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Beschrijving van het archief:
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor raadpleging en reproductie

VOORWAARDEN VOOR RAADPLEGING EN REPRODUCTIE

Het archief is ouder dan 100 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij. 
Voor de reproductie van archiefstukken gelden de voorwaarden en tarieven van
toepassing in het Rijksarchief zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad op 5 
juni 2009, onder voorbehoud van herziening.
Toegangen

TOEGANGEN

Deze toegang geldt als vervangende toegang voor bestanddeelnummers 610-
612 uit de oude inventaris van het Land van Gavere: RENSON S., Inventaris 
van het archief van het Land van Gavere(Rijksarchief te Gent, toegang 085), 
Gent, 1990 (vertaling van oudere versie, ca. 1900).
Bestanddeelnummer 1606 van de inventaris van het Algemeen Familiefonds 
werd hier eveneens herbeschreven: Inventaris van de algemene verzameling 
van familiearchieven (Algemeen Familiefonds), bewaard in het Rijksarchief te 
Gent, eind 19de eeuw - heden(Rijksarchief te Gent, toegang 191), 8 dln., Gent, 
z.d.
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. 
Een index van persoons- en plaatsnamen is voor de raadpleger een extra 
hulpmiddel. Alle oppervlaktematen vermeld in de beschrijvingen vallen onder 
de geldende conventies in het Land van Aalst 1.

De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het 
nummer van de toegang (vermeld op het titelblad en in de rechterbovenhoek 
van elke bladzijde), meer bepaald 085/5, en het bestanddeelnummer dat wordt
aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving.
Het verdient daarenboven aanbeveling om, bij het verwijzen naar documenten 
in een wetenschappelijke tekst, het archief de eerste maal te citeren met zijn 
volledige naam. Nadien kan worden volstaan met een verkorte referentie 2.

De cruciale stukken in deze inventaris zijn de drie aanwezige registers. De 
bewaring van de registratie van akten en contracten en de rechtbankrol voor 

1 Zie MERTENS J. en VANDEWALLE P., Metrologisch Vademecum voor Vlaanderen (Bronnen en
bijdragen tot de Vlaamse Geschiedvorsing, uitgegeven door het Genootschap voor 
Geschiedenis "Société d'Emulation" te Brugge, 7), Brugge, 2003, p. 91.

2 Respectievelijk
- volledig: RIJKSARCHIEF TE GENT, Leenhof en schepenbank van ter Beken te Dikkelvenne, 
nr. [bestanddeelnummer]
- verkort: RAG, OGA ter Beken, nr. [bestanddeelnummer]
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een kleine heerlijkheid als deze biedt de lezer een unieke blik op beide 
instellingen en de bevolking die zich ertoe wendde.
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormers

ARCHIEFVORMERS
Namen

NAMEN

Leenhof van ter Beken
Schepenbank van ter Beken
Institutionele geschiedenis

INSTITUTIONELE GESCHIEDENIS 3
Algemeen

ALGEMEEN

De heerlijkheid Ter Beken was een vol leen dat rechtstreeks gehouden werd 
van het leenhof van het Land van Rode te Melle. Het territorium strekte zich uit
binnen het Land van Gavere, meer bepaald te Dikkelvenne. De heerlijkheid 
bestond reeds halverwege de 16de eeuw en bleef behouden tot het einde van 
het ancien régime, wat ook weerspiegeld wordt in dit archiefbestand. Vroegere 
sporen konden niet worden teruggevonden.

Deze heerlijkheid ter Beken mag zeker niet verward worden met andere 
gelijknamige entiteiten, zoals er te vinden waren in onder meer Wondelgem, 
Anzegem en Kwaremont. Het dichtst bij het Dikkelvense ter Beken bevond zich 
de gelijknamige geënclaveerde heerlijkheid te Huise 4.

Hoewel er geen archief van de heer van ter Beken voorhanden is, kan een 
beknopte bespreking van deze afwezige maar cruciale archiefvormer niet 
ontbreken 5. De oudst gekende heer was een vrouw, die luisterde naar de naam
Anna Van Der Gracht. Anno 1547 werd zij als eigenares van de heerlijkheid 
vertegenwoordigd door een zekere Jehan De Lockenghien.
Tussen de oudste vermelding en de volgende gekende heer zit een sprong van 
maar liefst tweehonderd jaar. Tijdens de 18de eeuw was ter Beken in handen 
van Anna Maria De Raet, echtgenote van Jan De Zuttere en dochter van 
Amandus De Raet. Deze Amandus was misschien de eerdere heer van de 
heerlijkheid. Dochter De Raet gaf het leen in ieder geval als erfenis door aan 

3 Deze institutionele geschiedenis is gestoeld op de weinige bronnen die voorhanden zijn: 
Rijksarchief te Gent, Leenhof en schepenbank van ter Beken te Dikkelvenne, nr. 14, fol. 1-
2; Dikkelvenne, in DE POTTER F. en BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der 
provincie Oost-Vlaanderen. Eerste reeks: Arrondissement Gent, Gent, 1864-1870, p. 20; 
VAN TWEMBEKE J., Lijst der heerlijkheden van het Land van Aalst, in Land van Aalst, 1962, 
XIV, p. 148-149 en VERFAILLIE J., "Of Archives and Men". Identificatie van de 
archiefvormers in het conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820), 
deel 1, verhandeling Master na Master in de Archivistiek, VUB, 2006, p. 78.

4 AUGUSTYN B., Archievenoverzicht Ronse (Gidsen, 57), Brussel, 2002, p. 45 en Inventaris 
van het archief van de heerlijkheid Huise en geënclaveerde heerlijkheden (Rijksarchief te 
Ronse, nu te Gent, toegang 88), Ronse, z.d.

5 Voor een schematisch overzicht en alle relevante bronverwijzingen, zie punt VII van deze 
algemene beschrijving, namelijk "Bijlage: overzicht van de heren van ter Beken".
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haar dochter Anna Marie De Zuttere en schoonzoon François Martinus 
Schellens. Na het overlijden van François besloot Anna Marie ter Beken te 
verkopen, wat ook gebeurde in 1770.

Koper Pieter Van Der Haeghen bracht het geheel in handen van zijn familie, 
waar het ook zou blijven tot het einde van het ancien régime. Ergens tussen 
1770 en 1788 kende ter Beken zijn allerlaatste transactie: Isabelle Van Der 
Haeghen, hoogstwaarschijnlijk Pieters dochter, is de laatst genoemde vrouw 
van ter Beken in de aanwezige stukken. Zij was tevens begijn in het klein 
begijnhof te Gent, van waaruit zij de heerlijkheid bestuurde.

Aan het statuut van heer waren diverse voordelen verbonden. Op het zuiver 
financiële vlak kan allereerst gewag worden gemaakt van rechten bij 
leenverhef, bestaande uit het zuivere reliefgeld of verheffingsrecht en het 
administratieve kamerlinggeld, en van het recht op dood- en wandelkoop. Te 
allen tijde kende het leen van ter Beken immers maar liefst achttien 
achterlenen, allen te situeren binnen Dikkelvenne, Semmerzake en Vurste. 
Daarnaast was er ook sprake van een heerlijke rente met bijhorende inning. 
Ieder jaar was men de heer negen ponden, vier schellingen en vier denieren 
parisis schuldig. Daarenboven werden ook zeven broden, vier en een half 
kapoenen (gesneden hanen), zeven en een half hoenderen en een halster en 
twee spint haver verwacht 6.

Als bijkomende heerlijke rechten treffen we onder meer de uitvoering van 
heerlijke diensten aan. Iedereen die beschikte over paard en kar diende één 
dag te reserveren voor de heer, voor zogenaamde vervoersdienst. Mensen 
zonder paard en kar kregen een dag spitwerk. Verder is er ook sprake van tol-, 
vont- en molenrechten, het recht op het beste hoofd uit een erfenis en rechten 
op bastaardgoed. Tot slot waren er uiteraard ook justitierechten: volgens Van 
Twembeke zijn er voldoende kenmerken aanwezig die erop wijzen dat men in 
deze heerlijkheid binnen de drie graden van justitie recht kon spreken.

De heer van ter Beken kon in het kader van zijn beheer en van de uitoefening 
van bovenstaande rechten beschikken over twee instellingen: er was zowel een
leenhof als een schepenbank aanwezig. Het personeel ervan kon hij zelf 
aanstellen, wat meteen ook een laatste heerlijk recht vormde.
Leenhof

LEENHOF

Aangezien ter Beken een aantal achterlenen telde, was er hoogstwaarschijnlijk 
van in het prille begin een leenhof aanwezig. Dat leenhof bestond uit dertien 
leenmannen die eenvoudigweg kennis hadden van alle zaken die de lenen 
aangingen. Aan het hoofd van deze instelling stond een baljuw.
Men had er eerst en vooral een bestuurlijke taak, namelijk het bijhouden van 

6 Het betreft de inhoudsmaten die in het Land van Aalst werden gebruikt. Zie MERTENS J. en 
VANDEWALLE P., Metrologisch Vademecum voor Vlaanderen (Bronnen en bijdragen tot de 
Vlaamse Geschiedvorsing, uitgegeven door het Genootschap voor Geschiedenis "Société 
d'Emulation" te Brugge, 7), Brugge, 2003, p. 91.
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de leenadministratie. Daarbij aansluitend hoorde een gerechtelijk luik, waarin 
zowel contentieuze als voluntaire rechtspraak tot het takenpakket behoorde. 
Zoals hierboven vermeld, bestaat het vermoeden dat de rechtspraak in 
conflicten niet beperkt was tot de uitoefening van de grondjustitie.
Schepenbank

SCHEPENBANK

De schepenbank van ter Beken was een gelijkaardige constructie, bestaande 
uit zeven schepenen met aan het hoofd een burgemeester of meier. Sporen 
van enige bestuurlijke activiteiten werden niet teruggevonden. Vermoedelijk 
had deze instelling hoofdzakelijk een gerechtelijke functie, waarbij eveneens 
een onderscheid kan worden gemaakt tussen contentieuze en voluntaire 
rechtspraak. Kortweg kan men stellen dat de schepenbank kennis had van alle 
erfgronden en kon erven en onterven. De instelling haalde hoofd bij de 
schepenen van Velzeke.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De grootste continuïteit in het bestaan van een heerlijkheid waren ongetwijfeld 
de instellingen die eraan verbonden waren. Bij ter Beken, waarvan geen enkel 
stuk van de heer bewaard gebleven is, is dit zeker het geval. Het is dan ook 
een logische gevolgtrekking dat dit kleine bestandje een restant vormt van de 
documenten die door het leenhof en de schepenbank systematisch werden 
bewaard.

In de praktijk was het archief hoogstwaarschijnlijk in handen van één bepaalde 
zetelende leenman, schepen of een familie van leenmannen of schepenen, 
waardoor we kunnen concluderen dat het via particuliere handen als aanwinst 
in de collectie van het Rijksarchief is terechtgekomen.
Verwerving

VERWERVING

De documenten die werden opgenomen in deze inventaris, maakten tot voor 
kort deel uit van het conglomeraatbestand "Land van Gavere". De oorsprong 
van dit bestand bevindt zich in twee neerleggingen met bijhorende 
plaatsingslijsten, respectievelijk uit 1837 en 1846 7. Een herinventarisatie 
volgde ca. 1900, wat resulteerde in een eerder chaotische, Franstalige toegang 
tot het geheel. Deze kende vervolgens heel wat schrappingen en 
supplementen, en tenslotte werd hij ca. 1988 vertaald door Serge Renson, een 

7 De archiefgeschiedenis van het conglomeraatbestand "Land van Gavere" wordt 
gedetailleerd beschreven in VERFAILLIE J., "Of Archives and Men". Identificatie van de 
archiefvormers in het conglomeraatbestand Land van Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820) 
(Rijksarchief te Gent, toegang 085/Th085), verhandeling Master na Master in de 
Archivistiek, VUB, 2006, 2 dln.
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versie die tot 2009 geldig was 8.

Uit de combinatie van bovenstaande toegangen blijkt dat het bestand in de 
loop van de 19de en de 20ste eeuw met een groot aantal stukken werd 
uitgebreid tot het een vreemdsoortig conglomeraat vormde. Zo werden 
bestanddeelnummers 610-612, hier relevant, pas na de opstelling van de 
Franstalige toegang toegevoegd. Dat gebeurde meer bepaald in 1907 9: toen 
werden door een zekere heer Leirens, een industrieel uit Gent, twee registers 
en een lias van ter Beken geschonken aan het Rijksarchief. De stukken zijn 
heden ten dage nog altijd herkenbaar en werden toen beschreven als "registre 
aux œuvres de loi de la seigneurie de ter Beken, enclavée dans Dickelvenne 
(1684-1769), liasse idem (1788-1791) et registre aux rôles de procédure dits 
ferieboek (1710-1733)". Deze particuliere schenking werd datzelfde jaar aan 
het conglomeraatbestand Land van Gavere toegevoegd onder de gekende 
nummers.

Bij de huidige inventarisatieactie, waardoor uiteindelijk het volledige bestand 
"Land van Gavere" zal worden herwerkt, werden deze stukken dan ook terug 
uit dat bestand gelicht en hier apart, als een rechtmatig geheel behandeld. Zij 
krijgen hier bovendien aanvulling uit een totaal andere hoek: de 
archiefverzameling Algemeen Familiefonds.

De algemene verzameling van familiearchieven van het Rijksarchief te Gent, 
beter bekend als het Algemeen Familiefonds, is een organisch gegroeid geheel 
waarvan de oorsprong uit de 19de eeuw stamt 10. Het kende in de loop van zijn 
geschiedenis heel wat toevoegingen, maar ook heel wat schrappingen: 
wanneer een archiefstuk duidelijk toe te wijzen valt aan een archiefvormer 
waarvan een inventaris bestaat, wordt het stuk uiteraard overgeheveld. Dit is 
hier het geval met bestanddeelnummer 1606 uit dat fonds, dat als "wettelijke 
passeringen van de heerlijkheid ter Beken, gelegen te Dikkelvenne, Gavere, 
Meilegem, Zingem 1770 - 1797 (1 register)"beschreven stond.

8 RENSON S., Inventaris van het archief van het Land van Gavere (Rijksarchief te Gent, 
toegang 085), Gent, 1990.

9 RAG, Aanwinstenregister I, aanwinst 1907/2.
10 Inventaris van de algemene verzameling van familiearchieven (Algemeen Familiefonds), 

bewaard in het Rijksarchief te Gent, eind 19de eeuw - heden (Rijksarchief te Gent, toegang
191), 8 dln., Gent, z.d.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

In dit archiefbestand bevinden zich onder het archief van het leenhof zowel 
bestuurlijke als gerechtelijke documenten. Het bestuurlijke luik bevat enkel 
stukken betreffende de leenadministratie, bestaande uit denombrementen van 
achterlenen. De gerechtelijke stukken zijn zowel te situeren binnen het gebied 
van de contentieuze als de willige rechtspraak.

De tweede en laatste archiefvormer, de schepenbank, is het minst 
vertegenwoordigd binnen het geheel. Alle documenten zijn een gevolg van zijn 
gerechtelijke taken: beide vormen van rechtspraak komen opnieuw voor, 
aangevuld met akten van wetsvernieuwing binnen een klein organisatorisch 
luik.

Het archief van beide instellingen is van belang voor de vervollediging van de 
dorpsgeschiedenis van Dikkelvenne en omgeving tijdens het ancien régime. 
Wegens de geringe band met het omliggende Land van Gavere kan de 
expliciete groepering en beschrijving van de stukken in dit archiefbestand 
misschien wel een blinde vlek in de kennis van het gebied wegwerken.
Ordening

ORDENING

Voor de ordening van dit kleine bestand werd een archiefschema opgesteld 
conform de standaard van het Belgische Rijksarchief, volgens de eigenheid van
de stukken 11. De basisstructuur, bestaande uit archief van de verschillende 
aanwezige archiefvormers, is als volgt:

I. Archief van het leenhof
A. Het leenhof als bestuurlijk orgaan
B. Het leenhof als gerechtelijk orgaan
1. Rechtspraak in geschillen
2. Willige rechtspraak

II. Archief van de schepenbank
A. Organisatie
B. Rechtspraak in geschillen
C. Willige rechtspraak

11 Gebaseerd op achtereenvolgens Archiefschema voor het archief van een heerlijkheid en 
van een leenhof en Archiefschema voor het archief van een schepenbank en een 
gemeente tot 1795, in COPPENS H., De ontsluiting van archieven. Richtlijnen en 
aanbevelingen voor de ordening en beschrijving van archieven in het Rijksarchief 
(Miscellanea Archivistica. Manuale 21), Brussel, 1997, respectievelijk p. 436-439 en p. 440-
446.
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Archief van het leenhof.

I. ARCHIEF VAN HET LEENHOF.
A. Het leenhof als bestuurlijk orgaan.

A. HET LEENHOF ALS BESTUURLIJK ORGAAN.
1 Denombrement van een leen te Dikkelvenne, gehouden door 

Carolus Wauters, zoon van Jacobus Albertus Josephus Wauters 
(vertegenwoordigd bij procuratie door Thomas Du Coulombier) van 
het leenhof van ter Beken, met bijhorende akte van procuratie. 16 
december 1788 en 3 januari 1789.
1788-1789 2 stukken

2 Denombrement van een dagwand en 83 roeden zaailand te 
Dikkelvenne, gehouden door Anne Livine Josephe Zoetaert (als 
weduwe van mr. Guillaume Joseph Van De Vivere, heer van Darupt 
en het Dentergemsche) van het leenhof van ter Beken. 19 mei 
1789.
1789-1789 1 stuk

3 Denombrement van 75 roeden bos- en weidegrond te Meilegem, 
gehouden door Pieter Hellebaut van het leenhof van ter Beken. 7 
januari 1791.
1791-1791 1 stuk

4 Denombrement van een dagwand en tien roeden grond te 
Dikkelvenne, gehouden door Jan Joseph Baston, schepen van het 
Brugse Vrije (vertegenwoordigd bij procuratie door Thomas Du 
Coulombier) van het leenhof van ter Beken, met kopie van 
bijhorende akte van procuratie. 3 januari 1792 en 27 maart 1792.
1792-1792 2 stukken

5 Denombrement van negentig roeden grond te Dikkelvenne, 
gehouden door Jan Joseph Baston, schepen van het Brugse Vrije 
(vertegenwoordigd bij procuratie door Thomas Du Coulombier) van 
het leenhof van ter Beken. 27 maart 1792.
1792-1792

B. Het leenhof als gerechtelijk orgaan.

B. HET LEENHOF ALS GERECHTELIJK ORGAAN.
1. Rechtspraak in geschillen.

1. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN.
0 /1 "Ferie", rol van het leenhof en de schepenbank. 12 februari 1715 - 

8 november 1740.
1715-1740
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2. Willige rechtspraak.

2. WILLIGE RECHTSPRAAK.
0/2 - 0/3 Registers van akten en contracten van het leenhof en de schepenbank. 1696-1792.

0/2 - 0/3 REGISTERS VAN AKTEN EN CONTRACTEN VAN HET 
LEENHOF EN DE SCHEPENBANK. 1696-1792.

0 /2 14 maart 1696 - 5 december 1769.
1696-1769

0 /3 12 maart 1770 - 27 maart 1792.
1770-1792

6 - 9 Minuten van akten en contracten. 1754, 1788, 1791-1792.

6 - 9 MINUTEN VAN AKTEN EN CONTRACTEN. 1754, 1788, 1791-
1792.

6 1754.
1754-1754 1 stuk

7 1788.
1788-1788 1 stuk

8 1791.
1791-1791 2 stukken

9 1792.
1792-1792 1 stuk
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II. Archief van de schepenbank.

II. ARCHIEF VAN DE SCHEPENBANK.
A. Organisatie.

A. ORGANISATIE.
0/4 - 0/6 Akten van wetsvernieuwing. 1710, 1719, 1729, 1777.

0/4 - 0/6 AKTEN VAN WETSVERNIEUWING. 1710, 1719, 1729, 1777.
0 /4 10 februari 1710.

1710-1710

10 6 februari 1719.
1719-1719 1 stuk

0 /5 29 januari 1729.
1729-1729

11 Minuut, 10 maart 1777.
1777-1777 1 stuk

0 /6 10 maart 1777.
1777-1777

B. Rechtspraak in geschillen.

B. RECHTSPRAAK IN GESCHILLEN.
12 "Ferie", rol van het leenhof en de schepenbank. 12 februari 1715 - 

8 november 1740.
1715-1740

C. Willige rechtspraak.

C. WILLIGE RECHTSPRAAK.
13 - 14 Registers van akten en contracten van het leenhof en de schepenbank. 1684-1788.

13 - 14 REGISTERS VAN AKTEN EN CONTRACTEN VAN HET LEENHOF
EN DE SCHEPENBANK. 1684-1788.

13 10 oktober 1684 - 9 september 1769.
1684-1769 1 deel

14 26 november 1770 - 9 juli 1788.
1770-1788 1 deel

15 - 17 Minuten van akten en contracten. 1788-1790.

15 - 17 MINUTEN VAN AKTEN EN CONTRACTEN. 1788-1790.
15 1788.

1788-1788 1 omslag

16 1789.
1789-1789 1 stuk

17 1790.
1790-1790 1 stuk
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