wordt gevormd. Van de
versleten kies wordt de wortel geresorbeerd, evenals het voorste
deel van het kaakbeen, en het wortelloze deel van de kroon wordt
uit de bek gestoten. Elke nieuwgegroeide
kies is groter dan de
vorige en bezit meer lamellen. Premolaren ontbraken en tussen de
stoottanden en de kiezen bleef een deel van het kaakbeen zonder
tanden. Dit deel wordt het diastema genoemd.
Het hele lichaam was overdekt met een dikke, gelige vacht,
die naargelang de plaats op het lichaam kon variëren van asblond
tot zwartbruin. De wol had een lengte van twintig tot dertig centimeter en was vermengd met stijve haren, die vooral op de onderlip, de wangen, de borst, de schouders, de rug, de poten en de
staart ontwikkeld waren. Op de borst en de schouders was de
huid twee centimeter dik; daaronder lag een vetlaag van negen
centimeter. De korte staart was op het uiteinde voorzien van een
plukje haren met een lengte van twintig tot vijfentwintig centimeter. Aan de slurf zaten twee vingervormige aanhangsels. De karakteristieke bochel in het rugprofiel was het gevolg van de bouw van
de wervelkolom en de snelle lengtevermindering
van de werveluitsteeksels naar achter toe (40).
De voorpoten waren hoger dan de achterpoten, waardoor de
rug een hellende lijn vertoonde. Het vermelden waard is ook het
voorkomen van holten in de beenderen, vooral in de schedel. Die

(38) Lamellen zijn smalle, min of meer ovaalvormige vlakken, die samen de kies
vormen. Ze bestaan uit tandbeen, overdekt met cement en zijn door een glazuurlaag beschermd tegen de invloeden van buitenaf.
(39) De theorie van de tandwisseling
werd op punt gesteld door Aichel in 1918.
Dit naar anologie met de Aziatische olifant, waarmee de mammoet veel verwantschap vertoont.
(40) De bochel
werd
vroeger
beschouwd
als een vetbult
(wateren
voedsel reserve), hierdoor vermindert
echter de thermale isolatie van het
lichaam! Andere auteurs gaven als oorzaak: langere uitsteeksels van de neurale wervels. Deze zijn echter niet langer dan bij de recente olifant (zie Gautier, ä., P: 34).
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holtevorming voorkwam dat de beenderen, gezien hun grootte, te
zwaar werden. Dit verschijnsel wordt pneumatisatie genoemd.
De mammoet was een steppedier dat zich met gras, kruiden
en 's winters met mos en twijgen voedde. Zijn plompe, korte ledematen duiden op extreme aanpassingen
bij hei: grazen. Waarschijnlijk migreerden de mammoeten in het voorjaar noordwaarts
en met de inzettende koude van het najaar opnieuw zuidwaarts
(41). Churcher suggereerde dat de Noordamerikaanse
mammoeten (M. colombi s.l. en de M. primigenius) migreerden zoals de
huidige olifanten, maar dan over veel grotere afstanden (42).
In het Paleolithicum was de mammoet een begeerde jachtbuit
van de mens. Het vlees werd als voedsel gebruikt, de huid ter vervanging van kleding of als tentzeilen. Bij opgravingen, o.a. in de
Oekraîne (b.v. te Puschkari en te Molodowa) en in Frankrijk (b.v.
te Arcy-sur-Cure),
werden mammoetbeenderen
en stoottanden
teruggevonden
die als bouwmaterialen
voor hutconstructies
waren gebruikt.
Uit het ivoor van de stoottanden
werden
huisraad- en versieringselementen
gesneden. Tot slot vermelden
we nog de belangrijke rotsschilderingen,
waar mammoeten
in
verscheidene houdingen werden afgebeeld, denken we maar aan
Lascaux en Rouffignac (Frankrijk) en aan Altamira (Spanje) (43).

Fig. nr. 5: Rotsschildering
"Grotte des Combarelles",
(41) Gautier,A.,
p. 34.
(42) Churcher , C.S.
(43) Jelinek, J.

van een mammoet (Mammonteus
nabij Les Eyzies in Frankrijk.

primigenius)

uit
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De mammoet stierf uit op het einde van de Würm-I]stijd.
Toch bleef hij voortleven in de sagen van de legenden van verscheidene volkeren. De vondsten van zijn grote beenderen gaven
vaak aanleiding tot fantastische verhalen (44).
De Ostiaken (West-Siberië) dachten dat de mammoet een reuzenmol was, die door zijn verplaatsingen onder de grond aardbevingen veroorzaakte. Ze meenden dat hij het daglicht niet kon verdragen en dat hij stierf wanneer hij boven de grond kwam: een
natuurlijke verklaring voor het feit dat ze nooit een levende mammoet zagen. De Chinezen zagen de mammoet als een soort reuzenrnol of rat. De Eskimo's spraken over "Kilu-Kpuk", de walvis.
De Europeanen hebben slechts laat een inzicht gekregen in de
aard en de herkomst van beenderen en tanden die bij graafwerken
aan het licht kwamen. Toen in het Oude Griekenland beenderen
van voorhistorische
olifanten opgegraven werden, dacht men te
maken te hebben met overblijfsels van reuzen. Denken we maar
aan de legenden waarin éénogige cyclopen voorkomen aan wie het
optrekken van gigantische bouwwerken werd toegeschreven. Het
hoeft geen verdere uitleg dat de neusopening in het schedelfront
voor een oogkas werd aangezien.
Op andere plaatsen in Zuid-Europa dacht men aan de resten
van Hannibals olifanten. Anderen weer dachten eindelijk de beenderen van de legendarische eenhoorn te hebben gevonden. Mammoetbeenderen
werden door sommigen beschouwd als bewijsstukken voor de zondvloed. Op tal van plaatsen werden beenderen tentoongesteld
in rariteitskabinetten
of opgehangen in kerkportalen.
De bekende Duitse natuurvorser
Blumenbach beschreef op
het einde van de 18de eeuw voor het eerst de mammoet als een
dier uit de IJstijd en noemde hem de "Marnmonteus primigenius".
De oorspronkelijke
drijfveer voor het zoeken naar mammoetkadavers in Siberië, was het felbegeerde mammoetivoor.
In het
midden van de vorige eeuw werd het aantal dieren, waarvan de
stoottanden in de loop van honderd jaar waren opgegraven, op
20.000 exemplaren geschat (45).
De mammoet kwam voor over het geheel Europese vasteland, vanaf het centrum van het Scandinavisch schiereiland tot de
Italiaanse eilanden toe. In Ierland en op het Iberisch- en Balkan-

(44)

De naam "mammoet"
is afgeleid van het Estische woord
aardmol betekent.
(45) Carels-Haes,
p. 46, naar een schatting van Middendorf.

"mamut" , hetgeen
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schiereiland was hij echter onbekend. Hij kwam ook voor in het
noordelijk deel van Azië en Noord-Amerika, waar hij blijkbaar de
40ste breedtegraad niet overschreed (46).
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B. DE WOLHARIGE
Klasse:
Orde :
Familie:
Soort :

NEUSHOORN

Mammalia (Zoogdieren)
Perissodactyla (Onpaarhoevigen)
Rhinocerotidae (Neushoornachtigen)
Coelodonta antiquitatis Blumenbach (47)

De wolharige neushoorn was een hoog ontwikkelde afstammeling van de Dicerorhinus-stam (48), die Europa binnendrong in
de Riss-IJstijd. Hij ontstond waarschijnlijk in Noordoost Azië,
waar voorgangers van deze soort uit het Onder-Pleistoceen zijn
gekend (49).
Deze neushoorn had een schofthoogte van ten minste 150
centimeter en een gewicht van 2000 kilogram en meer (50). Zijn
tanden hadden een relatief hoge kroon en waren typisch coelodont
(holtandig) (51).

Fig. nr. 6: De wolharige neushoorn
vondst uit Starunia (Polen).

(Coelodonta

antiquitatis}.

Tekening

naar de

(46) Ibid. p. 51-52.
(47) Toepfer, V., p. 16l.
(48) We kennen tevens de D. megarhinus, D. etruscus en de D. kirchenbergensis,
dit zijn echter slanke vormen die niet aangepast waren aan de koude steppe.
(49) Kurten, B., 1968, p. 143.
(50) Gautier, A., p. 36.
(51) Ibid. p. 36.

152
Tot de belangrijkste kenmerken van deze neushoorn behoren
zijn lange, wollige haren, die hem beschermden tegen het koude
klimaat en de twee enorme hoorns, waarvan de voorste de lengte
van één meter kon bereiken. De Coelodonta antiquitatis onderscheidt zich tevens van de andere uitgestorven of levende rhinocerossen door de verbening van het nasale septum (neusstuk). Sommige Franse paleontologen
noemden hem daarom "rhinocéros à
narines cloisonées". Deze verbening vormde een stevig voetstuk
voor de sterk ontwikkelde hoorns (52).
De wolharige neushoorn leefde vooral in koude en open biotopen (53). De kop- en nekstand waren laag, hetgeen hem kenmerkt als een typisch graseter (54).
Naast enkele bevroren karkassen uit Siberië, is vooral de
vondst van een gepekeld kadaver uit de afzettingen van Starunia
(Polen) bekend (55). Het werd gevonden in 1929 en staat nu
opgesteld in het Instituut voor Systematische Zoölogie te Krakau.
Tijdens het Paleolithicum
was deze neushoorn,
zoals de
andere dieren die verder worden besproken, een jachtbuit voor de
mens. In tal van grotten vinden we prehistorische
afbeeldingen
met betrekking op deze neushoorn, denken we maar aan Lascaux
en La Colombière in Frankrijk (56).

Fig. nr. 7: Schedel en onderkaak van de wolharige neushoorn (Coelodonta
tatis) uit het Boven-Pleistoceen (USSR).

antiqui-

(52) Kurten, B., 1972, p. 77.
(53) Er zijn vondsten bekend, waarbij de wolharige neushoorn ook voorkwam in
droog gematigde streken, zoals te Cueva del ToU in Spanje (zie Kurten, B.,
1968, p. 144).
(54) Cfr. de hedendaagse "witte neushoorn", die overwegend een grazer is. De
"zwarte neushoorn" zou eerder een bladeter zijn (zie Gautier, A., p. 37).
(55) Ibid. p. 37.
(56) Jelinek, J., p. 306, fig. 484 en p. 453, fig. 735.
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C. HET PAARD
Klasse:
Orde
Familie:
Soort :

Mammalia (Zoogdieren)
Perissodactyla (Onpaarhoevigen)
Equidae (Paardachtigen)
Equus sp.(57)

De oudste paarden stammen uit het Eoceen (Tertiair). Dit
waren echter dieren die helemaal niet het uiterlijk vertoonden van
de recentere paarden. Er was een zeer lange evolutieperiode nodig
om de vormen te bereiken die we kennen uit het Pleistoceen (58).
De evolutie en de systematiek van de paarden uit het Pleistoceen is
echter verward wegens de beperkte variatie van de beenderen en
de kiezen van de soorten onderling (59).
De eerste Pleistocene paarden zijn grote vormen, die geleidelijk kleiner worden, maar terzelfdertijd robuster, waarschijnlijk
door de aanpassing aan de extreme klimaatscondities.
Voor het
Würm-Glaciaal
is misschien de volgende evolutiereeks aanvaardbaar: Equus achenheimensis
(155 tot 165 centimeter); E. remagensis (145 tot 155 centimeter) en de fossiele E. przewalskii (135
centimeter) (60).
De meer recente tarpan of E. przewalskii gmelini (148 tot
154 centimeter) was groter van gestalte dan zijn voorganger. Dit is
echter niet het geval bij het huidige E. przewalskii, die onder minder gunstige ecologische condities leeft in Mongolië. De tarpan
stierf uit op het einde van de vorige eeuw, maar terugkruisingexperimenten,
onder andere met de Poolse pony (konik), werden
met enig succes doorgevoerd in Polen en in Duitsland.
Het przewalskiipaard
komt nog in het wild voor in de steppen van het Altaigebergte,
rond het Chinees-Russisch
grensgebied. Het voorbestaan
van deze soort is echter verzekerd door
enkele honderden exemplaren die onder strenge voorwaarden
in
dierentuinen worden gekweekt. In 1959 werd te Praag van dit dier
een stamboek aangelegd (61).
Dit paard wordt gekenmerkt door een smalle, doch lange
kop, korte poten, rechtopstaande,
smalle manen en een doorhangende buik. De snuit is wit behaard en de wintervacht opvallend
rUig.

(57)
(58)
(59)
(60)
(61)

Toepfer, V" p. 161.
Kurten, B" 1968, p, 145,
Gautier, A" p. 36,
Ibid. p, 36,
Ibid. P: 36,
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Misschien maakten deze paarden in het Pleistoceen ook,
zoals de Afrikaanse zebra's, seizoenmigraties.
Ze bewogen zich
voort in grote kudden en leefden meestal in de steppe, maar
waarschijnlijk
ook in meer beboste omgevingen en zelfs in de
toendra.
In de Pleistocene afzettingen van onze streken komen de fossiele resten van het przewalskiipaard
frekwent voor. Meestal zijn
het de tanden en de kanon beenderen die het best zijn bewaard. de
fossiele beenderen worden soms ook aangetroffen in grotfauna's,
waar ze terechtkwamen
als jachtbuit
of als aas van de
holenhyena's (62).

Fig. nr. 8: Het przewalskiipaard

(62) Ibid. p. 36.

(Equus

przewalskii).
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D. DE STEPPEBIZON
Klasse
Orde
Familie
Onderfamilie:
Soort

Mammalia (Zoogdieren)
Artiodactyla (Paarhoevigen)
Bovidae (Hoorndragers)
Bovinae (Runderachtigen)
Bison priscus Linnaeus (63)

Vanaf het Onder-Pleistoceen
zijn in Azië al bizons gekend
(64). Dit waren eerder kleine en slanke vormen. In Europa verschenen de eerste bizons tijdens het Onderste Midden-Pleistoceen,
als inwijkelingen uit Azië. We onderscheiden de Bison priscus (een
grote steppevorm) en de B. schoetensacki (een kleinere en zeldzamere woudvorm). De steppebizon stierf in Europa uit op het einde
van de Würm-IJstijd, maar overleefde in Palestina tot het Mesolithisch tijdvak (65).

Fig. nr. 9: De steppe bizon
(Frankrijk).

(Bison

priseus).

Prehistorische

De steppebizon of steppewisent was een
dier, met een schofthoogte van 195 centimeter.
zeer groot, konisch en een weinig gedraaid. Ze
wijdte tot 120 centimeter, wat juist het dubbel

tekening

uit Niaux

groot en krachtig
De hoorns waren
hadden een spanis van de recente

(63) Toepfer, V., p. 162.
(64) Uit Indië kennen we de B. siualensis Lydekker; uit China de B. Palaeosinsensis Teilhard-Piveteau
(zie Kurren, B., 1963, p. 185-186).
(65) Ibid. p. 185.
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Europese bizon (B. Bonasus) (66). De tanden en het posteraniaal
skelet zijn moeilijk te 'onderscheiden van die van het oerrund (B.
primigenius) (67).
De levenswijze van de wisent kan misschien worden vergeleken met die van de recente Amerikaanse bizon (B. bison). Tot
vorige eeuw migreerden grote kudden op de prairies, zoekend
naar voedsel. De overvloed van fossiele bizon beenderen in de
Europese Pleistocene afzettingen kan erop wijzen dat ook de
wisent in kuddeverband rondtrok (68).
In het Paleolithicum werd de steppebizon afgebeeld door de
steentijdmens. De lange hoorns, de grote schouders en het slankere achterdeel worden telkens karakteristiek weergegeven. Vooral bekend zijn de rotstekeningen van Lascaux. Niaux, Font-deGaume (Frankrijk) en Altamira (Spanje) (69).

(66)

Wegens de grote spanwijdte van de hoorns was de Bison priscus zeker een
open-biotoopbewoner
(Gautier, A., p. 42).
(67) Ibid. p. 42.
(68) Kurten , B., 1968, p. 186.
(69) Ibid. p. 186.
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E. HET OERRUND
Klasse
Orde
Familie
Onderfamilie:
Soort

Mammalia (Zoogdieren)
Artiodactyla (Paarhoevigen)
Bovidae (Hoorndragers)
Bovinae (Runderachtigen)
Bos primigenius Linnaeus (70)

Sedert het Midden-Pleistoceen
zijn in Europa oerrunderen
gekend. Na het laatste Glaciaal werd de soort kleiner van gestalte.
Ze bleef in die vorm voortbestaan tot in de historische tijden. In de
16de eeuw leefde in het Jaktorov-oerwoud
nabij Warschau een
laatste populatie van ongeveer vijftig dieren. Ze werden officieel
beschermd en kregen wintervoeding! Door de verdere ontbossing,
kompetitie met huisrunderen
en een epidemie werd de kudde
gedecimeerd. De laatste oerrundkoe stierf in 1627 (71).
Het oerrund had een schouderhoogte van ongeveer 175 centimeter. De hoorns, die naar voor waren gebogen, konden een
lengte hebben van 80 centimeter. Het dier was om en bij de 270
centimeter lang en woog circa 800 tot 1000 kilogram. De koeien
waren kleiner dan de stieren en hadden een smalle schedel .met
weinig ontwikkelde hoorns (72).
In tegenstelling tot de steppebizon was het oerrund eerder
zeldzaam in de Würm-lJstijd,
maar zeer frekwent in het PostGlaciaal. Deze zeldzaamheid kan verband houden met zijn meer
stationaire
levenswijze. Het oerrund zou namelijk, niettegenstaande het kleinere voedselpotentieel
in de koudere seizoenen,
niet de lange siezoenmigraties hebben gemaakt zoals de steppebizons (73).
In de Münchense Zoo werd sedert 1921 door terugkruising
getracht het oerrund opnieuw te kweken. In 1951 waren daar
ongeveer 40 opnieuw gekruiste oerrunderen in leven. Een vergelijkbaar experiment vond plaats in de Zoo van Berlijn, maar de
resultaten gingen teloor tijdens de Tweede Wereldoorlog (74).

(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

Toepfer,
Caurier,
Ibid. p.
Kurten,
Zeuner,

V., p. 162.
A., p. 43.
42.
B., 1968, p. 188.
F., p. 319-322.
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F. HET RENDIER
Klasse:
Orde
Familie:
Soort :

Mammalia (Zoogdieren)
Artiodactyla (Paarhoevigen)
Cervidae (Geweidragers)
Rangifer tarandus Linnaeus

(75)

Het rendier is reeds gekend sinds het begin van het MiddenPleistoceen. Vooral tijdens het jongere deel van het laatste Glaciaal komt het zeer frekwent voor.
We onderscheiden
toendra- en woudvormen
(76). Bij de
toendra-rendieren
zijn de geweien cylindrisch sterk vertakt en
hoog, bij de woud-rendieren
zijn ze gedrongen en hebben ze palmen. Het gewei van de huidige Europese rendieren vormt een
hoek in de hoofdstang, terwijl ze bij de Pleistocene vormen een
gelijkmatige kurve hadden, zoals het gewei van de Amerikaanse
kariboe (77). In tegenstelling tot de andere hertachtigen, dragen
beide rendiergeslachten
een gewei; dat van het mannetje is echter
groter. Het post-craniaal
skelet is moeilijk te onderscheiden van
dat van het edelhert (Rangifer tarandus).
De rendieren verlieten onze streken op het einde van de
Würm-I]stijd en rukten met het sub arktisch en arktisch klimaat
mee noordelijk op. Ze leefden, zoals nu, in kuddeverband
en
voedden zich hoofdzakelijk met grassen en kruiden.
Ze migreerden in het voorjaar noordwaarts,
om tijdens het
kouder wordende seizoen opnieuw zuidwaarts te keren (78). In de
Steentijd volgde de mens deze zwervende rendierkudden.
Zo ontwikkelde hij een controle, die ten slotte echte domestikatie veroorzaakte. De juiste periode van deze domestikatie kon nog niet worden bepaald, maar volgens sommigen gaat ze terug tot in het
laatste Glaciaal (79).

(75)
(76)
(77)
(78)
(79)

Toepfer,
Gautier,
Ibid. p.
Kurren,
Gautier,

V., p. 16l.
A., p. 40.
40.
B., 1968, p. 17l.
A., p. 41.
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Fig. nr. 11: Prehistorische
loch (Zwitserland).

Fig. nr. 12: Geweien
tarandus).
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G. HET EDELHERT
Klasse:
Orde
Familie:
Soort :

Mammalia (Zoogdieren)
Artiodactyla (Paarhoevigen)
Cervidae (Geweidragers)
Cervus elaphus Linnaeus (80)

De edelherten
zijn gekend sedert het vroege MiddenPleistoceen. Het waren acoronate of kroonloze vormen (81), die
voorkwamen in koude, continentale fasen (82). Nadien kwamen
coronate of kroondragende
vormen voor, die leefden in meer
oceanische fasen.
Het blijkt dat tijdens het Pleistoceen elke nieuwe koude
periode de kroonloze vormen uit Azië naar Europa bracht. Grote
kroonloze vormen leven nu nog in de Aziatische taiga (de maral)
en in Amerika (de wapiti).
Vandaag komen edelherten met een 15-tal vormen voor in
Noord-Amerika,
Noord-Afrika,
Europa en Azië. Ze hebben een
lengte tot 2,5 meter en een schofthoogte tot 1,5 meter. De mannetjes dragen imposante stamgeweien. In ons land is het edelhert
het grootste in het wild levende zoogdier.
Edelherten hebben een ruwe vacht, die roodbruin is in de
zomer en grijsbruin in de winter. Onder de staart is de vacht wit.
In de voortplantingstijd
leven de wijfjes in roedels, onder de leiding van een ouder mannetje. Dit draagt dan manen. Gedurende
de rest van het jaar vormen de hinden aparte roedels; de mannetjes
leven solitair of in kleine groepen. In de winter voeden ze zich met
twijgen, grassen en mossen, schors en hangende takken.
SLOTBESCHOUWINGEN
Het einde van de laatste Ijstijd zorgde voor ingrijpende veranderingen in de dierenwereld. Bepaalde soorten, zoals het rendier
(Rangifer tarandus) rukten met het koude klimaat mee noordelijk
op;
andere
dieren,
zoals
de mammoet
(Mammonteus
primigenius),
de wolharige neushoorn (Coelodonta antiquitatis)
en de steppebizon (Bison priscus) stierven uit, waarschijnlijk ten
gevolge van de klimaatsveranderingen.
Een derde soort zoals het
edelhert (Cervus elaphus) en het oerrund (Bos primigenius) konden zich aanpassen en bleven onze streken verder bewonen. Het

(80) Toepfer, V., p. 16l.
(81) Het acoronate of kroonloze hert verschilt van het typisch Europese hert,
doordat het eindscuk van het gewei (de kroon) één enkele vork draagt, in
plaats van drie of meer takken.
(82) Kurten, B., 1968, p. 170.
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oerrund stierf echter uit in de 17 de eeuw (83). Het paard (E. przewalskii) ten slotte, stierf in onze streken uit, maar leeft nu nog in
het Altaïgebergte (84), en in verscheidene dierentuinen.
De vondsten uit "De Gavers" geven ons een beeld van de
Pleistocene zoogdieren in onze streken. Wij zijn er echter van
overtuigd dat dit beeld niet volledig kan worden genoemd, daar
niet van alle dieren, die toen onze streken bewoonden, beenderen
zijn teruggevonden.
Vooral de beenderen van de kleine zoogdieren ontbreken. De oorzaak hiervan is te zoeken in de minieme fossilisatiekansen van deze beenderen.

(83) Cfr. Hoofdstuk III.
(84) Cfr. Hoofdstuk 111.
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BIJLAGE 1
Geologische

tijdsindeling.

KENOZOICUM

KWARTAIR

I

PLIOCEE
MIOCEEN
OLIGOCEEN
EOCEEN
PALEOCEEN

TERTIAIR

f

MESOZOICUM

PALEOZOICUM

SECUNDAIR

HOLOCEEN
PLEISTOCEEN

I

PRIMAIR

12.000 jaar
2,5 milj. jaar
10 milj.
26 milj.
45 milj.
65 milj.
70 milj.

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

JURA
TRIAS

136 milj. jaar
190 milj. jaar
225 milj. jaar

PERM
CARBOON
DEVOON
SILUUR
ORDOVICIUM
CAMBRIUM

270
350
400
440
500
600

KRI]T

milj.
milj.
milj.
milj.
milj.
milj.

jaar
jaar
jaar
jaar
jaar
jaar

PRECAMBRIUM

BIJLAGE 11
Stratigrafie

voor het Pleistoceen

in onze streken.
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