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Beschrijving van het archief:

Beschrijving van het archief:

Naam archiefblok:
Meierijen Neufville en Ten Dijke te Sint-Denijs-Boekel

Periode:
15de eeuw-1789

Archiefbloknummer:
BE-A0514.3250

Omvang:
• Laatste bestanddeelnummer: 21.00
• Omvang geÃ¯nventariseerd: 0.14 m

Archiefbewaarplaats:
Rijksarchief te Gent

Archiefvormers:
Heren van Neufville te Sint-Denijs-Boekel, 14de eeuw - 1795
Laathof van Neufville te Sint-Denijs-Boekel, 14de eeuw - 1795
Heren van Ten Dijke te Sint-Denijs-Boekel, 14de eeuw - 1795
Laathof van Ten Dijke te Sint-Denijs-Boekel, 14de eeuw - 1795
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Raadpleging en gebruik

Raadpleging en gebruik
Voorwaarden voor de raadpleging

VOORWAARDEN VOOR DE RAADPLEGING

Het archief is ouder dan 30 jaar en bijgevolg openbaar. De raadpleging is vrij.
Voorwaarden voor de reproductie

VOORWAARDEN VOOR DE REPRODUCTIE

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

TOEGANGEN

Deze toegang geldt als vervangende toegang voor enkele 
bestanddeelnummers uit de oude inventarissen van de schepenbank van Sint-
Denijs-Boekel en van het Land van Gavere. Hij vervangt tevens de toegang 
voor bestanddeelnummer 5215 van het Algemeen Familiefonds (zie 
'Concordans' en 'Geschiedenis van archief').
Aanwijzingen voor het gebruik

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK

De aanwezige archiefstukken in dit bestand werden gedetailleerd beschreven. 
Waar gebruik werd gemaakt van pro-memoriebeschrijvingen werd de eigenlijke
locatie per bestanddeel-nummer in een secundair beschrijvingskenmerk 
weergegeven.
De documenten kunnen worden aangevraagd door het opgeven van het 
nummer van de toegang, namelijk AR125, en het bestanddeelnummer dat 
wordt aangetroffen links vóór elke archiefbeschrijving. Bij het verwijzen naar de
hier beschreven documenten, is het best om het archief de eerste maal te 
citeren met zijn volledige naam: RIJKSARCHIEF TE GENT, Meierijen Neufville en 
Ten Dijke te Sint-Denijs-Boekel, nr. [bestanddeelnummer]. Nadien kan worden 
volstaan met een verkorte referentie, namelijk RAG, Meierijen Neufville en Ten 
Dijke, nr. [bestanddeelnummer].
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Geschiedenis van archiefvormer en archief

Geschiedenis van archiefvormer en archief
Archiefvormer

ARCHIEFVORMER
Naam

NAAM

Heer van Neufville
Laathof van Neufville
Heer van Ten Dijke
Laathof van Ten Dijke
Geschiedenis

GESCHIEDENIS
Algemeen

ALGEMEEN

De meierijen Neufville en Ten Dijke bevonden zich in het midden van Oost-
Vlaanderen langs de Schelde, ongeveer halverwege tussen Gent en 
Oudenaarde. Het waren beide volle lenen die gehouden werden van het 
leenhof van Sint-Denijs-Boekel, een dorpsheerlijkheid die op haar beurt 
rechtstreeks onder de kasselrij of het Land van Aalst ressorteerde 1. Het 
territorium van de meierij Neufville, ter grootte van achttien bunder en twee 
dagwand, strekte zich hoofdzakelijk uit binnen Sint-Denijs-Boekel en Sint-
Blasius-Boekel, aangevuld met gebieden in Sint-Maria-Latem, Mater en Sint-
Maria-Horebeke. Het territorium van meierij Ten Dijke bevond zich eveneens in 
Sint-Denijs-Boekel en Sint-Blasius-Boekel, aangevuld met gebieden in Sint-
Maria-Latem en Nederzwalm.
Beide meierijen bestonden reeds eind 14de - begin 15de eeuw en bleven 
bestaan tot het einde van het ancien régime. De heer van Neufville en de heer 
van Ten Dijke konden in het kader van hun beheer elk beschikken over een 
laathof.
Heer en laathof van meierij Neufville

HEER EN LAATHOF VAN MEIERIJ NEUFVILLE

Uit een overzicht van de tot dusver bekende heren van de meierij Neufville 
blijkt dat deze heerlijkheid doorheen het ancien régime in handen was van 
verschillende families 2. De voornaamste hiervan waren Heyman, Stalins, de 

1 De geschiedenis van de archiefvormer(s) is volledig gebaseerd op RIJKSARCHIEF TE GENT 
(RAG), Meierijen Neufville en Ten Dijke te Sint-Denijs-Boekel, passim; DE SCHINCKEL Y., 
Sint-Denijs-Boekel, Asse, 1994, p. 45-48 en 205-206; Sint-Denijs-Boekel, in DE POTTER F. en
BROECKAERT J., Geschiedenis van de gemeenten der provincie Oost-Vlaanderen. 
Arrondissement Oudenaarde, Gent, 1903; VAN TWEMBEKE J., Lijst der heerlijkheden van 
het Land van Aalst, in Land van Aalst, 1963, XV, p. 154-155 en VERFAILLIE J., "Of Archives 
and Men". Identificatie van de archiefvormers in het conglomeraatbestand Land van 
Gavere (eind 15de eeuw - ca. 1820) (onuitgegeven verhandeling Master na Master in de 
Archivistiek), Brussel, 2006, dl. 1, p. 64-65 en passim.

2 Voor een schematisch overzicht en bronverwijzingen, zie bijlage in punt VII van deze 
algemene beschrijving.
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Vischer, de Ruysschen en van der Noodt. Neufville was een bescheiden 
heerlijkheid waaraan een aantal inkomsten verbonden was. De heerlijke 
rechten waren eerder beperkt. De heer had het recht op de grondjustitie, of de 
lage rechtspraak.
De inkomsten waren onder meer afkomstig van het recht op wandel- en 
sterfkoop. Bij verkoop of vererving van een grond binnen de heerlijkheid had de
heer recht op een tiende penning van de koopsom of de waarde van die grond, 
aangevuld met een bepaald bedrag aan kamerlinggeld of administratiekost. 
Een ander heerlijk recht was de helftwinning, die binnen de heerlijkheid op 
twee manieren werd toegepast: acht dagwand en 44 roeden leverden een 
penningrente op van elf schellingen en zes denieren parisis; negen dagwand en
38 roeden gaven een penningrente van negentien denieren parisis.
De belangrijkste bron van inkomsten waren echter de heerlijke renten. Deze 
bestonden uit een jaarlijkse bijdrage van acht schellingen en één penning 
groten, gecombineerd met drie penningen parisis. Naast deze bedragen 
verwachtte de heer ook twaalf kapoenen (gesneden hanen), twee ganzen en 
een derde van een gans, dertien hoenderen en drie vierde van een hoen, zeven
mokens tarwe, twee halsters en één kop koren en drie halsters haver.
Het laathof, onder leiding van een meier, stond in voor de afdwinging van deze 
rechten. De meier mocht immers een officier aanduiden die nalatige betalers 
kon indagen. Daarnaast stond het hof hoofdzakelijk in voor de registratie van 
de overdracht (het erven en onterven) en het bezwaren van de onroerende 
goederen in zijn ressort.
Heer en laathof van meierij Ten Dijke

HEER EN LAATHOF VAN MEIERIJ TEN DIJKE

Over de meierij Ten Dijke is weinig informatie voorhanden. Zo zijn slechts de 
namen van vijf heren bekend, waarbij leden van de families van Helleputte en 
Lammens het meest voorkomen 3. De heerlijke rechten die aan de meierij 
waren verbonden, bestonden ten minste uit de grondjustitie of de lage 
rechtspraak en de inning van heerlijke renten.
Ook aan deze meierij was een laathof verbonden, dat instond voor de 
registratie van de overdracht (het erven en onterven) en het bezwaren van de 
onroerende goederen in zijn ressort. Het werd voorgezeten door een meier.
Archief

ARCHIEF
Geschiedenis

GESCHIEDENIS

De continuïteit in het bestuur van een heerlijkheid werd verzekerd door de 
instellingen die eraan verbonden waren. Ook voor deze twee meierijen was dit 
ongetwijfeld het laathof. Een blik op het archief, in het bijzonder de aanwezige 
akten en contracten, leert dat het duidelijk een restant vormt van de 
documenten die door die instellingen systematisch werden bijgehouden. In de 
praktijk was het instellingsarchief hoogstwaarschijnlijk in handen van één 

3 Idem.
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bepaalde functionaris of diens familie, die tevens verbonden was aan andere 
instellingen uit de regio. Dat suggereert althans de manier waarop het grootste
deel van het archief in het Rijksarchief terechtkwam.
Verwerving

VERWERVING

Het merendeel van de documenten die worden beschreven in deze inventaris, 
maakte tot voor kort deel uit van het oude archiefbestand "Sint-Denijs-Boekel", 
aangevuld met een stuk uit het conglomeraatbestand "Land van Gavere". 
Beide bestanden zijn nauw verwant en werden tijdens de eerste helft van de 
19de eeuw vermengd in het Gentse Rijksarchief gedeponeerd. Pas bij de 
oprichting van het arrondissementeel Rijksarchief te Ronse in 1964 werd een 
eerste splitsing doorgevoerd, die enkele jaren geleden bij herinventarisatie 
verder op punt werd gesteld 4.
Zij werden aangevuld met één register uit de algemene verzameling 
familiearchieven van het Rijksarchief te Gent 5. Over dit register, met 
bestanddeelnummer 5215, eerder al afkomstig uit de verzameling "varia D" 
van het Gentse Rijksarchief, was geen contextinformatie meer voorhanden. Op 
basis van de identificatie van de archiefvormer werd het stuk in deze inventaris
opgenomen onder bestanddeelnummer 7.

4 Zie VERFAILLIE J., Inventaris van het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank 
van Sint-Denijs-Boekel (1443-1795) (Rijksarchief te Gent, Inventarissen 110, 
leeszaaltoegang AR162), Brussel, 2013, p. 12-13 en VERFAILLIE J., Inventaris van het 
archief van de heer, het leenhof en de schepenbanken van het Land van Gavere (1535-
1810) (Rijksarchief te Gent, Inventarissen 111, leeszaaltoegang AR50), Brussel, 2013, p. 
17-18. Voor een meer uitgebreide versie, zie tevens VERFAILLIE J., "Of Archives and Men", 
dl. 1, passim.

5 Inventaris van de algemene verzameling van familiearchieven (Algemeen Familiefonds), 
bewaard in het Rijksarchief te Gent, eind 19de eeuw - heden (Rijksarchief te Gent, 
leeszaaltoegang FM1), Gent, s.d.
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Inhoud en structuur

Inhoud en structuur
Inhoud

INHOUD

In deze inventaris worden documenten van de meierijen Neufville en Ten Dijke 
(15de eeuw - 1789) beschreven. Het archief van de heren en de laathoven van 
beide meierijen is van belang voor de aanvulling van historische kennis over 
Sint-Denijs-Boekel, Sint-Blasius-Boekel en omgeving tijdens het ancien régime.
De cruciale stukken in deze inventaris zijn het register en de (minuten van) 
akten en contracten in het archief van de laathoven. De bewaring van 
geregistreerde akten en contracten binnen een kleine heerlijkheid als deze 
biedt de lezer een unieke blik op de reikwijdte van die lokale instelling. 
Hetzelfde geldt voor de leggers van heerlijke renten uit het archief van de 
heren, waarvan één exemplaar van Ten Dijke uit de 15de eeuw stamt.
Ordening

ORDENING

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

I. ARCHIEF VAN DE HEER VAN NEUFVILLE
A. Personeel
B. Beheer van heerlijke rechten en goederen
1. Leenrechten
2. Heerlijke renten
II. ARCHIEF VAN HET LAATHOF VAN NEUFVILLE
III. ARCHIEF VAN DE HEER VAN TEN DIJKE
IV. ARCHIEF VAN HET LAATHOF VAN TEN DIJKE
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Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

I. Archief van de heer van Neufville

I. ARCHIEF VAN DE HEER VAN NEUFVILLE
A. Personeel

A. PERSONEEL
1 Akte van aanstelling van Constantinus Leijman als officier van de 

heerlijkheid en de meierij, belast met de inning van heerlijke 
renten, ter vervanging van de overleden Jacobus de Cock, 
uitgevaardigd door François Honoré Philippe Guido de Ruijsschen, 
graaf van Elissem. 14 juni 1769.

1 katern

B. Beheer van heerlijke rechten en goederen

B. BEHEER VAN HEERLIJKE RECHTEN EN GOEDEREN
1. Leenrechten

1. LEENRECHTEN
2 Kopie van een leendenombrement van de meierij Neufville, in leen 

gehouden van Gerom Borluut, heer van Sint-Denijs-Boekel door 
Adriaen van Humbieze fs. Adriaen. 25 februari 1639.

1 katern

3 Kopie van een akte van (leen)verhef van de meierij Neufville, 
verleden voor het leenhof van Sint-Denijs-Boekel, in leen gehouden
door graaf Joannes Josephus Philippus van der Noodt en zijn 
echtgenote. 4 februari 1789.

1 katern

2. Heerlijke renten

2. HEERLIJKE RENTEN
4 - 6 Uittreksels uit leggers van heerlijke renten. 1710 en 18de eeuw.

4 - 6 UITTREKSELS UIT LEGGERS VAN HEERLIJKE RENTEN. 1710 EN 
18DE EEUW.

4 Artikel 2 van de legger van 1691. 1710.
1 katern

5 Artikel 68 van de legger van 1651. 18de eeuw.
1 stuk

6 Artikels 57 en 69 van de legger van 1691. 18de eeuw.
1 stuk

7 Legger van heerlijke renten, met ingekleurde kaarten. 1766.
1 deel
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II. Archief van het laathof van Neufville

II. ARCHIEF VAN HET LAATHOF VAN NEUFVILLE
8 Register van akten en contracten. 29 mei 1683 - 25 juni 1701.

1 deel

9 - 16 (Minuten van) akten en contracten. 1700-1771 (met hiaten).

9 - 16 (MINUTEN VAN) AKTEN EN CONTRACTEN. 1700-1771 (MET 
HIATEN).

9 1700, 1703-1706, 1708-1709.
1 omslag

10 1710-1712, 1714, 1717, 1719.
1 omslag

11 1729.
2 katernen

12 1730-1732, 1737-1738.
1 omslag

13 1741-1742, 1748-1749.
1 omslag

14 1750, 1752-1753, 1757-1758.
1 omslag

15 1760-1762.
1 omslag

16 1771.
1 katern
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III. Archief van de heer van Ten Dijke

III. ARCHIEF VAN DE HEER VAN TEN DIJKE
17 - 18 Leggers van heerlijke renten. 15de eeuw - begin 17de eeuw.

17 - 18 LEGGERS VAN HEERLIJKE RENTEN. 15DE EEUW - BEGIN 
17DE EEUW.

17 15de eeuw.
1 deel

18 Eind 16de eeuw - begin 17de eeuw.
1 deel

19 Uittreksels uit leggers van heerlijke renten. Eind 16de eeuw - 18de eeuw.

19 UITTREKSELS UIT LEGGERS VAN HEERLIJKE RENTEN. EIND 16DE 
EEUW - 18DE EEUW.

19 Diverse artikels. Eind 16de eeuw - begin 17de eeuw.
1 katern

--- Artikel 26 van de legger van 1699. 18de eeuw.

--- Artikel 27 van de legger van 1667. 18de eeuw.
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IV. Archief van het laathof van Ten Dijke

IV. ARCHIEF VAN HET LAATHOF VAN TEN DIJKE
--- Akten en contracten. 1714, 1724, 1736, 1748.

--- AKTEN EN CONTRACTEN. 1714, 1724, 1736, 1748.
--- 1714.

1 katern en 1 stuk

20 1724.
1 stuk

21 1736.
1 katern

--- 1748.
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