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Voorwoord 

 

Het schrijven van een voorwoord leek me tot voor kort een overbodige taak. Een verplicht 

nummertje dat zorgde voor wat extra bladvulling, meer niet.  

Nu, enkele maanden later, kijk ik er helemaal anders tegenaan. Ik ben verheugd dit voorwoord 

te mogen schrijven!  

Indien ik deze, nogal abrupte, wending analyseer, dan kan ik enkel veronderstellen dat deze 

voortkwam uit het feit dat ik aanvankelijk dacht dat het schrijven van een thesis voor 99% 

MIJN werk was en dat ik eigenlijk enkel mezelf een pluim diende te geven.  

Ik zou natuurlijk ook mijn promotor bedanken, bij wie ik steeds terecht kon met vragen én 

mijn vriendin, die me steunde in moeilijke tijden. Het zou een samenraapsel van 

voorgekauwde clichés worden, meer niet.  

 

Indien ik het voorbije jaar bekijk, dan kan ik zeggen dat 99 % van het werk aan deze thesis 

inderdaad  eigen werk was.  

Het grote verschil echter, is dat dat ene procentje hulp van buitenaf helemaal niet aanvoelt als 

1 %. Het voelt aan alsof er een 50/50 verhouding was. Dit vloeit voort uit het gevoel dat ik 

had, namelijk dat ik steeds terechtkon bij deze mensen..  

 

Wie zijn deze mensen nu? 

 

Ik begin aan de basis. Sofie, Bedankt voor je steun in goede én slechte tijden. Je kon me 

oppeppen en me kalmeren; je bleef steeds lachen, hoewel ik soms wat tegensputterde. 

 

Mijn promotor Prof. Dr. De Meulemeester Johnny,  zijn deur stond steeds open voor me en ik 

ben blij dat ik uit zijn vat vol kennis mocht lepelen. 

Steenhuize-liefhebbers Marc Van den Berghe (geschiedenis) en Luc Beeckman 

(archeologie).Deze tandem vormde het ideale duo als hulp bij het schrijven van de 

landschapsgeschiedenis van Steenhuize. Bedankt Marc dat je tijd vrijmaakte in je drukke 

agenda en bedankt ook voor het reeds geleverde werk betreffende Steenhuize. Zonder deze 

werken zou mijn studie niet hetzelfde niveau gehaald hebben.  

Bedankt Luc, dat je mee het veld op ging en me een historische rondrit te Steerhuize gaf. 



Voorts bedank ik Drs. Wim De Clercq voor de snelle analyse van het schervenmateriaal en 

Prof. Dr. Erik Thoen, bij wie ik terechtkon met mijn vele vragen betreffende het 

cultuurlandschap. 

Ook geograaf in spe De Vuyst Karel, die zijn reeds opgedane kennis met me deelde en de 

heer Diependaele Jo, die vrijwillig mee kwam prospecteren.  

 

Tot slot wil ik een diepe buiging maken voor alle amateur historici die er rondlopen. Over hun 

werk wordt soms nogal laagdunkend gedaan, maar als student is het een opluchting dat ze 

bestaan. Dus... blijven schrijven! 

 

 

Bedankt mama(†) en papa. 
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I.Werkwijze en afbakening van de studie 

 

„De evolutie van landschap en bewoning van Steenhuize; een archeologische benadering‟.  

 

 

Allereerst dient erop gewezen te worden dat deze archeologische benadering niet te eng mag 

worden geïnterpreteerd. Het eigenlijke onderzoek is te omschrijven als multi-disciplinair met 

wortels in de archeologie, de geschiedenis, de cartografie en de toponymie.  

 

Dat ik dan toch voor bovengenoemde titel koos, komt voor uit het feit dat ik van in den 

beginne het onderscheid wou maken met de historische benadering.  

Het lag immers niet in mijn bedoeling archiefwerk te verrichten, hetgeen van een historicus 

wel verondersteld mag worden. 

 

 

Deze studie wordt afgebakend in tijd vanaf de vroege tot de late middeleeuwen. Ook deze 

afbakening mag niet te eng worden aanzien. Waar relevant voor het onderzoek, wordt hiervan 

afgeweken. 

Er is wel sprake van een absolute afbakening in plaats; met name het grondgebied van 

Steenhuize zoals dit wordt weergegeven op de kabinetskaart van Ferraris. Dergelijke studie 

heeft immers nood aan een duidelijk afgebakend gebied. 

Er dient wel op gewezen te worden dat deze afbakening in plaats een hersenbrouwsel is van 

latere generaties. Voor de inwoners van middeleeuws Steenhuize zal deze grens fictief 

geweest zijn.  
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II. De keuze van het onderwerp: motivering 

 

 

De arbeidsintensitiviteit van een multidisciplinair en langetermijnsonderzoek vormt de 

voornaamste reden om het onderzoek te beperken tot één dorp en niet te vervallen in 

algemene weinig zeggende constateringen voor een ruime regio. 

Een micro-studie op schaal van een dorp toont ons de evolutie van het landschap binnen de 

kleinste ruimtelijke functionele eenheid. Dit kwam overeen met de leefwereld die vóór de 

mobiliteitsrevolutie niet veel verder dan de dorpsgrenzen reikte. 

 

Dat de keuze op Steenhuize viel voor het onderzoek is niet toevallig. Als voornaamste reden 

kan de vertrouwdheid met het terrein worden aangestipt, hetgeen ontegensprekelijk een groot 

pluspunt vormde. 

 

Verschillende andere argumenten verantwoorden echter ook de keuze. 

 

Steenhuize ligt in het vruchtbare leemgebied tussen Schelde en Dender, dat reeds sedert de 

Romeinse tijd wordt gekenmerkt door een relatief hoge bevolkingsdichtheid. 

 

De dorpskern van Steenhuize, met zijn kasteel, zijn kerk en zijn neerhof, ademt geschiedenis 

uit.  

 

Steenhuize gold in de middeleeuwen als een enclave in Vlaanderen, daar het een leen was van 

het  hof van Silly te Henegouwen. Hierdoor hoefde Steenhuize geen verantwoording af te 

leggen of belastingen te betalen aan de Leden van Vlaanderen. Dit zal gedurende eeuwen een 

twistpunt blijven. 

 Deze merkwaardige situatie treft men ook aan op de kabinetskaart van Ferraris, waar het 

grondgebied van Steenhuize is omstippeld. 

 

Steenhuize ligt op nauwelijks 10 km van Velzeke. Velzeke was een vicus in de Romeinse tijd 

en lag nabij het kruispunt van de Romeinse wegen Kassel-Tongeren en Gent-Douay.  
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Als toekomstig licentiaat in de archeologie lag het niet in de bedoeling archiefwerk te 

verrichten. Ik kon hiervoor putten uit eerder geschreven werk.  

Zowel Colpaert (1965) als Van den Berghe (1988) schreven over de heren van Steenhuize; 

Scholliers (1988)  behandelde het aspect landbouw. 
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III. Vraagstelling en algemene methodologie 

 

Hoe evolueerde het landschap van de eerste ingebruikname door de mens tot zijn huidige 

toestand? 

 

Deze evolutie wordt besproken op het vlak van nederzettingen, percelering en infrastructuur 

zoals wegen. 

 

 

Welke relicten resten ons nu nog van de vroegere middeleeuwse landschapsstructuren? 

 

In belangrijke mate zal , vooral voor het beschrijvend gedeelte, de retrogressieve methode 

gebruikt worden om op de onderzoeksvragen een antwoord te vinden. De retrogressieve 

methode gaat uit van het huidige cultuurlandschap, ook als informatiebron, om op zoek te 

gaan naar zijn ontstaansgeschiedenis. Indien we echter aspecten tegenkomen die deel 

uitmaakten van een vroeger landschap en nu verdwenen zijn, dan worden deze toch 

gerecupereerd en in het onderzoek opgenomen. Doel is de vorming van het actuele landschap 

vanuit zijn genese te schetsen.
1
 

Voor de reconstructie van het landschap wordt hiervoor grotendeels een beroep gedaan op de 

toponymie. Zowel de nederzettingsnamen als de veldnamen vormen op zichzelf reeds een 

aanwijzing over de aard en oorsprong en verandering van het landschap en de 

bewoningsgeschiedenis. Verder dienen toponiemen ook als aanknopingspunten om gegevens 

uit andere bronnen aan te koppelen. 

 

 

 

Welke besluiten kunnen gekoppeld worden aan de resultaten van het prospectiewerk? 

 

Vooraf werd het criterium bepaald waaraan het gevonden (scherven)materiaal diende te 

voldoen. Met name materiaal uit de middeleeuwen of reeds ervoor zou worden weerhouden 

voor het onderzoek.  

                                                 
1
 Vervloet J., 1984, Inleiding tot de historische Geografie van de nederlandse cultuurlandschappen, p 5-9 
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Vooral voor de periode van de vroege middeleeuwen en de Romense tijd zou dit, gezien de 

schaarste aan bronnnen, belangrijke indicaties kunnen opleveren aangaande bewoning en 

landgebruik. 
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IV. Leeswijzer bij de de studie 

 

 

Het grootste gedeelte van het werk wordt ingenomen door een bespreking van de 

verschillende landschapsrelicten. Hierbij kan een onderscheid gemaakt worden tussen : 

 

- relicten die sporen hebben achtergelaten in het huidig fysieke landschap (hierbij denk 

ik in de eerste plaats aan de motte, maar evenzeer het kasteel, de kasteeldreef en het 

driesgehucht)  

- relicten die geen sporen hebben achtergelaten in het huidig fysiek landschap 

(Prinsenmolen) 

- relicten die weliswaar volledig verdwenen zijn, maar waarvan het bestaan wordt 

bevestigd door een latere bouwfase (hier gelden de kerk te Steenhuize, de burcht, het 

Prinsenhof en de kapel ter Schreyen als voornaamste voorbeelden). 

 

 

Al deze relicten zijn aangeduid op de relictenkaart, die als overzicht van de studie geldt (Zie 

bijlage 1). De besproken relicten krijgen elk een apart symbool. Dit symbool is terug te 

vinden aan het begin van ieder hoofdstuk, hetgeen het mogelijk moet maken de relicten snel 

terug te vinden op de kaart. Hoe deze kaart werd opgebouwd, verneemt u in bijlage 1. 

 

Elk hoofdstuk kent ook een aparte bijlage, die terug te vinden is in de bijlagenbundel. Er 

wordt in de tekst zelf naar gerefereerd  

(Vb „Zie bijlage 8.3.1‟).  

 

 

 

 

In hoofdstuk 11 wordt de evolutie van het cultuurlandschap besproken, volgens de 

retrogressieve methode. Ik sta eerst stil bij het huidge bodemgebruik om vervolgens af te 

dalen in de tijd tot aan het begin van de jaarrekening. 
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Nadat in de voorbije 11 hoofdstukken de relicten grotendeels afzonderlijk werden behandeld 

is het tijd voor de conclusie.  

Met de opgedane kennis wordt de landschapsgeschiedenis van Steenhuize geschreven als een 

doorlopende tekst; beginnende bij het oudste spoor, de rand van een bord, en eindigend bij het 

huidige bodemgebruik. 
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1. Algemeen 

 

1.1 Ligging 

 

Steenhuize-Wijnhuize is een dorp gelegen in het zuiden van de provincie Oost-Vlaanderen, 

dat vanaf 1 januari 1977 een deelgemeente van Herzele is geworden.
2
 De huidige fusie 

behoort tot het kanton Herzele, administratief arrondissement Aalst en gerechtelijk 

arrondissement Oudenaarde. 

Steenhuize-Wijnhuize grenst in het noorden aan de deelgemeente Sint-Lievens-Esse (Herzele) 

en Sint-Antelinks (Herzele), in het oosten aan de deelgemeente Smeerebbe-Vloerzegem 

(Geraardsbergen) en Voorde (Ninove), in het zuiden aan de deelgemeente Sint-Maria-Lierde 

(Lierde) en de deelgemeente Ophasselt (Geraardsbergen), in het westen aan de deelgemeente 

Erwetegem (Zottegem). De gemeente heeft een oppervlakte van 748 hectare, 89 are en is 

doorsneden door de provinciebanen Ninove-Geraardsbergen en Geraardsbergen-Gent. 

Steenhuize-Wijnhuize ligt op 26 km ten oosten van Oudenaarde en op 31 km ten zuid-oosten 

van Gent. 

 

 

1.2 Bestuurlijke indeling 

 

Er dient nadrukkelijk op gewezen te worden dat het gebied Steenhuize, waarover deze thesis 

handelt, als dusdanig niet langer bestaat. In 1828 werd het naburige Wijnhuize eraan 

toegevoegd en ontstond Steenhuize-Wijnhuize. 

Steenhuize-Wijnhuize verdween als zelfstandige gemeente in 1977. De voormalige gemeente 

is nu een fusiegemeente van Herzele in het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde. 

Steenhuize-Wijnhuize heeft als gemeente geen 2 eeuwen bestaan. Beide geografische 

elementen werden immers pas op het einde van de 18
e
 eeuw samengevoegd. 

Na de herovering van de Franse Nederlanden in juli-augustus 1794 voerde het Franse bestuur 

een hervorming door van de bestuurlijke indeling. Voortaan vielen enclaves onder de 

jurisdictie van keizerlijk Vlaanderen. 

                                                 
2
 Herzele is een fusie van 8 deelgemeenten: Hillegem, Sint-Lievens-Esse, Woubrechtegem, Sint-Antelinks, 

Borsbeke, Steenhuize-Wijnhuize, Ressegem en Herzele. 
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In het Ancien regime was Steenhuize een vrijheerlijkheid en als dusdanig een enclave in 

Vlaanderen. Dat statuut was niet uniek. In 1794 kwam aan dit administratief buitenbeentje een 

einde. Steenhuize ressorteerde vanaf september 1794 onder de Administratie van het Land 

van Aalst. Bij de opheffing van de Administratie en de vorming van municipale kantons werd 

Steenhuize op 31 augustus 1795 ingedeeld bij het kanton Aspelare. Niet voor lang echter, op 

13 februari 1796 voegde men Steenhuize bij het kanton Ninove. In 1801 kwam Steenhuize bij 

het kanton Nederbrakel terecht en in 1828 bij het kanton Geraardsbergen.  

De naam Steenhuize-Wijnhuize als gemeentenaam komt in de wetgeving voor de eerste maal 

voor in 1828. Bij de vorige rechterlijke indelingen is Wijnhuize nooit vernoemd.
3
 In het 

Ancien Regime had Wijnhuize wereldlijk geen banden met Steenhuize. Wijnhuize was één 

van de dorpen van Het Land en de Vrije Eigendom van Zottegem.
4
 

Steenhuize was eertijds een vrijheerlijkheid, une terre franche of een franchise, zoals het dorp 

op de kabinetskaart van Ferraris vermeld staat en waarvan de inwoners bepaalde fiscale 

voordelen genoten. Door het feit dat de inwoners van de heerlijkheid geen accijns hoefden te 

betalen op bier, jenever en andere verbruiksgoederen was de verleiding groot daarvan grotere 

hoeveelheden te produceren dan voor eigen gebruik nodig of wenselijk was en deze in de 

minder fortuinlijke nabije dorpen aan gunstprijzen te verkopen, waardoor de Staten van 

Vlaanderen belangrijke inkomsten moesten delven. Dit was onder meer de aanleiding tot de 

ordonnantie van 10 juli 1722, die de vrijheerlijkheden verzocht een nauwkeurige lijst van hun 

inwoners samen te stellen zodat men kon ramen voor hoeveel personen de vrijstelling van 

accijnsrechten gelden kon.
5
 

 Een ander voorrecht van de heerlijkheid was dat bannelingen binnen Steenhuize vrij waren, 

mits de toestemming van de heer,
6
 hetgeen Sanderus in zijn Flandria Illustrata doet besluiten 

dat het een schuilplaats voor ballingen en misdadigers was.
7
 

Verdere voorrechten waren dat de heer de titel van prins mocht dragen en dat er een hoge, 

middele en een lage rechtbank was, waardoor rechtszittingen konden worden gehouden. 
8
  

Al deze voorrechten zouden voortkomen uit een oorkonde van 12 november 1348 gegeven 

door Lodewijk van Nevers, graaf van Vlaanderen. Hierin wordt door de graaf zelf de vrijdom 

van de belastingen van de vrijheerlijkheid geattesteerd.
9
 

                                                 
3
 Van Isterdael H., 2001, Het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van Steenhuize, p 12. 

4
 Herpelinck H., 2006, Heren en prinsen te Steenhuyse, p 14. 

5
 Scholliers E., 1988, Prinsen en boeven in de vrijheerlijkheid Steenhuize, in Het land van Aalst, p 10. 

6
 Van Isterdael H., 2001, Het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van Steenhuize, p 18. 

7
 Sanderus A., 1735, Verheerlykt Vlaendere, p 76. 

8
 Van Isterdael H., 2001, Het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van Steenhuize, p 18. 

9
 Van den Berghe M., 1988, De Oorspronkelijke heren van Steenhuize, in Het Land van Aalst, p 201. 
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Zoals eerder vermeld was Steenhuize een enclave in Vlaanderen. Steenhuize was een leen van 

de Prairie van Silly in Henegouwen, dat gedurende eeuwen in handen was van de heren van 

Trazegnies. Silly zelf was afhankelijk van Cysoing, gelegen in de kasselrij van Rijssel. 

Cysoing werd verworven door Evrard van Frioul, markgraaf en hertog, welke huwde met 

Gisla, dochter van Lodewijk de Vrome en kleindochter van Karel De Grote. Het was een 

koninklijke “fiscus”, namelijk de plaats waar de graanschuren zich bevonden en waar de 

koninklijke inkomsten werden verzameld en bewaard. Cysoing zelf was een rechtstreeks door 

de vorst geschonken leen.  

De hiërarchische structuur blijkt uit de vergelijking van de wapenschilden: het wapenschild 

van Cysoing werd door de leenhouders van Silly, de heren van Trazegnies, als basis genomen 

en aangevuld met een rode rand en schaduwleeuw. Steenhuize, de eerstvolgende trap op de 

hiërarchische feodale ladder, voorzag de rand van afwisselend blokken van keel( rood) en 

zilver. De heren van Trazegnies zullen de leenheren blijven van de heren van Steenhuize tot 

ongeveer midden de achttiende eeuw, op welke moment het huis de Ligne de prairie van Silly 

heeft verworven.
10

 

 

 

 

1.3 Bevolking 

 

In 1571 berekende De Brouwer op basis van het penningkohier een inwonersaantal van 565. 

In 1723 telde men 903 inwoners en 178 gezinnen. In 1784, eveneens op basis van een telling, 

was het aantal inwoners gestegen tot 1270. In Steenhuize-Wijnhuize woonden in 1797 1364 

inwoners, in 1800 1524. In 1973 waren er bijna evenveel inwoners als 175 jaar eerder, 

namelijk 1557.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Van den Berghe M., 1988, De Oorspronkelijke heren van Steenhuize, in Het Land van Aalst, p 163. 
11

 Van Isterdael H., 2001, Het archief van de heer, het leenhof en de schepenbank van Steenhuize, p 12. 
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2.Een motte te Steenhuize 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1_ Inleiding 

 

De eerste verblijfplaats met militair karakter waar de heren van Steenhuize resideerden was 

een motte. Sam De Decker maakte een inventaris van de bewaarde mottekastelen in Oost-

Vlaanderen en concludeerde als volgt:  

„In de provincie Oost-Vlaanderen zijn 16 castrale mottes bewaard gebleven. Deze zijn 

doorgaans niet meer dan aarden heuvels, de restanten van het oppervlak. Sommige zijn lang 

geleden afgegraven zonder het minste spoor (in teksten, in afbeeldingen of op kaarten) na te 

laten. Anderen werden afgegraven en lieten slechts vaag een spoor achter: de vermelding op 

een oude kaart of in een oud handschrift van woorden als “motte”, “borch ende hofstede”, 

“heve of bergh”. Een dergelijke vermelding volstaat echter niet om tot het vroegere bestaan 

van een mottekasteel te besluiten.‟
12

 

 

Te Steenhuize beschikken we echter over meer dan een eenvoudige vermelding op een kaart 

of in een oud handschrift. Op de kadasterkaart van Popp (Zie bijlage 2.1) is de structuur van 

de motte goed herkenbaar en ook in het huidig fysiek landschap (Zie bijlage 2.3)  zijn er nog 

sporen aanwezig van de middeleeuwse motte. De aanwezigheid van een motte te Steenhuize 

roept een heleboel vragen op aangaande de datering en bewoning ervan. Het onderzoek 

hiernaar werd gekenmerkt door beperkende factoren. Allereerst is de motteheuvel 

weggevaagd zonder het minste spoor na te laten. Ten tweede is het gissen naar de afmetingen 

en de precieze locatie van het neerhof dat aan het mottekasteel verbonden was. Ten derde 

leverde prospectie ter plaatse niet één scherf middeleeuws aardewerk op. 

                                                 
12

 De Decker S., 2002,  Over elfenbergen en kabouterheuvels, p 5. 

Voorstelling op de relictenkaart: 
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Desondanks meen ik na grondig onderzoek toch te mogen besluiten dat de voornaamste 

vragen in verband met datering en bewoning van de motte konden worden beantwoord. 

Vooraleer hier dieper op in te gaan lijkt het aangewezen enkele algemene kenmerken van  

mottekastelen te beschrijven. 

 

 

 

 2.2_Definitie 

 

“Mottekastelen of castrale motten zijn in de eerste plaats verdedigde private residenties van 

de heersende middeleeuwse klasse. Ze omvatten 2 essentiële delen: het opperhof, gevormd 

door de motteheuvel zelf, en het neerhof. De motteheuvel betreft ofwel een aanpassing van 

een natuurlijke hoogte (door versterken van de hellingen en/of verhogen van de top), ofwel, 

bij vlak of zwak glooiend terrein, een omgrachte ophoging met min of meer steile helling, 

geheel of gedeeltelijk kunstmatig opgeworpen met aarde afkomstig uit de gracht en met uit de 

omgeving aangevoerde grond. Het neerhof vormt een op de motte aansluitende, omgrachte 

zone. Daar waar de motteheuvel met zijn toren de adellijke en militaire component van de site 

vertegenwoordigt, dan staat het neerhof in voor het dagelijkse domaniale leven.”
13

 

  

 

2.3_Algemeen 

 

De bouw van mottekastelen is typisch voor de Volle Middeleeuwen (de 11
e
 en 12

e
 eeuw), ook 

wel de feodale periode genoemd en wordt gekenmerkt door de versnippering van het 

grondgebied door de afwezigheid van een centraal gezag. Kleine edellieden maakten zich, in 

een periode waar de band tussen leenheer en vazal steeds losser werd, meester van een gebied 

of “heerlijkheid”. Ze bestuurden vaak hun heerlijkheid als was het een privaat koninkrijkje.
14

 

De motte heeft een buitengewone verspreiding gekend in Middeleeuws Europa. Er worden 

mottes aangetroffen van  Denemarken tot het land van de Donau en Italië en van het uiterste 

westen van Frankrijk tot aan de territoria ten zuiden van de Elbe. Binnen deze regio lijkt de 

vorm van installaties niet sterk te verschillen per land. Daarentegen kunnen er binnen een 

                                                 
13

 De Wilde M, 1994, De burcht te Londerzeel, p 171. 
14

 De Decker S., 2002,  Over elfenheuvels en kabouterbergen, p 5. 
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zelfde regio wel aanzienlijke verschillen voorkomen. Deze verschillen kenmerken zich in de 

vorm, de omvang of de situatie op het terrein.
15

  

Aanvankelijk moet de motte zeker niet gezien worden als een verdediging tegen sterk 

oorlogsgeweld, maar veeleer als statussymbool.
 
De heer keek immers letterlijk en figuurlijk 

neer op degenen die zich aan zijn voeten bevonden.
16

 

Vaak stichtte de kasteelheer, uit financiële overwegingen, aan of binnen de poorten van zijn 

mottekasteel een castrale kapel of een kerk, een zogenaamde „eigenkerk‟, die dan tot 

parochiekerk kon uitgroeien.
17

  

Er kon vastgesteld worden aan de hand van een tekst uit het tweede kwart van de 16
e
 eeuw dat  

er zich binnenin de vermoedelijk 13
e
 eeuwse burcht te Steenhuize een kapel bevond.

18
 

Mogelijk was er reeds ten tijde van de motte sprake van een castrale kapel; dit valt echter niet 

aan te tonen. 

 

 

2.4_het onderzoek naar de motte te Steenhuize 

 

In de plaatselijke literatuur die onlangs over Steenhuize verscheen
19

, wordt melding gemaakt 

van twee bouwfasen van de motte: een eerste fase in houtbouw en een tweede in steenbouw. 

Voor de onderzochte motten in België geldt inderdaad vaak het principe dat ze één of 

meerdere wijzigingen hebben ondergaan en in sommige gevallen betrof het dan een overgang 

van houtbouw naar steenbouw, zoals te Chastre, Veurne, Bever en Loker.
20

 Mogelijk was dit 

ook het geval te Steenhuize , maar aangezien er geen sporen meer zijn van de motte, valt dit 

niet aan te tonen. Het was echter evenmin abnormaal dat mottes van bij hun oprichting een 

stenen constructie droegen. Voorbeelden hiervan zijn de motten van Diest, Kessenich, 

Romershoven, Gent, Bouillon, Lasne en Drongen.
21

  

Naar mijn mening kan Steenhuize bij deze laatste groep geplaatst worden en wel omwille van 

de volgende reden. De naam Steenhuize zoals wij die vandaag kennen, onderging in de loop 

der jaren enkele wijzigingen. De eerste vermelding evenwel heeft het over „Stenhusen‟ en 

dateert uit 1148, wanneer Nikolaas, bisschop van Kamerrijk, de kerk van Steenhuize, samen 

                                                 
15

 Genicot, 1967, La motte, in L‟archéologie du village médieval, p 38. 
16

 De Decker S., 2002, Over elfenheuvels en kabouterbergen, p 9. 
17

 De Decker S., 2002, Over elfenheuvels en kabouterbergen, p 12. 
18

 Van Den Berghe M., 1983,  De kasteelkapel te Steenhuize: gegeerde kapelanie tijdens het Ancien Regime in 

Het Land van Aalst, p 169. 
19

 Herpelinck H.J., 2006, Heren en Prinsen te Steenhuyse, p 58. 
20

 De Meulemeester J., 1983, Castrale motten in België, in Archaeologia Belgica 255 p 211. 
21

 De Meulemeester J., 1983, Castrale motten in België, in Archaeologia Belgica 255 p 214. 
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met haar afhankelijkheid Vloerzegem, schenkt aan de Sint Pieters-abdij te Gent, of minstens 

deze schenking bevestigt.
22

 Hierin kunnen we 2 stammen onderscheiden die van Germaanse 

oorsprong zijn. Enerzijds „staina‟ met de betekenis van „steen‟ en anderzijds „husum‟ met de 

betekenis van „huis‟.
23

 

De naam kan aldus worden geïnterpreteerd als „huis van steen‟, hetgeen erop zou wijzen dat 

de heerlijkheid reeds zeer vroeg een stenen huis had. Dit duidt op een zekere rijkdom en 

slagkracht (een stenen verschansing betekende in elk geval een sterkere troef in de 

verdediging dan de gebruikelijke houten constructies van die tijd).
24

  

Dit „huis van steen‟ zou dan overeenstemmen met de motte, die men duidelijk kan 

onderscheiden op de kadasterkaart  van Popp en waarvan het bestaan verder wordt bevestigd 

door een notariaatsakte uit 1838 (Zie bijlage 2.4), waarbij de aanwijs van het gepachte goed 

luidt als volgt: 

 

“Eene partij grond en watering wezende als nu logting boomplanterij en wallen genaemd de 

mote liggende te Steenhuyze omtrent de plaets, belendende oost de weduwe Lauwerijssens en 

kinderen, zuydwest en noord den advokaat van den bossche” 

 

 Aangezien „Stenhusen‟ voor het eerst vermeld wordt in 1148 en er dan dus reeds sprake was 

van een stenen huis - lees motte-, gaan we er van uit dat de bouw van de motte tenminste 

plaats vond in 1148. Deze datum kan echter mijns inziens nog een stuk ouder zijn. Het feit dat  

de nederzetting de naam „Stenhusen‟ kreeg, doet het vermoeden rijzen dat dit „huis van steen‟ 

een nieuwigheid was in de streek die tijd. 

Het lijkt me ook interessant om de voorgestelde dateringen van de motte te Steenhuize te 

vergelijken met een motte die wel archeologisch kon onderzocht worden. Op de Singelberg te 

Bevere-Waas kon een eerste bewoningsfase gedateerd worden rond 1158, toen Filips van den 

Elzas Floris III van Holland versloeg te Zeeland en op zijn terugweg naar Vlaanderen, de 

versterking van Beveren plat brandde. In 2 kuilen op dit loopvlak werden enkele blokken 

Doornikse kalksteen gevonden. Ten einde met de natuursteen zo zuinig mogelijk om te 

springen was alleen de fundering en/of de basis opgetrokken uit Doornikse kalksteen.
25

  

                                                 
22

 Van Den Berghe M., 1988, De Oorspronkelijke heren van Steenhuize, in Het Land van Aalst, p 166. 
23

 Gijsseling M.,  1960, Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en 

West-Duitsland, p 935. 
24

 Van Den Berghe M., 1988, De Oorspronkelijke Heren van Steenhuize, in Het Land van Aalst, p 166. 
25

 De Meulemeester J., 1978, De Singelberg te Beveren-Waas, in Archaeologia Belgica, p 9. 
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Deze opgraving toont aan dat er reeds steenbouw was bij mottes midden de twaalfde eeuw, 

hier weliswaar enkel de funderingen. Of dit ook het geval was te Steenhuize valt niet uit te 

sluiten, maar de naamgeving doet vermoeden dat het hier ging om een volledig „huis van 

steen‟ en niet enkel de funderingen. 

 

 

 

De motte werd ingeplant in een lager gelegen gedeelte van Steenhuize, in moerassig gebied.
26

 

Prospectie van het terrein bevestigde dit. Ondanks de langdurige droogte in april 2007 bleef 

het terrein drassig. Hier was geen natuurlijke hoogte zodat men een kunstmatige heuvel zal 

aangelegd hebben.  

Vermoedelijk zal men in opdracht van de heer begonnen zijn met het graven van een gracht, 

waarbij de vrijgekomen aarde werd gebruikt voor het opwerpen van de kunstmatige heuvel. 

Mogelijk werden ook van elders materialen aangevoerd, om een grotere stevigheid en 

directere stabiliteit aan de heuvel te geven, zoals werd vastgesteld op de Galooiemote te 

Loker, waar men onder andere Ijzerzandsteen aanvoerde van de getuigeheuvels uit de 

streek.
27

 Voor de motte van Steenhuize valt dit echter niet aan te tonen. 

 

De overgrote meerderheid der mottesites is gelegen in een beekvallei, meer bepaald langs de 

beek zelf, zodat de grachten rond de motte, door hun verbinding met de beek, met water 

werden gevuld.
28

. Ook de motte van Steenhuize kan aan dit rijtje worden toegevoegd.
29

 

Ik kon tot deze vaststelling komen, gebruik makende van de cartografie en prospectie ter 

plaatse.  Allereerst kan men op de kadasterkaart van Popp duidelijk de mottesite 

onderscheiden. Deze bevindt zich rechts van de kasteeldreef. Het gaat om een omgracht, 

ovaalvormig figuur. De gracht loopt verder in zuidoostwaartse richting en vertoont een grillig, 

bochtig patroon. Als we deze situatie projecteren op de hedendaagse topografische kaart (Zie 

bijlage 2.2), dan kan men vaststellen dat de omgrachte figuur van de kaart is geveegd. 

Prospectie ter plaatse bevestigde dit beeld. Wat wel nog rest is het verdere verloop van de 

gracht. Op de huidige topografische kaart vormt het grillig patroon de grens tussen huidig 

woongebied en weiden. Prospectie liet zien dat er langs dit grillig patroon  nog steeds een 

                                                 
26

 Van Den Berghe M., 1988, De Oorspronkelijke Heren van Steenhuize, in Het Land van Aalst, p 166. 
27

 De Meulemeester J, 1978, De Galooie te Loker. Brandrestengraf en middeleeuwse mote, p 14. 
28

 De Meulemeester J., 1983, Castrale motten in België, in Archaeologia Belgica 255, p 201. 
29

 Verder ook de motten van  Moorsel, Petegem, Stalen, Romershoven, Kessenich, Landen, Bever, Chastre, 

Lasne, Pessoux, Vilvoorde en Grimbergen. 
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ondiepe gracht loopt, die enkel bij natte weeromstandigheden met water wordt gevuld. Op 

regelmatige afstand staan er knotwilgen. Deze gracht wordt enkele tientallen meter 

onderbroken om vervolgens aan te sluiten bij de Leenbroekbeek. 

Om de breedte van de gracht te bepalen bood de Flora een helpende hand aan. Indien men 

immers het terrein waarlangs de gracht liep overschouwt, dan valt onmiddellijk de 

verspreiding op van pitrus, een grasachtig gewas. Deze verspreiding stemt overeen met het 

grillig patroon van de gracht dat we aantreffen op de kadasterkaart van Popp.(Zie bijlage 2.5)  

Pitrus (Juncus effusus)  behoort tot de klasse van de Eenzaadlobbigen en tot de familie van de 

Bloembiesachtigen. Het is een blijvende plant, die bloeit van juni tot augustus en die 

voorkomt van laagland tot in de bergen in natte weiden en aan het water.
30

 Op het moment dat 

de breedte van de gracht werd geregistreerd, zijnde april 2007, waren de stengelvormige 

bladeren van de pitruskolonie ongeveer 80 cm hoog en stonden de planten nog niet in bloei. 

De breedte van de gracht kon gemeten worden door de afstand te meten tussen de huidige 

gracht en de verst voorkomende Pitrussen. Dit leverde een maximale breedte van ± 28 meter 

op. Dit maakte het ook mogelijk om de oppervlakte te berekenen van de omgrachte figuur op 

de kadasterkaart van Popp (Zie bijlage 2.6). Deze ovaalvormige figuur leverde omgerekend 

een lange doormeter van ± 28 meter op en een korte van ± 13 meter. Met de grachten erbij 

levert dit een doormeter op van ± 25 meter en ± 45 meter. Wetende dat de onderzochte motten 

in België in doormeter variëren tussen 20 meter en 110 meter
31

 kunnen we besluiten dat de 

motte van Steenhuize behoorde tot de kleinste categorie. 

 

De economische functie van de motte valt steeds op het neerhof te situeren.
32

 Over de locatie 

en de oppervlakte van het neerhof valt nagenoeg niets te vertellen. Vermoedelijk lag het 

neerhof ten zuiden van de gracht, maar dit gebied is nu woongebied. Volgens amateur-

archeoloog Luc Beeckmans werden bij de bouw van een huis in dit gebied funderingen 

gevonden van een niet nader omschreven gebouw, vergezeld van kleine scherven. Dit zou 

eventueel kunnen duiden op de funderingen van het neerhof en kan misschien in de toekomst 

worden onderzocht. Een brug over de gracht zal de verbinding gevormd hebben tussen het 

neerhof en het opperhof. Of het volledige neerhof ook omgracht was, valt niet aan te tonen.   

 

                                                 
30

 Toman F., 1993, De Grote Rebo natuurgids, p 94. 
31

 De Meulemeester J., 1983, Castrale motten in België, in Archaeologia Belgica 255, p 202. 
32

 De Meulemeester J., 1983, Castrale motten in België, in Archaeologia Belgica 255, p 216. 



 17 

Vermoedelijk was Amalric, de eerst gekende dorpsheer van Steenhuize, de oprichter van de 

motte.
33

 Wanneer de motte werd verlaten en welk gebouw er in de plaats kwam is niet met 

zekerheid vast te stellen. Wat wel kon vastgesteld worden is dat wegens de kleine oppervlakte 

van het motteplateau hier geen permanente bewoning kan  geweest zijn. 

 Na onderzoek blijven twee mogelijkheden over die in de volgende hoofdstukken worden 

besproken. Ofwel bouwde men een tweede motte, groter dan de eerste en ietwat buiten het 

centrum gelegen, ofwel ging men  over tot de bouw van de burcht, een honderdtal meter 

verder, op de plek waar zich thans het kasteel van Steenhuize bevindt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Voor een uitgebreide behandeling hieromtrent verwijs ik naar 5. De heren van Steenhuize. 
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3._De burcht te Steenhuize 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allereerst dient enig voorbehoud gemaakt te worden omtrent de term „burcht‟. Ik kies voor 

„burcht‟ omdat ook  Van den Berghe en Herpelinck
34

  deze term hanteren. Misschien zou de 

term „waterkasteel‟, zoals beschreven door Van Reyen
35

, hier beter van toepassing zijn. 

In de literatuur is de enige voorgestelde datering omtrent de bouw van de burcht te Steenhuize 

terug te vinden in het Jaarboek van de Culturele Kring Zottegem.
36

 Dit weinig 

wetenschappelijk onderbouwd werk situeert de bouw van de burcht in de 13
e
 eeuw. Vanwaar 

men deze bewering haalt is onbekend, maar na grondig onderzoek meen ik te mogen besluiten 

dat de 13
e
 eeuw inderdaad de meest waarschijnlijke was om de bouw van de burcht te 

situeren.  

De vermoedelijke bouwheer zou dan Gerart de Trazegnies geweest zijn, die als heer van 

Steenhuize een eerste maal vermeld wordt in 1253.
37

 

Hoe de burcht er toendertijd uitzag blijft een vraagteken. De kaart van Jacques Horenbault 

van het Land van Aalst uit 1596 vertoont geen wezenlijke sporen meer van de burcht.(Zie 

bijlage 3.1) Er is enkel nog een cirkelachtige figuur te zien. Dit zou eventueel kunnen duiden 

op een rond waterkasteel, of beter gezegd, de overblijfselen ervan. De ronde waterkastelen 

zijn een heuse verbetering vergeleken met de motte-kastelen. Bij de waterkastelen is er wel 

nog steeds enige ophoging van het terrein te zien, maar er is niet langer sprake van een 

kunstmatige heuvel, op de top waarvan het kasteel zou staan. Het water wordt nu direct benut 

als verdedigingsmiddel. De vijand, die vroeger op enige afstand van het mottekasteel de 

                                                 
34

 Van Den Berghe M., 1983, De Kasteelkapel te Steenhuize: gegeerde kapelanie tijdens het Ancien Régime, in 

Het Land van Aalst p 169. 

   Herpelinc, H., 2006, Heren en Prinsen te Steenhuyse, p 58. 
35

 Van Reyen P., 1971, Middeleeuwse Kastelen in Nederland, p48-60. 
36

 De schandpaal te Steenhuize-Wijnhuize, in jaarboek culturele kring Zottegem, jg 11, 1959-1960, p. 102. 
37

 Zie verder 5. de heren van Steenhuize. 
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gracht kon opvullen, bijvoorbeeld met takken, werd nu gedwongen dit te doen vlak onder de 

muren van het kasteel.
38

 

 

Tijdens de restauraties in de jaren ‟80 kwamen de fundamenten van deze middeleeuwse 

burcht vrij. Als aandenken liet men een gedeelte van deze funderingen vrij, zodat deze nu nog 

te bezichtigen zijn in een gang in de kelderverdieping van het huidige kasteel.(Zie bijlage 3.2) 

Gezien de hogere rechtsmacht die de heer van Steenhuize bezat, zal er in de burcht mogelijk 

ook een gevangenis geweest zijn. 
39

  

Verder kan met zekerheid gesteld worden dat er zich in de burcht een kapel bevond, getuige 

een akte van presentatie van de kapelanie van Steenhuize, geredigeerd onder de toenmalige 

prins van de heerlijkheid, Rene van Gruuthuse, in het tweede kwart van de 16
e
 eeuw. Deze 

akte vermeldt het ontslag van de kapelaan Desire Pensart als kapelaan en de aanstelling van 

zijn broer Antoon. Waarschijnlijk vormde deze kapel geen afzonderlijk bouwwerk, maar 

bekleedde zij een ruimte binnenin de burcht, aangezien bij het opbouwen van het nieuwe 

moderne kasteel in 1628 een nieuwe kapel werd ingezegend. 

 

“ Anthonio Pensart suo fratre resignare et dimittere proponit et intendit, idcirco et certis de 

causis animum nostrum ad hoc moventibus de fidelitate diseratione et industria honorabilis vir 

dominus ac magister presbyteri curati seu rectoris ecclesia parochialis beata Maria virginis de 

cappella oppidi « 
40

 

 

 

Wanneer de burcht werd vernietigd, is onbekend. In het artikel van Van Den Berghe wordt de 

vernietiging gedateerd begin de 17
e
 eeuw

41
. Mijns inziens was dit reeds enkele decennia 

eerder, aangezien de burcht op de kaart van het Land van Aelst uit 1596  niet  meer te zien is.  

De akte van presentatie van de kapelanie dateert uit de tweede helft van de 16
e
 eeuw

42
 en 

aangezien de burcht er toen nog stond, valt de vernietiging ervan te dateren tussen 1550 en 

1596. 
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39
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In 1605 kocht Jeanne de Richardot, barones van la Baulme-Popet de heerlijkheid Steenhuize 

tegen de som van 24.200 pond. In 1628 begon zij met de bouw van een nieuw kasteel. 
43
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 De Trazegnies O., 1988, Het prinsdom Steenhuize en zijn Kasteel, in De Woonstede Door De Eeuwen Heen, 

nr.79, p.12. 
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4. _Het kasteel van Steenhuize 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alhoewel deze fase, met name de bouw van het kasteel van Steenhuize door Jeanne de 

Richardot in 1628 reeds te situeren valt in de Nieuwe Tijden, is de bespreking ervan 

onontbeerlijk. Deze fase vormt immers de laatste schakel in de evolutie van de 

verblijfplaatsen van de heren van Steenhuize en is tot op de dag van vandaag de toestand 

zoals wij die op het kasteeldomein aantreffen. 

In de 15
e
 eeuw stierf de mannelijke lijn van de oorspronkelijke familie der Steenhuizes uit en 

de dochter huwde met Jan Van Gruuthuze, ook wel Jan Van Brugge genoemd.
44

 De 

Gruuthuzes zouden de heerlijkheid Steenhuize vanaf 1416 tot een eind in de 16
e
 eeuw 

houden. In de jaren zestig van de 16
e
 eeuw kwamen zij echter in financiële moeilijkheden en 

een tijdlang hield de graaf van Egmont, prins van Gavere, nu ook het prinsdom Steenhuize dat 

hem als pand was toegewezen door de curatoren van de Gruuthuzes.
45

 Lamoraal van Egmont 

werd echter onthoofd in 1567
46

 door toedoen van de hertog van Alva en al zijn goederen 

werden hieropvolgend verbeurd verklaard.  

De betrekkingen tussen de machtshebbers en de adel waren niet steeds teder, maar vanaf 1593 

kon Karel van Egmont het merendeel van de familiale goederen terug in bezit nemen. 

Uiteindelijk zal de heerlijkheid openbaar verkocht worden in 1605. Het was Jeanne Richardot 

die voor de som van 24.200 pond de heerlijkheid kocht. Zij liet haar hiervoor wel bijstaan 

door haar vader, Jean Grusset, gezegd Richardot, voorzitter van de Geheime Raad.
 47

 

                                                 
44

 Zie verder 5. De heren van Steenhuize 
45

 Scholliers, E., 1988, Prinsen en boeren in de vrijheerlijkheid Steenhuize, in Het Land van Aalst, p 12. 
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Jeanne de Richardot verbleef aanvankelijk nog op haar kasteel te Avelgem
48

 en in de jaren 

1627-28 besliste zij om op de plaats waar de burcht vroeger stond een nieuw kasteel te 

bouwen(Zie bijlage 4.1). 

 

Alhoewel het nieuwe kasteel nog een omgrachting vertoonde, was het militaire aspect niet 

langer de hoofdbekommernis. Dit kasteeldomein was eerder een lusthof te noemen  getuige 

het uitzicht van het kasteel zoals te zien in de gravure van Sanderus uit Flandria Illustrata 

(1641-1643).
49

 

“Het is een eenvoudig gebouw met een barokke voorportaal dat aanleunt tegen een wat 

ongewone voorgevel met zes ramen op de verdieping, parallel met de onregelmatige verdeling 

van het gelijkvloers. Op de hoeken voorzien van halfronde torentjes, half wachtttoren, half 

draaghemel, komt het kasteel voor als een volkomen rechthoek, waarboven de dakhellingen 

samenlopen in een bol, waarvan de top het embleem van de Richardots draagt. De muren zijn 

opgetrokken in baksteen, op onopvallende wijze verankerd, waaruit men de bouwtrant van de 

XVIIe eeuw in Vlaanderen, veel minder van beeldhouwkunst voorzien dan de Franse 

tegenhanger uit die tijd, en duidelijk aangetrokken tot het natuurlijk en onbewerkt materiaal,  

kan aflezen.”
50

 

 

De prinses overleed in 1657 te Gent. De volgende eeuwen zal het kasteel nog dikwijls te 

lijden hebben onder oorlogsgeweld, maar steeds zal de schade terug hersteld worden.
51

 

In de jaren ‟80 van de vorige eeuw werd het kasteel gerestaureerd.
52

 (Zie bijlage 4.2) 
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5._De  Heren van Steenhuize 

 

 

 

Dit dossier heeft tot doel na te gaan of er verbanden kunnen worden gelegd tussen enerzijds 

de evolutie van de woonplaats van de heren van Steenhuize, zijnde een motte, een burcht en 

het 17
e
 eeuwse kasteel en anderzijds de opeenvolgende heren van Steenhuize tussen de 

twaalfde en de 17e eeuw.    

Die heren waarvan verondersteld wordt dat zij direct betrokken  waren bij de bouw of afbraak 

van een bewoningsfase worden in dit dossier uitvoerig besproken. Mits het niet tot de 

doelstelling van deze thesis behoort worden de overige heren slechts summier behandeld. Ik 

verwijs dan ook naar de in de voetnoten opgesomde werken voor een meer gedetailleerde 

studie van hun levenswandel.  

 

 

 

5.1_De eerste vermeldingen 

 

De oudste vermelding van leden van het geslacht van „Steenhuize‟ vindt men terug in charters 

van en betrekking hebbende op de Premonstratenzer-abdij van Ninove. Deze abdij werd 

gesticht door Gerard I van Ninove in het jaar 1137.
53

 Hij was getrouwd met Gisela Van 

Petegem
54

, dochter van de machtige Ingelbert van Petegem. Het is ter haar nagedachtenis en 

om haar in de parochiekerk een waardig graf te geven, dat Gerard I op 11 november 1137 het 

seculiere kapittel van de parochiekerk omvormde en uitbreidde tot 

premonstratenzerstichting.
55

 Reeds onmiddellijk na haar stichting werd zij begiftigd met een 

aantal lenen en voordelen van leken-heren die zo hun zielsrust en deze van hun voorzaten 

wilden afkopen. 

Zo sluit in 1155 Amelricus, toparcha de Steenhuize, zich aan bij de schenkers met overdracht 

van een aantal gronden.
56

 Door deze schenkingen zou er een zeer goede relatie ontstaan zijn 
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tussen de heren van Steenhuize en de abdijoverheid. Getuige hiervan is het voorkomen van 

leden van het geslacht der Steenhuizes in allerlei charters met betrekking tot het onroerend en 

financieel bezit van de abdij. Soikinus de Steenhuize treedt op als getuige in een akte van 

1179 en Henricus de Steenhuize twee maal in 1184.
57

  

Een verklaring voor deze schijnbaar nauwe band tussen de heren van Steenhuize en de abdij 

van Ninove kan gevonden worden in de genealogie.  

Bij deze is het noodzakelijk aan te vangen met de eerste heren van Ninove.  

Ik baseer mij hiervoor grotendeels op het artikel van Dirk Van De Perre, dat verscheen in Het 

land van Aalst. Dit artikel vormt een aanvulling én correctie op de stamboom van de heren 

van Ninove, zoals deze werd opgesteld door Warlop in „De Vlaamse adel voor 1300.‟
58

 (Zie 

bijlage 5.1) Van De Perres voornaamste bron bij zijn studie waren de ‟Chronotaxis‟ van 

Godfried van Elshout. Deze man was de archivaris van de Ninoofse abdij. In 1652 begon hij 

aan zijn werk en heeft toen alle beschikbare gegevens over de abdijgeschiedenis per jaar 

gerangschikt.
59

 

Warlop start de genealogie van de Ninoofse heren met Gerard I, de stalmeester, die in 1089 en 

1093 vermeld wordt.
60

 Warlop steunt hiervoor op het feit dat Amalrik II(de zogezegde 

kleinzoon van Gerard I) eveneens stalmeester is. 
61

 De stalmeester van Vlaanderen voerde bij 

afwezigheid van de Graaf het bevel over het leger.
62

 Verder bewijs ziet Warlop in het feit dat 

de naam Gerard nadien bij de Ninoofse heren nog voorkomt. Dit alles wordt door Van de 

Perre betwist. Allereerst wordt van Gerard I in de bronnen niet vermeld dat hij van Ninove is. 

Tevens was de functie van stalmeester niet erfelijk en ten derde was niet de naam Gerard, 

maar wel de naam Amalrik de meest kenmerkende naam van de Ninoofse heren. Van de Perre 

besluit dat met zekerheid kan gesteld worden dat op het moment dat de naam van Gerard I 

voorkomt,Amalrik I heer van Ninove was
63

 en ik ben geneigd hem hierin te volgen. Ook 

volgens Vangassen is de eerste heer van Ninove Amalrik I en niet Gerard I.
64

 

Wat is nu echter de verwantschap met de Heren van Steenhuize? 
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Amalrik I liet tenminste drie kinderen na: Amalrik II, Ermengarde en Ermentrude. 
65

 

Hoewel Warlop enkel Amalrik II vermeldt als zoon van Amalrik I zijn we desalniettemin 

geneigd ook hier geloof te hechten aan Van de Perres aanvullingen. Enerzijds werden 

dochters nu eenmaal niet in de stamboom opgenomen, anderzijds zal Ermentrude haar eerste 

zoon de naam Amalrik geven, de meest kenmerkende naam voor het oudste Ninoofse 

herengeslacht 
66

 én duikt de naam Ermengarde twee generaties later terug op bij de leden van 

Ninove, als dochter van Gerard I , stichter van de abdij
67

.  

Ermentrude wordt bij naam genoemd in de bisschoppelijke oorkonde van 1139 samen met 

haar kinderen. Zij was mede-erfgenaam van het Ninoofse patrimonium en diende in te 

stemmen met de schenking ervan aan de abdij. Vier namen van kinderen zijn gekend: 

Amalrik, Gisela, Alicia en Heilewige. Deze Amalrik is de Amelricus de Steenhuize die in 

1155 een aantal gronden overmaakt aan de abdij, die nota bene gesticht werd door Gerard I, 

zijn neef. Aldus is de bewering hard gemaakt dat het geen verwondering hoeft te wekken dat 

leden der Steenhuizes voorkwamen in allerlei charters met betrekking tot het onroerende en 

financiële bezit van de abdij.  

 

De volgende vraag die logischerwijs dient gesteld te worden is wie dan wel de vader van 

Amelricus de Steenhuize was. Uit voorgaande paragraaf bleek dat Amelricus‟ moeder 

hoogstwaarschijnlijk Ermentrude van Ninove was en dat zij in 1139 samen met haar kinderen 

een schenking deed aan de Ninoofse abdij. Afgaand op het feit dat zij in 1139 al/nog  ten 

minste vier kinderen had, mogen we veronderstellen dat zij vermoedelijk ergens tussen het 

einde van de 11
e
 eeuw en het eerste kwart van de twaalfde eeuw in het huwelijk zal getreden 

zijn en dit hoogstwaarschijnlijk met een lid van de Vlaamse adel. Zo was ook haar vermeende 

zuster Ermengarde getrouwd met een heer van aanzien, namelijk de heer van Melden (bij 

Oudenaarde).
68

  

Met deze gegevens ben ik op zoek gegaan in de  237 stambomen van de Vlaamse adel zoals 

deze worden beschreven door Warlop.  De naam Ermentrudis komt als echtgenote doorheen 

de  verschillende stambomen slechts 4 maal naar voor. Hierbij komt Ermentrudis slechts 1 

maal naar voor binnen de door ons voorgestelde tijdslimieten en dit aan de zijde van ene 
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Amalrik II van Eine(Landas) (Zie bijlage 5.2). Deze Amalrik II was kleinzoon van Amalrik, 

Graaf van Valenciennes. Hij wordt een eerste maal vermeld in 1096 en zou gestorven  zijn 

tussen 1121 en 1124. 
69

 Onder zijn zoons bevond zich Amalrik III.  

Indien we de stelling aannemen dat deze Amalrik III overeenstemt met de Amelricus de 

Steenhuize, dan dienen vooreerst enkele bedenkingen te worden gemaakt.  

Allereerst vermeldt Warlop naast Amalrik III als kinderen van Amalrik II van Landas en 

Ermentrudis verder ook nog Stefaan, Gerard, Rogier, Robrecht en Hugo. 
70

  Dit staat op het 

eerste zicht nogal haaks op het feit dat Ermentrude in 1139 met haar 4 kinderen Amalrik, 

Gisela, Alicia en Heilewige optreedt in een akte.  Maar dan vermeldt een akte van na 1165 dat 

Amelricus samen met Hugo (zijn broer) nog een schenking van drie dagwand doet aan het 

klooster.
71

 Van de vier andere vermeende broers (Stefaan, Gerard, Rogier, Robrecht ) vinden 

we echter geen vermelding terug.  

Ten tweede wordt Amelricus bij zijn schenking van enkele gronden aan de abdij te Ninove in 

1155 niet vermeld als Heer van Eine(Landas), maar als „toparcha de Steenhuize‟. Amelricus 

als „toparcha de Steenhuize‟ kan eventueel verklaard worden omwille van het feit dat 

Amelricus ten tijde van de schenking van enkele gronden optrad als heer van Steenhuize en 

niet als heer van Eine(Landas), daar de gronden gelegen waren te Steenhuize. Wat wel een 

vraagteken blijft is waarom Amelricus dan naast „toparcha de Steenhuize‟ niet verder 

omschreven werd als heer van Eine(Landas). 

Wat verder pleit voor deze stelling inzake de afkomst van Amelricus de Steenhuize is dat de 

naam Amalrik in de 237 edele geslachten, door Warlop beschreven, slechts 2 maal voorkomt, 

namelijk bij de heren van Ninove en de heren van Eine(Landas). Als laatste punt ter 

verdediging van onze stelling kan aangehaald worden dat Rogier van Landas, namelijk de 

broer van Amalrik III van Landas ( de veronderstelde Amelricus de Steenhuize) gehuwd was 

met de weduwe van de voor 1154 overleden Jan I van Cysoing. Hierdoor werd Rogier heer 

van Cysoing
72

 en het was nu net Cysoing waar Steenhuize in de Late Middeleeuwen 

gedeeltelijk afhankelijk van was.
73

 Zo is de vlag van de heren van Steenhuize gedeeltelijk 

geïnspireerd op deze van Cysoing.
74

  

De bedenking die de Trazegnies zich maakte in een artikel over Steenhuize in „Woonstede 

door de eeuwen heen‟ zou hierdoor kunnen worden opgelost, namelijk: „Hoewel Steenhuus 
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met de betekenis van „huis van steen‟ schijnt te duiden op een herenhuis van aanzien, nu dit 

bouwmateriaal alsdan zeldzaam was, kan niet hetzelfde gezegd worden van de eerste heren 

van deze plaats. Anno 1155 wordt Amelricus, toparcha de Steenhuize vermeld, namelijk een 

grondeigenaar.‟
75

 

 

 

 

5.2_Verdere vermeldingen tot 1250 

 

Tussen de tweede helft van de twaalfde eeuw en de eerste helft van de dertiende eeuw zijn er 

diverse meldingen van naamdragers de Steenhuize, doch kan er van slechts een paar met 

zekerheid of via afleidingen gesteld worden dat het gaat om de „dominus‟ de heer van het 

feodum.
76

 

Zo wordt Alvericus van Steenhuize enkele malen genoemd als getuige. In 1156 schonk hij 

grond aan de abdij nabij de weg naar Okegem voor de zielenrust van zijn zoon Gerard. Hij 

had eveneens een zoon die Soikin heette. Van De Perre laat in zijn artikel in Het land van 

Aalst
77

 de vraag of deze Alvericus een zoon of een neef was van Amalrik I in het midden. 

Indien wij echter onze hypothese verder volgen, dan kan deze Alvericus enkel een neef zijn 

van Amalrik, aangezien de naam Alvericus niet voortkomt bij de verschillende zonen van 

Amalrik I.
78

 De  mogelijkheid bestaat dat Alvericus de zoon was van Hugo, die in 1165 

samen met zijn broer Amalrik een schenking deed aan het klooster.  

In 1198 oorkondt Gilles de Trazegnies, dat hij een rente, namelijk de tiende van Voorde, 

dewelke  Bertha van Steenhuize van hem in leen hield, heeft teruggenomen en afgestaan aan 

de graaf van Vlaanderen, dewelke ze op zijn beurt heeft geschonken aan de abdij van Ninove. 

Dit gebeurde met instemming van haar zonen Amalrik, Gerard, Soikin en Boudewijn.
79

 Deze 

Bertha wordt als enige der Steenhuizes vermeld door Warlop
80

. Mogelijks was zij getrouwd 

met Alvericus van Steenhuize en was deze Alvericus in 1198 reeds gestorven. Voor deze 

stelling pleit dat Alvericus in 1156 wordt vermeld met 2 zonen, Gerard en Soikin. Deze 2 

zonen worden ook vermeld als kinderen van Bertha van Steenhuize. Tegen deze stelling druist 
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in dat Alvericus in 1156 grond schenkt aan de abij voor de zielenrust van zijn zoon Gerard
81

. 

Indien dit klopt is het onmogelijk dat dit dezelfde Gerard is die, getuige de akte van 1197, 

veertig jaar later nog in leven was. In deze akte  worden verder de namen van Ympinus en 

Henricus van Steenhuize vermeld. Volgens Van Den Berghe behoorden zij tot dezelfde 

generatie als Bertha en waren zij broers en zussen.
82

 De mogelijkheid bestaat echter ook dat 

Ympinus en Henricus enerzijds wel generatiegenoten waren van Bertha, maar dat zij 

anderzijds de broers waren van haar overleden echtgenoot, in onze stelling zijnde Alvericus. 

Aangezien Ympinus‟ naam eerst wordt vermeld, kan worden aangenomen dat Ympinus in 

1197 heer van Steenhuize was.
83

  

In de eerste helft van de 13
e
 eeuw duiken nog enkele maal de namen van leden van het 

geslacht der Steenhuizes op als getuige bij documenten uit de abdij van Ninove, zonder dat 

het evenwel mogelijk is een stamboom van het geslacht op te maken. 

In 1202 en 1219 treedt Soikinus van Steenhuize op als getuige in een akte van de abdij van 

Ninove. In 1238 wordt ene Henricus de Steenhuize vermeld bij een schenking aan de St. 

Adriaansabdij te Geraardsbergen.
84

 

 

 

 

5.3_Vanaf 1250 

 

Vanaf 1250 is de filiatie van het huis vrij nauwkeurig samenstelbaar.(Zie bijlage 5.3) Wat 

echter niet achterhaalbaar is, is welke band er was tussen enerzijds de laatst gekende  

vermoedelijke heren van Steenhuize voor 1250, namelijk Ympinus, Henricus en Soikinus van 

Steenhuize en anderzijds Gerard van Steenhuize, die een eerste maal wordt vermeld in 1253.  

Om de afkomst van Gerard na te gaan, is het noodzakelijk in de genealogie van een ander edel 

geslacht, namelijk de familie De Trazegnies, te grasduinen. In de akte van 1198
85

 komt Gilles 

II de Trazegnies naar voor als suzerein van het geslacht der Steenhuizes. Vanwaar hij deze 

rechten haalde is evenwel onduidelijk.  Deze Gilles II zal Boudewijn IX , graaf van 

Vlaanderen, in 1202 vergezellen naar het Heilige Land om zich aan te sluiten bij de Vierde 

kruistocht (1202-1204), die onder impuls van Venetië niet het Heilig Land, maar 
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Constantinopel als doel had.
86

 Eerder dan deze te volgen in de inneming van Constantinopel 

hield hij zich bezig met de verovering van het Heilig Land, waar hij in 1204 werd vermoord 

door Turkse nomaden.
87

 Hierdoor kon zijn jongste broer, Otto, tijdens de minderjarigheid van 

zijn neven Otto III en Gilles het geheel van de familiegoederen beheren en de vazallen naar 

zijn hand zetten.
88

 

Otto zal geen gezegende leeftijd bereiken en sterft in 1230. Hij laat 3 zoons na, Otto, Gilles en 

Gerard.
89

 Plumet vermeldt dat Gerard in 1230 een dotatie krijgt, maar dat er verder over hem 

niets geweten is. Volgens De Trazegnies in „Woonstede door de eeuwen heen‟ kan deze 

Gerard gelijkgesteld worden met Gerard, heer van Steenhuize. 

Wat deze bewering ondersteunt is dat de naam Otto, kenmerkend voor het geslacht der 

Trazegnies, in de volgende generaties der Steenhuizes nog herhaaldelijk voortkomt. Voorts 

wijst het wapen van Steenhuize op een verbintenis met de heren Trazegnies. Indien deze 

bewering klopt, blijft wel de vraag wat nu de precieze verbinding vormde tussen beide 

families.  

Otto, vader van Gerard, was getrouwd met Osilia, dochter van Olivier van Runschuit.
90

 De 

enige verklaring die er dus kan gegeven worden is dat Gerard trouwde met een erfgename der 

Steenhuizes waardoor hij Heer van Steenhuize werd. Wie zijn echtgenote  was is echter 

onbekend. Het blijkt dat Gerart van Steenhuize zich tegenover het grafelijk huis verdienstelijk 

heeft gemaakt, reden waarom anno 1253 hem het leengebied Waarschoot, 30 bunder groot, 

wordt geschonken door Margareta, gravin van Vlaanderen en de moeder van Gwijde van 

Dampierre. Gerart I kwam anno 1274 om het leven toen hij, op bedevaart naar Brugge, werd 

overvallen en met zijn metgezellen vermoord. Dit zal aanleiding geven tot een hele reeks 

bloedige en dodelijke wraakacties tussen de families van de slachtoffers en de daders. Het is 

niet bekend met wie Gerart in de echt was verbonden, doch staat vast dat zij drie kinderen 

hadden; Oste, Beatris en Gerart. 

Indien Gerard de Trazegnies kan gelijkgesteld worden met Gerart van Steenhuize, dan kan de 

bewering die in „Jaarboek De Culturele Kring‟ verscheen, namelijk dat de burcht in de 13
e
 

eeuw zou zijn gebouwd, best wel kloppen. 
91

 Dat leden der Trazegnies vanaf 1250 de scepter 

zwaaiden in Steenhuize betekende ongetwijfeld dat de kapitaalkracht er fors op vooruitging. 
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Het zou dus best kunnen dat de burcht reeds werd gebouwd tijdens de heerschappij van Gerart 

of nadien zijn zoon Oste. 

 

De zoon van Gerart, Oste I, werd door zijn huwelijk met Heila van Avelghem tevens heer van 

Avelgem.
92

 Waar zijn vader door een huwelijk met een lid der Steenhuizes heer van 

Steenhuize werd zal de zoon er dus niet voor onder doen. 

Oste had een were ingesteld op de dood van zijn vader Gerart en had hiervoor grote schulden 

gemaakt, namelijk niet minder dan 2400 pond op datum van zijn overlijden. Dat het met de 

financiële toestand van zijn echtgenote niet bijster gesteld was, blijkt uit een akte van 1279 

waar Heila een leengoed te Avelgem verkoopt aan de Sint-Pietersabdij te Gent. Van Oste zelf 

is er geen sprake meer, er wordt wel verwezen naar zijn zoon en toekomstige opvolger 

Willem.
93

 Verder lieten Heila nog twee kinderen na; Oste II en Beatrijs. In diezelefde periode 

zal Gerard II van Steenhuize, de broer van Oste I van Steenhuize een tak van de familie laten 

uitgroeien als de heren van Zwevegem.
94

  

Colpaert vermeldt in zijn werk over de Heren van Avelgem
95

 dat er te Avelgem een burcht 

werd gebouwd vanaf het midden van de dertiende eeuw. In 1202 wordt in een akte nog 

gesproken over een „curia‟ of woning van de heren. Vanaf 1269 komt in een akte waarin Oste 

I optreedt de naam „castrum‟ voor. Dit veronderstelt de bouw van een versterkte burcht. 

Vraag blijft echter of de burcht werd gebouwd door Oste I of reeds door zijn schoonvader 

Willem van Avelgem. In ieder geval lijkt het weinig waarschijnlijk dat indien Oste I te 

Avelgem woonde in een burcht hij er nog één liet bouwen te Steenhuize. Het lijkt er dus op 

dat de burcht te Steenhuize zal gebouwd zijn door zijn vader Gerart van Steenhuize. 

 

Willem I zal zijn vader opvolgen als heer van Steenhuize en Avelgem. De grootste 

karaktertekening van Willem I is zijn gebondenheid aan de familie Steenhuize.
96

 In het jaar 

1289 richtte hij een verzoekschrift aan de Graaf van Vlaanderen ten einde tussen te komen in 

de vetes die bestonden tussen het huis van Steenhuize en de familie Bonins te Brugge wegens 

de moord op zijn grootvader en de daaruit volgende vergeldingsacties.
97

 

 In 1302 zou Willem gevangen gezeten hebben in Frankrijk. In de eerste helft van 1300 vielen 

een hele reeks steden in handen van de oprukkende Fransen. Gwijde van Dampierre week 
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voor de overmacht en smeekte de onderwerping af. Samen met zijn zonen Robrecht en 

Willem en meer dan vijftig verknochte edellieden werd hij gevangen gezet door Karel van 

Valois in Frankrijk.
98

 Onder deze edelen zou ook Willem van Steenhuize geweest zijn.
99

 Na 

Willem komt de heerlijkheid in handen van zijn broer, Oste II. Deze zou, net als zijn broer en 

zijn vader, de zetel van zijn activiteiten geplaatst hebben te  Avelgem.
100

  In tegenstelling tot 

zijn broer, zou Oste II met zekerheid in 1302 te Kortrijk hebben gestreden. Daar waren slechts 

weinig Vlaamse ridders aanwezig. De Chronique Artésienne vermeldt Oste van Steenhuize.
101

 

Deze Oste II en zijn opvolger Gerard zijn de geschiedenis ingegaan eerder als misdadigers 

dan als roemrijke krijgers. Zo kreeg Oste II het voornamelijk aan de stok met de Sint 

Pietersabdij te Gent. Hij zou schade hebben aangebracht aan de abdijgoederen te Avelgem, 

hun rente hebben afgenomen en onderhorigen van de abdij hebben mishandeld.
102

 Zijn 

opvolger Gerard maakte het nog bonter. Hij beging de moord op twee poorters en 

gemeenteschepenen van Gent. Uiteindelijk zou Gerard er van af komen met het betalen van 

een zoending.
103

 

In schril contrast hiermee stond Felix van Steenhuize, de kleinzoon van Gerard, die tot de 

hoogste adellijke kringen zal stijgen. In 1405 wordt hij benoemd tot grootbaljuw van 

Vlaanderen. Dit ambt werd ingesteld door graaf Lodewijk van Male anno 1374 en gaf de 

ambtsdrager de macht vervolgingen in te zetten tegen alle belangrijkste misdrijven. De baljuw 

bezat ook de macht om in bepaalde gevallen pardon te verlenen of verbannelingen teniet te 

doen. De belangrijkste functies van Felix van Steenhuize vergden vele verplaatsingen uit 

hoofde van zijn baljuwschap, maar evenzeer werd hij geacht veelvuldig aanwezig te zijn aan 

het hof als raadsheer en kamerling van de hertog van Bourgondië. Dit alles maakte dat hij 

weinig effectief aanwezig was te Steenhuuuse en dat hij het beheer van de heerlijkheid 

overliet aan zijn aangestelden ter plaatse.
104

 Vanaf zijn zoon, Jan van Steenhuize, gaan de 

Heren van Steenhuize en Avelgem zich prinsen van Steenhuize noemen. Felix, de groot-

baljuw van Vlaanderen had zich nooit zo genoemd. Waarschijnlijk zal zijn zoon Jan dit 

privilege ontvangen hebben van de hertogen van Bourgondië.
105

 Jan overlijdt voor 1443, 

zonder nalatenschap, nu in dat jaar de heer van Gruuthuse, gehuwd met Maria van Steenhuize, 

Jans zuster, de titel voert van Prins van Steenhuize en heer van Avelgem. Bij zijn dood gaan 
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zijn goederen dan ook over op zijn zuster die ze door huwelijk overbrengt naar de heren van 

Gruuthuse.
106

 

De Gruuthuses zullen Steenhuize tot een eind in de zestiende eeuw bezitten. Daarnaast 

bezaten zij nog talrijke andere heerlijkheden. Naast het reeds vermelde Avelgem waren dat 

Heestert, Berchem, Spiere en ook Oostkamp bij Brugge. 
107

 Het hoeft dus geen verwondering 

te wekken dat deze Heren nauwelijks in de burcht te Steenhuize zullen vertoeft hebben. De 

burcht  werd vermoedelijk vernield vóór 1596
108

 en er zijn geen aanwijzingen dat de 

Gruuthuzes moeite hebben ondernomen om een nieuwe burcht in de plaats te bouwen. Zij 

gingen wel over tot de bouw van een nieuw kasteel te Avelgem en dit vóór 1573 vermits er 

dan reeds op een kaart vermelding van wordt gemaakt.
109

 Dit alles duidt ontegensprekelijk op 

het geringe belang van Steenhuize toendertijd. 

Einde de zestiende eeuw kwamen de Gruuthuses in financiële moeilijkheden en in 1605 zal 

het prinsdom Steenhuize publiek verkocht worden. Jeanne Richardot, dochter van Jean 

Grusset
110

, zal de prinsheerlijkheid kopen
111

 en er in de jaren 1627-30 een nieuw kasteel 

bouwen.
112

 

 

 

 

5.4_Besluit 

 

Uit het voorgaande kunnen een aantal besluiten worden getrokken, die evenwel met de nodige 

voorzichtigheid dienen te worden behandeld. Dit is voornamelijk te wijten aan de schaarste 

van het bronnenmateriaal. Zo weten we van het bestaan van de burcht slechts door een klein 

stukje muur dat zich heden ten dage nog in de kelder van het Kasteel te Steenhuize bevindt en 

voorts door een akte uit de 16
e
 eeuw die handelt over de castrale kapel.

113
  

Desalniettemin leverde dit dossier enkele belangrijke aanwijzingen op.  Indien de eerst 

gekende dorpsheer van Steenhuize, Amelricus, daadwerkelijk langs moeders- zijde afstamt 

van de heren van Ninove en langs vaderszijde van de heren van Eine(Landas), dan lijkt het dat 
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hij de oprichter van de motte zal geweest zijn en dit naar alle waarschijnlijkheid in de eerste 

helft van de 12
e
 eeuw.  

Omstreeks 1250 kwam Gerard de Trazegnies door een geslaagde huwelijkspolitiek aan de 

macht te Steenhuize. De heren de Trazegnies waren voorheen suzerein van Steenhuize en het 

hoeft aldus geen betoog dat met deze machtswissel het vermogen van de heren van 

Steenhuize er fors op vooruitging. Het is goed mogelijk dat het Gerard  was die overging tot 

de bouw van de burcht. We zagen immers dat zijn zoon én opvolger Oste I door een huwelijk 

tevens heer van Avelgem werd en aldaar resideerde in een burcht die door hemzelf of door 

zijn schoonvader Willem van Avelgem werd gebouwd. En ook bij de opvolgers van Oste I 

lijkt het weinig waarschijnlijk dat zij verantwoordelijk waren voor de bouw van de burcht te 

Steenhuize.  

 

Hoe lang deze burcht er stond is niet volledig duidelijk. Vermoedelijk werd zij vernield vóór 

1596. Dat jaar werd immers door Jacques Horenbault een kaart  van het Land van Aalst 

vervaardigd waar we te Steenhuize wel nog een omgrachting bemerken, maar niet langer een 

burcht. In de plaatselijke literatuur wordt vermeld dat de burcht werd vernield door muitende 

troepen,
114

 maar dit is niet aantoonbaar.  

Vermoedelijk was dit niet eens zo‟n grote ramp voor de toenmalige heren van Steenhuize, de 

Gruuthuses, die hun vaste verblijfplaats hadden te Brugge en daarenboven een vijftal lenen in 

hun bezit hielden.  

In 1605 zal de prinsheerlijkheid bij openbare verkoop naar Jeanne Richardot gaan en zal zij 

het kasteel bouwen dat vandaag de dag nog steeds in Steenhuize te bewonderen is. 
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6.Een_tweede_motte_te_Steenhuize? 

 

 

 

 

 

 

 

6.1_Inleiding 

In de literatuur die reeds over Steenhuize verscheen  wordt er van uitgegaan dat de motte van 

Steenhuize als verblijfplaats van de plaatselijke heren werd vervangen door een burcht. Deze 

zou zich bevonden hebben op de plaats waar thans het huidige kasteel staat.
115

 Dit is 

inderdaad de meest waarschijnlijke wending, maar valt niet met absolute zekerheid te stellen. 

Mogelijk moet er tussen deze twee fasen nog een derde worden ingelast.  

Indien men op de kabinetskaart van Ferraris het gebied van Steenhuize onder de loep legt, dan 

springen 2 zaken in het oog. Enerzijds is de motte-site, die duidelijk kan onderscheiden 

worden op de kadasterkaart van Popp, niet terug te vinden en anderzijds is er iets verder van 

het centrum verwijderd wel een omgracht figuur te zien (Zie bijlage 6.1). Wat deze figuur 

precies voorstelt is echter onduidelijk. Het kan een omwalde hoeve geweest zijn,  een motte of 

een ander soort versterking. In de hiernavolgende paragrafen zal ik, hoofdzakelijk gebruik 

makende van de cartografie en de toponymie, enkele stellingen formuleren die de hypothese 

van één van deze drie bouwsels ondersteunen of in twijfel trekken. 
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6.2 _Een_tweede_motte? 

 Op de kabinetskaart van Ferraris is er duidelijk een omgracht figuur te zien. Het lijkt dat 

binnenin deze omgrachte figuur enkel nog bomen staan. Ook het perceleringspatroon op de 

kadasterkaart van Popp doet op deze plek een eertijds gebouw vermoeden (Zie bijlage 6.2). 

Het betreft  perceel nummer 268 en de abnormale vorm ervan springt onmiddellijk in het oog. 

Het is een veelhoekig figuur, dat aan de linkerzijde begrenst wordt door lange, smalle 

repelpercelen. De oppervlakte van deze figuur is opmerkelijk groter dan de eerste motte. 

Zoals eerder aangehaald had de eerste motte een eerder klein oppervlak en diende zij daardoor 

waarschijnlijk tamelijk snel verlaten te worden.  

Bij de bespreking van de eerste motte kwam ter sprake dat de overgrote meerderheid der 

mottesites gelegen was in een beekvallei of meer bepaald langs de beek zelf.  

Op  nauwelijks vijftig meter van de site loopt de Molenbeek en ook hier is de veronderstelde 

motte gelegen in moerassig gebied, getuige de toponiemen die in de onmiddellijke nabijheid 

van de site leggen en die de naam dragen van Doornbroek en Doodenbroek.
116

  Interessant is 

ook het toponiem „Schauenberge’  dat in een penningkohier uit 1576 beschreven wordt als 

volgt:  

“al deen aan dander ghelegen in waetere, land ende meersch, zuid de taelstraete, noort de 

beke en west thaghelenstraethen”. 
117

 

Deze omschrijving komt overeen met de plaats waar de site zich bevindt (Zie bijlage 6.2). Ten 

noorden is er de Molenbeek, ten zuiden de huidige Tolstraat (= Taelstraete) en ten westen 

“thaghelenstraethen”, de veldweg die de  huidige Tolstraat verbindt met het Hageleveld. Aan 

het toponiem „Schauenberge’ zijn 2 zaken interessant. Allereerst het tweede deel „berge’. 

Dat men in een beekvallei het toponiem „berge’ hanteert lijkt onnatuurlijk; mogelijk betrof 

het ook hier een kunstmatige ophoging. Wat echter nog interessanter is, is het eerste deel 

„Schauen’. Gijsseling vermeldt bij „Schauen’
118

  ook  [Silly]. Het was nu net de prairie van 

Silly, waar de familie der Trazegnies de plak zwaaide, die Steenhuize  in de middeleeuwen als  

leen hield én waar Gerart van Steenhuize een rechtstreekse afstammeling van was. Deze 

wordt een eerste maal als heer van Steenhuize vermeld in 1253. Indien we aannemen dat deze 
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site een motte was, dan mag verondersteld worden dat deze vanaf de eerste helft van de 

dertiende eeuw kan zijn gebouwd. Een laatste argument is de ligging van de site. Daar waar 

de plaatselijke heren in het begin ervoor kozen hun motte te bouwen in de onmiddellijke 

nabijheid van het dorp zelf, gaat men er later voor opteren zich verder te verwijderen van het 

volk, iets wat hier duidelijk het geval is. 

Wat echter helemaal niet strookt met deze hypothese is de bouw van de burcht in de 

onmiddellijke nabijheid van de eerste motte. Het lijkt inderdaad weinig waarschijnlijk dat 

men de eerste motte verliet voor een tweede zo‟n vijfhonderd meter verder en dat men dan 

terug zou keren naar de plaats van de oorspronkelijke motte om er in de onmiddellijke 

omgeving een burcht te bouwen.  

 

 

6.3_Een omwalde hoeve? 

Dat deze site een grote omwalde hoeve zou geweest is een andere mogelijke hypothese. De 

heren van Steenhuize beschikten met het Prinsenhof over een aanzienlijke uitbating en 

nergens in de rekeningen is er sprake van een tweede grote uitbating.
119

 De enige 

mogelijkheid die dus rest is dat de hoeve in iemands anders bezit was.  

Bij de hypothese van een tweede motte besprak ik het toponiem „Schauenberge’, waarvan de 

ligging overeenstemt met de omgrachte figuur op de kabinetskaart van Ferraris.  

De Potter en Broeckaert beschrijven in hun geschiedenis van Steenhuize enkele grote 

pachthoeven. Het oudste goed wordt reeds vermeld in 1390 en draagt de naam ‘het goed te 

Stavenberge’. Indien ik de toponiemen „Schauenberge’ en „Stavenberge’ vergelijk, dan lijkt 

het dat De Potter zich vergist heeft en dat het hier om één en hetzelfde toponiem gaat. De 

figuur betreft  wel degelijk een middeleeuwse hoeve.  
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6.4_Een andere versterking? 

De laatste hypothese dient minder ver in de tijd geplaatst te worden, meer bepaald in de 

tweede helft van de zestiende eeuw. Op de kaart van Jacques Horenbault van het Land van 

Aalst ( 1596) zijn de structuren van de burcht niet terug te vinden. Een nieuw kasteel verrees 

er pas in 1628. Er is dus een periode van ten minste 30 jaar, waarbij de heren van Steenhuize 

niet langer over een woonst beschikten. De heren zelf zullen hier niet zozeer om gemaald 

hebben, zij hadden andere verblijfplaatsen.
120

 Maar hun dienaren, zij die voor het dagelijks 

bestuur van de prinsheerlijkheid instonden, verloren wel hun woning. Het lijdt geen twijfel dat 

de dienaren in die periode van ten minste 30 jaar dienden te beschikken over een woning. 

Mogelijk correspondeert dit met de merkwaardige figuur op de kabinetskaart van de Ferraris  

Wat tegen deze stelling ingaat is het hier reeds eerder vermelde toponiem „schauenberge’. 

Steenhuize behoorde immers vanaf 1443 toe aan de Gruuthuzes en niet langer rechtstreeks 

aan het leenhof van Silly, waar het toponiem „schauenberge’ betrekking op heeft. 

 

 

 

 

6.5_Besluit 

 

Na onderzoek meen ik te mogen besluiten dat de omgrachte figuur op de kabinetskaart van 

Ferraris, die op de kadasterkaart wordt weergegeven als een veelhoek, vermoedelijk een 

omwalde hoeve was. Gelegen in het outfield van Steenhuize, zal deze vermoedelijk gebouwd 

zijn tijdens de periode van de Grote Ontginningen (10
e
-13

e
 eeuw). De verste vermelding 

volgens De Potter is 1390. 
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7.  Religieuze bouwwerken te Steenhuize 

 

In dit dossier worden de religieuze bouwwerken te Steenhuize onder de loep genomen. In de 

middeleeuwen bevonden er zich, naast de kerk, ook nog 2 kapellen te Steenhuize. Enerzijds 

de kapel ter Schreyen die zich in het toenmalige prinsenbos bevond en waar de dag van 

vandaag nog steeds een kapel staat en anderzijds een kapel die zich in de burcht van de heer 

bevond.  

  

 

 

7.1_De kerk van Steenhuize 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het naast elkaar voorkomen van een kerk en een kasteel in het centrum of aan de rand van een 

stad  is een vaak voorkomend fenomeen.
121

 Te Steenhuize is het niet anders.  

De kerk die men er vandaag aantreft  werd gebouwd tussen 1835 en 1839. De oude kerk werd  

in 1835 afgebroken omdat zij “te klijne is en den toren menaceert in te vallen”.
122

  De kerk 

was aldus gericht naar de verblijfplaats van de heren van Steenhuize. In eerste instantie betrof 

dit een motte, nadien een burcht.  

De keuze van de „site‟ is geen toevalseffect noch een miraculeuze geste, zoals de vitae het 

voorstellen. Algemeen is de fixatie van een kerk gekoppeld aan bewoning. Een kerk werd 

ingeplant waar er een concentratie aan bewoning was. Ook de fysische eigenschappen van het 

gebied speelden een rol. Zo werd de kerk meestal gebouwd op een heuvel en lag ze in de 

nabijheid van een beek.
123

 Ook dit plaatje klopt voor de kerk van Steenhuize (Zie bijlage 7.1). 
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Over het vroegere kerkgebouw zelf zijn er weinig bronnen voorhanden. Op een plan 

daterende uit 1772 kan een éénbeukige kerk herkend worden met vieringtoren en twee 

dwarsbeuken met één travee (Zie bijlage 7.2). 

De vroegst gekende attestatie van de kerk van Steenhuize loopt terug tot 1148. Hierbij geeft 

Nicolaas, bisschop van kamerijk, het patronaat over de kerk van Steenhuize aan de Sint-

Pietersabdij van Gent.
124

 Voornoemde schenking moet gezien worden in haar tijdskader. In de 

vroege middeleeuwen waren de kerken immers privé-eigendom van particuliere lekenheren. 

Er werd over beschikt zoals over andere profane eigendommen net als de bediening der 

kerken in eigendomsrecht werd gehouden. De lekenheer benoemde trouwens eigenmachtig de 

bedienaren van de kerk en had op die wijze rechtstreeks vat op het geestelijk beheer van de 

parochie. Dergelijke kerken werden „eigenkerken‟ genoemd. Tegen deze toestand werd in de 

kerk gereageerd vanaf einde de elfde eeuw met de Gregoriaanse hervorming en bij meerdere 

concilies werd nu vastgelegd dat het eigendomsrecht van de kerken aan lekenheren volledig 

werd ontzegd om dat enkel voor te behouden aan geestelijke instellingen.
125

  

Rond dezelfde periode ( 1166) wordt ook de oudstgekende pastoor vermeld, Boudewijn.
126

   

 

Wanneer de eerste kerk van Steenhuize precies werd gebouwd is onbekend. Na de 

christianisatie van deze streken, volgens de legende door de Heilige Livinus, verscheen er 

vermoedelijk ook te Steenhuize een kapel, die uitgroeide tot een kerkje. Deze kerk was 

toegewijd aan Onze Lieve Vrouw.
127

 De naamsuitbreiding van de kerk, namelijk met de 

Heilige Catharina naast Onze Lieve Vrouw, ging vermoedelijk gepaard met ingrijpende  

verbouwingen van de bestaande kerk of de bouw van een nieuwe. De Heilige Catharina van 

Siena leefde in de 14
e
 eeuw en was toentertijd een populaire Heilige.

128
  

 

Vanaf het einde van de zestiende eeuw wordt de kerk regelmatig vermeld in dekanale 

verslagen. Zo wordt in 1589 genotuleerd dat de kerk van Steenhuize, in tegenstelling tot de 

meeste kerken in het Land van Aalst, weinig heeft geleden tijdens de Beeldenstorm van 1579-

1582. Op het einde van de zestiende eeuw wordt de toren door een storm omver geworpen en 

een nieuwe toren wordt gebouwd in 1612. In 1652 maakt Jacobus De Vos, pastoor van 
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Steenhuize het voornemen bekend om met de hulp van Jeanne de Richardot, prinses van 

Steenhuize, een nieuwe kerk te bouwen. Deze plannen werden echter nooit uitgevoerd.  

Het zal duren tot 1791 eer er plannen komen voor de bouw van een nieuwe kerk. Maar 

enerzijds door de Franse Revolutie en anderzijds door de perikelen rond de Belgische 

Omwenteling, zal de bouw van een nieuwe kerk slechts aanvangen in 1835.
129

 

 

 

 

 

7.2_Kapel ter Schreyen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De huidige kapel werd gebouwd in 1781
130

  en is gelegen aan de Korrestraat. Hoewel de kapel 

vandaag volledig is omgeven door landerijen, is in de volksmond ook de naam „boskapel‟ 

blijven voortleven. De kapel was gelegen in het toenmalige prinsenbos, getuige een akte van 

1694 waar de toenmalige prins van Steenhuize, Claude II de Richardot een opmeting laat 

uitvoeren van het kaphout in zijn bossen, gelegen rond de kapel. 

 “ Op dezen 20sten feb.s 1694 hebbe ick ghemeten het slachaut staende in den bosch  bijde 

capelle...”
131

 

De verste vermelding evenwel dateert uit 1576, toen er een rente werd geheven op een stuk 

land genaamd „tcappelevelt‟.
132

 Een andere vermelding van de kapel werd opgetekend door de 

beroemde historicus Sanderus in zijn boek “Flandria Illustrata”. De schrijver geeft in zijn 

boek slechts twee religieuze bouwwerken weer: de kerk en de Schreikapel (Zie bijlage 7.3). 
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Er kan dus worden aangenomen dat deze kapel enig belang had. De kapel zou tijdens de 

godsdienstoorlogen in de zestiende eeuw door de geuzen volledig verwoest zijn, maar nadien 

terug herbouwd.
133

  

De stichting van de kapel kan mogelijk gekoppeld worden aan de moord op Gerard I, Heer 

van Steenhuize en de daaropvolgende uitspraak door Graaf Gwijde van Dampierre. Gerard I 

van Steenhuize werd vermoord vóór 1275 toen hij samen met ridder Jakemain de Rodes en 

Boudewijn de Grutere op bedevaart trok naar Brugge.
134

 Zijn kleinzoon, Willem I van 

Steenhuize zal een verzoekschrift richten aan graaf Gwijde van Dampierre en in 1289 doet de 

Graaf zijn uitspraak. Er worden talrijke zoengelden opgelegd en de familie van de 

moordenaars wordt verplicht twee kapelanijen op te richten, waar de familie Steenhuize het 

verlangt.
 135

 

Toentertijd bezaten de Steenhuizes zowel Steenhuize als Avelgem, waardoor ik veronderstel 

dat zij zowel te Avelgem als te Steenhuize een kapel lieten bouwen. Deze zou dan kunnen 

overeenstemmen met  kapel ter Schreyen. 

 

 

 

 

7.3_De burchtkapel 

 

Het enige bewijs omtrent het voorkomen van een burchtkapel te Steenhuize is terug te vinden 

in een akte van presentatie van de kapelanie te Steenhuize in het tweede kwart van de 16
e
 

eeuw.
136

 Van den Berghe ontleedde dit stuk en kort samengevat houdt zij het ontslag in van de 

oude kapelaan en de aanstelling van een nieuwe. De waarde van het stuk ligt vooral in de 

woorden „cappella oppidi‟, wat tot nog toe de enige verwijzingen naar de castrale kapel én de 

burcht zijn. 

 In het vorige hoofdstuk meldde ik reeds dat er, behalve een klein stukje muur in de kelders 

van het huidige kasteel, niets meer rest van de oude burcht. Het hoeft dan ook geen verder 

betoog dat de afmetingen van de burchtkapel ongekend zullen blijven.  
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Wat aangewezen is, is een kijkje te nemen te Petegem, waar er eveneens sprake is van een 

burchtkapel en  waarvan men door opgravingen de structuren wel kon blootleggen.. Te 

Petegem vormde de dorpskern zich pas vanaf de 13
e
 eeuw rond de parochiale Sint-

Martinuskerk. Voorheen bevond de kerk zich immers in de burcht van de heren van 

Petegem.
137

 Het was Gwijde van Dampierre die de kerk buiten zijn pas aangekocht kasteel 

wou hebben.
138

 De opgravingen te Petegem toonden aan dat men zich alleszins niet mag laten 

misleiden door het woord „cappella‟. Men bracht er onder andere een gebouw aan het licht 

waarvan de lengtezijden 3,5 maal groter waren dan de breedtezijden(14,60 m bij 4 m). Een 

smal, langgestrekt kerkgebouw dus, wat wijst op kerkelijke architectuur en door Callebaut 

beschreven wordt als „cappella‟.
139

 

 Ook te Steenhuize kunnen we dus het bestaan vermoeden van een smal, langgestrekt gebouw 

dat grotendeels zal gecorrespondeerd hebben met de gangbare kerkinrichting. Zoals ook Van 

den Berghe het aangaf zal dit gebouw zich vermoedelijk in de burcht hebben bevonden en niet 

erbuiten als afzonderlijk bouwsel. Ook in  het kasteel van Steenhuize, dat gebouwd werd in 

1628, zal een cappella worden ingezegend.
140

  

 

 

 

Wetende dat de eerste vermelding van de kerk te Steenhuize dateert uit 1148, dan is de 

conclusie snel getrokken, namelijk dat de kerk en de burchtkapel naast elkaar bestonden. De 

mogelijkheid bestaat ook dat er reeds ten tijde van de motte dergelijke cappella verrezen was. 

1148 immers is het jaar waarop het patronaat van de kerk, dat tot dusver in handen was van de 

heer, aan de Sint-Pietersabdij van Gent werd geschonken.  
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8.  Het Prinsenhof 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toen de heren van Steenhuize aanvankelijk resideerden in een motte, vervulde het 

aanliggende neerhof er de economische functie. Vermoedelijk ergens in de eerste helft van de 

13
e
 eeuw werd de burcht gebouwd ter vervanging van de motte en in deze periode zal men 

ook zijn overgegaan tot de bouw van een nieuw neerhof. Een eerste vermelding ervan volgt in 

1366. Het valt evenwel niet uit te maken of de bouw van het neerhof vóór, gelijktijdig of na 

de bouw van de burcht valt te situeren. Dit nieuwe neerhof zal de geschiedenis in gaan als 

„Het Prinsenhof „ of „Het Hof van Bever‟.  

 

In tegenstelling tot de voorgaande fase lagen burcht en neerhof nu niet langer in mekaars 

onmiddellijke nabijheid. Tussen beiden lag een afstand van anderhalve kilometer.  

Naar mijn mening ligt de reden voor de hand. Het Prinsenhof kent zijn ontstaan in de periode 

van de Grote Ontginningen  en zoals ook De Potter het opmerkt
141

, behoorden de hier gelegen 

gronden tot de meest vruchtbare van Steenhuize. 

De beschikbare historische kaarten tonen geen spoor van een rechtstreekse verbinding tussen 

de twee. Wel wordt in de literatuur
142

 gemeld dat een onderaardse gang het kasteel verbond 

met het Prinsenhof en dat men in de kelders van het huidige kasteel nog steeds het overblijfsel 

kan zien van een dikke, zware, gesmede ijzeren poort die er toegang aan verleende.  

Na onderzoek kan ik mededelen dat deze bewering zijn plaats heeft in de fabeltjeswereld. 
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Het ontstaan van het Prinsenhof dient ook steeds gekoppeld te worden aan het ontstaan van 

het driesgehucht te Steenhuize. Beide lagen immers naast elkaar en vermoed kan worden dat 

ze ongeveer gelijktijdig ontstonden.
143

  

Zolang het Prinsenhof werd uitgebaat door de heer zelf (tot 1366), zullen de inwoners van het 

driesgehucht ten dienste van de heer allerlei hand- en spandiensten verricht hebben op de  

gronden toebehorend aan het Prinsenhof. Als beloning kregen zij dan ook een stuk grond. Op 

de kadasterkaart van Popp uit zich dit in een twintigtal lange, smalle repelpercelen naast de 

hofkouter (Zie bijlage 8.1).  Een zelfde situatie werd trouwens ook te Sint-Lievens Houtem 

vastgesteld.
144

 

 

Zoals vermeld duikt naast  „Het Prinsenhof‟ ook de benaming „Het Hof van Bever‟ op. Dit 

verwijst naar de Beverbeek die de aanliggende gronden van het hof langs de noordzijde 

begrensd.  

Dat zowel de term „Prinsenhof‟ als „Hof van Bever‟ voorkomen kan mogelijk verklaard 

worden door de bewoningsgeschiedenis ervan. 

Tot 1366 werd het door de heren van Steenhuize zelf uitgebaat; toen werd het verkocht.
145

 In 

de verst bewaarde rekeningen uit 1456 zijn de uitgestrekte landerijen en het hof terug in het 

bezit van de heer. Vanaf dan werd het goed echter verpacht. Dit zal duren tot 1674. Het was 

de periode van de Hollandse Oorlog (1673-1678) en in het krijgsgebeuren werd de hoeve 

vernield. Tot 1684 was het terug de prins zelf die het groot pachtland in eigen beheer 

ontgon.
146

  

 

Vandaag wordt het Prinsenhof gesitueerd aan de Winkelstraat nummer achtenveertig. Het is 

een grote semi-gesloten hoeve met bakstenen gebouwen gegroepeerd rondom een gekasseide 

binnenplaats.Ten zuidoosten bemerkt men de boerenwoning uit de tweede helft van de 18
e
 

eeuw.
147
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9. Molens in Steenhuize 

 

9.1_Inleiding 

 

Hoewel er in het huidig fysiek landschap geen sporen meer zijn van middeleeuwse molens te 

Steenhuize,  is het desondanks aangewezen hier wat dieper op in te gaan.  

Dit enerzijds omwille van enkele nieuwe gegevens en anderzijds omwille van het belang van 

de molen in de middeleeuwse maatschappij. Molens, die graan tot meel verwerkten, waren 

immers economisch en maatschappelijk letterlijk van levensbelang. De middeleeuwse molen 

kan qua graad van belang moeiteloos tussen motte en kerk geplaatst worden.  

Door aanwending van gratis water-of windkracht  is in de bereiding van landbouwproducten 

een enorme hoeveelheid arbeidspotentieel vrijgekomen, wat de producten uiteindelijk 

goedkoper heeft gemaakt.
148

 In de verschillende dorpen van het Land van Aalst waren 

omstreeks 1575  vier soorten molens te onderscheiden, naar gelang de krachtbron waardoor 

zij in beweging werden gebracht, namelijk watermolens, windmolens, paardemolens en 

stapmolens. Verder dienden de molens te worden onderscheiden naar de grondstof die zij 

kregen te verwerken. De belangrijkste onder deze was de korenmolen.
149

 

 

 

 

9.2_De_eerste_molen_te_Steenhuize 

 

In de literatuur die reeds verscheen over de prinsheerlijkheid Steenhuize wordt steeds 

gerefereerd naar de Prinsenmolen als de oudste molen van Steenhuize. Ook De Boever, die 

een inventaris maakte van de Oost-Vlaamse molens (1350-1450) rept met geen woord over 

een molen te Steenhuize. 

Pas in het jaar 1476 werden er allerlei kosten in rekening gebracht  voor de bouw van een 

windmolen. Na onderzoek is echter gebleken dat er zich reeds vóór 1476 een molen te 

Steenhuize moet bevonden hebben. 
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Volgens Van den Berghe
150

 is er reeds in 1440 sprake van een „muelenveld’ te Steenhuize, 

hetgeen ontegensprekelijk op de aanwezigheid van een molen duidt. Dit „muelenvelt’ valt te 

situeren bij de huidige Molenstraat. Het meest voor de hand liggend is dat de molen zich in 

het verlengde van de Molenstraat bevond, op de „muelenberg’(68 m) (Zie bijlage 9.1). 

Aldus valt de eerste molen te Steenhuize niet te situeren in het centrum van de toenmalige 

heerlijkheid, maar in de nabijheid van het driesgehucht, dat vermoedelijk zijn ontstaan kende 

in de 12
e
 of de 13

e
 eeuw en waar ook het Prinsenhof gelegen was.  

 

 

9.3_De Prinsenmolen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eeuwenlang hebben de molens meestal een eigen, specifieke naam gehad, reeds volop vanaf 

de 14
e
 eeuw. Zolang het systeem van de vaste huisnummers niet bestond, was een aparte 

naam de meest voor de hand liggende oplossing om het ene gebouw van het andere te 

onderscheiden. Dit gold ook voor de molens. Immers, zodra er meer dan één molen binnen 

een zelfde gemeente of dorp voorkwam, was een aparte naam ter identificatie nodig.
151

 

In de volle en de late middeleeuwen waren de molens veelal eigendom van wereldlijke of 

geestelijke heren: vorsten, feodale heren, abdijen of kloosters. De naamgeving van de molens 

was navenant.
152

 Zo droeg de molen te Steenhuize de naam „Prinsenmolen’.
153

 

 

Voor 1476 is er in de rekeningen geen spoor van een molen te Steenhuize te vinden, wél in de 

rekening van het nabije Voorde, waar voor een watermolen te Bullegem, zoals de wijk heette, 

aan de heer jaarlijks een stoop wijn betaald werd.  De prinsenmolen komt er pas op het einde 

van de late middeleeuwen. In 1476 werden te Steenhuize allerlei kosten in rekening gebracht 
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voor de bouw van een windmolen en in 1477 werden er 2 molenmeesters gehaald die de 

nieuwe molen kwamen nakijken.
154

 Deze late datering voor de bouw van de molen wordt 

verder ondersteund door de afwezigheid van een molen te Steenhuize in het proefschrift van 

De Boever D, waarin hij de molens binnen het gebied van het huidig Oost-Vlaanderen tussen 

1350-1450 inventariseerde.
155

  

 

Het was een “corenwindtmeulen”, gebruikt tot het malen van graan, waarbij de wind als 

krachtbron werd gebruikt. De oprichting van de molen kan als laattijdig worden 

beschouwd.
156

 

 De molen kwam er dus pas toen het geslacht der Gruuthuses aan de macht kwam te 

Steenhuize. Onder Lodewijk van Gruuthuse, Prins van Steenhuize, werd begonnen met de 

bouw van een molen gelegen aan de huidige Bergestraat (Zie bijlage 9.2). 

 

Aan het einde van de zestiende eeuw brachten de oorlogen voor de godsdienstvrijheid dood 

en vernieling over de Nederlanden. Welke gevolgen dit had voor Steenhuize is niet volledig 

bekend. Maar het feit dat zowel de vernieling van de molen (tussen 1578 en 1595) als de 

vernieling van de burcht (tussen 1550 en 1596)
157

 in dezelfde periode worden gesitueerd, doet 

vermoeden dat hier stevig zal gevochten zijn.   

Dat de vernieling van de molen valt te situeren tussen 1578 en 1595 komt voort uit het feit dat 

in de rekening van 1595-1596, de vroegst bewaarde na 1578, de molen niet meer vermeld 

wordt. Nog in 1624 wordt gemeld: 

 

« Et comme par les guerres de Flandres, ledict moulin est dévalisé et ruïné, de fachon quil ne 

reste que la seule motte. »
158

 

 

De eerste molen was dus geen lang leven beschoren en het zal duren tot 1625 eer er een 

nieuwe vermelding van een molen komt. In 1624 krijgt Jeanne de Richardot, prinses van 

Steenhuize, de toestemming van de Grote Raad van Mechelen om een nieuwe molen op te 

richten. De plaats waar de oorspronkelijke molen had gestaan werd voor 24 jaar bij contract 
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verhuurd aan een molenaar uit Gent. Hij zal er een molen bouwen en hem bij het beëindigen 

van de termijn aan de prinses overdragen.
159

  

 

In 1763 diende de molen opnieuw gebouwd te worden. De reden is echter onbekend. Een 

oorlogsvernieling is in deze periode uitgesloten, zodat de mogelijkheid bestaat dat de molen 

per ongeluk was afgebrand. Deze molen zal er blijven staan tot 1927, toen de eeuwenoude 

windreus volledig werd afgebroken.
160
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10. Historische wegen 

 

 

 

10.1_ Inleiding 

 

Het belang van wegen is doorheen de geschiedsschrijving lang onderschat of zelfs volledig 

genegeerd.
161

 Dit geldt ook voor de middeleeuwse wegen. Hoewel middeleeuwse wegen een 

belangrijke plaats hebben in het landschap, uit zich dit niet in een navenante 

wetenschappelijke aandacht. De wetenschappelijke kennis van de middeleeuwse wegen is tot 

het minimum beperkt. Blijkbaar zijn wegen zo vanzelfsprekend dat historici, archeologen, 

geografen en historisch-geografen er al bij al vrij weinig aandacht aan hebben besteed.
162

  

Het continue gebruik van wegen maakt de studie en de datering ervan vrij moeilijk.
163

 Dit 

neemt niet weg dat bepaalde wegen wel gedateerd kunnen worden. Zo is het ontstaan van 

kasteeldreven een typisch 16
e
 eeuws fenomeen.

164
 Voor andere wegen kan men wel 

vermoeden dat deze reeds bewandeld werden in de middeleeuwen, maar is het onmogelijk om 

een datum te kleven op hun ontstaan.  

De wegen die behandeld worden in dit dossier kunnen onder dezelfde noemer gerangschikt 

worden. De meeste zijn heden ten dage verzwakt  en zo goed als betekenisloos in het 

landschap achter gebleven. Deze wegen dragen echter een historische waarde met zich mee en 

een bespreking ervan is onontbeerlijk voor de studie van de landschapsgeschiedenis van 

Steenhuize. 
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10.2_De kasteeldreef  (Zie bijlage 10.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn geen directe bronnen voorradig, zoals rekeningen, die wijzen op de aanleg van de 

kasteeldreef te Steenhuize. Er zijn evenwel andere aanwijzingen die voor een nadere datering 

kunnen zorgen.  

In zijn huidige toestand is de kasteeldreef niet meer dan een veldweg. Van de dubbele rij 

bomen die te zien zijn op een prentkaart uit 1947 rest niets meer. De kasteeldreef is bezaaid 

met gras, wat niet op overdreven gebruik wijst en is een stuk minder lang dan oorspronkelijk. 

De kasteeldreef geeft de dag van vandaag uit op een akker. In de late middeleeuwen verbond 

de kasteeldreef de burcht met de prinsenmolen. De burcht zou gebouwd zijn in de 13
e
 

eeuw
165

,  wat betreft de oprichting van de prinsenmolen bestaat er meer zekerheid, deze werd 

in 1476 voor een eerste maal gebouwd.
166

 Vermoedelijk werd de dreef pas aangelegd nadat de 

molen was gebouwd, dus ten vroegste vanaf 1476. Dit stemt overeen met de geldende 

opvatting dat kasteeldreven een typisch 16
e
 eeuws fenomeen zijn.

167
 

Op de gebruikte historische kaarten, namelijk de kabinetskaart van Ferraris en het 

kadasterkaart van Popp lijkt de kasteeldreef reeds een verzwakte weg en in haar huidige 

toestand is ze geëvolueerd tot betekenisloos. Aan de basis van deze evolutie kunnen 

verscheidene oorzaken liggen, maar de belangrijkste is ongetwijfeld de historiek van de molen 

zelf.  

De molen kende  een leven van vallen en opstaan. Amper een eeuw na zijn oprichting werd de 

molen vermoedelijk eind de 16
e
 eeuw door muitende troepen vernield.  In de rekening van 

1595-1596, de vroegste waarover men beschikt na de vijandelijkheden, is er van een molen 
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geen sprake meer.
168

 Het zal tot 1625 duren eer er een nieuwe molen komt. Aangezien de 

kasteeldreef voor weinig anders diende dan als verbinding van de burcht met de molen, kwam 

de dreef mogelijk reeds toen in onbruik. 

 

 

 

10.3_De Hoogeweg (Zie bijlage 10.2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor deze weg geldt dat hij betekenisloos in het landschap is achtergebleven. Wat wel 

verschilt, is de datering. Daar waar de hier behandelde wegen een datering meekrijgen die ten 

vroegste teruggaat tot de middeleeuwen, bestaan er voor de Hoogeweg aanwijzingen dat deze 

reeds ontstond in de Romeinse tijd.  

De Hoogeweg vormt de verbinding tussen 2 leemruggen. De eerste heuvelrug wordt gevormd 

door de hoogten van Wijnhuize, Sint-Lievens-Esse, Sint-Antelinks en Bulskam. De tweede 

sluit aan bij de Gapenberg en loopt juist ten noorden van de steenweg Ronse-Ninove. De 

Hooge weg verbindt de hoogte van Sint-Antelinks( 82,5 m) met de Gapenberg( 77,5 m) en 

langs dit traject werden zowel op het grondgebied van Steenhuize als op het grondgebied van 

Ophasselt een kleine concentratie Romeinse scherven gevonden. De heterogene samenstelling 

van dit schervenpakket lijkt een toevalsvondst uit te sluiten en duidt vermoedelijk op 

Romeinse nederzettingen. Verdere prospectie van dit gebied lijkt aangewezen. 

Ten tweede ligt Nederbrakel, waarvan werd aangetoond dat het zich bevond op de weg Bavai-

Blicquy-Gent,
169

 op minder dan 10 kilometer van de Gapenberg. Hierdoor vermoed ik dat het 

verlengde van de Hoogeweg liep tot Nederbrakel. 

Een laatste punt ter staving van deze hypothese is dat de Hoogeweg de eigenlijke dorpskern 

van Steenhuize mijdt, iets wat kenmerkend is bij secundaire Romeinse wegen.
170
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10.4_De Winkelstraat (Zie bijlage 10.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De huidige Winkelstraat heeft dan wel haar oorspronkelijke betekenis verloren, wat niet kan 

worden gezegd is dat ze is verzwakt. Vandaag de dag geldt deze straat als één van de drukst 

bebouwde straten te Steenhuize. 

Het toponiem “winkel” is van Germaanse oorsprong; “winkila” betekent “hoek”.
171

 Dit slaat 

op de hoekige vorm van de straat en kan historisch gekoppeld worden aan het ontstaan van 

het driesgehucht te Steenhuize.  

Het ontstaan van driesgehuchten valt te plaatsen in de  volle middeleeuwen en kenmerkend 

ervoor is geconcentreerde bewoning rond een gemeenschappelijke plein.
172

  Volgens Thoen
173

 

kan men de driesgehuchten verder opsplitsen, waarbij de grotere, onregelmatige of 

cirkelvormige driesen ouder zijn dan de kleinere, rechthoekige. De regelmatige vorm van 

deze jongere driesen wordt verklaard door het feit dat de aanleg ervan op voorhand was 

gepland en dit tijdens de Grote Ontginningen van de twaalfde en de eerste helft van de 

dertiende eeuw. 

 

Het plein werd gevormd door de hoekige structuur die de Winkelstraat nog steeds vertoont en 

waar zich vandaag de dag het voetbalveld van F.C. Steenhuize  bevindt. Het plein zal toen 

ook aan de andere kant een begrenzing hebben gehad, aangezien het in hoofdzaak een  

veekraal was.
174
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Vanderhaegen
175

 meldt dat er vanuit de driesen paden liepen, die als driftwegen dienst deden 

en als pad voor de mensen. De driftwegen dienen om het vee van de dries naar het bos of de 

heide te brengen. De paden die naar de kouters leiden, zijn vermoedelijk aangelegd voor het 

vervoer van de mest naar de kouters. 

 Op de kadasterkaart van Popp is het toponiem ‘krompelweg’ terug te vinden. Deze weg 

verbond de dries met het toponiem ‘bossche’, waardoor gesteld kan worden dat deze weg 

dienst deed als driftweg voor het vee. Ook is er op de kadasterkaart van Popp een landweg te 

zien, die voor de verbinding zorgde met de ‘Boskouter’. 

 

Het is evenzeer interessant te zien dat de Winkelstraat in het verlengde ligt van een zijstraat 

van de eerder besproken Hoogeweg, hetgeen een vroege datering van de Hoogeweg verder 

ondersteunt. 

 

 

 

10.5_Een Holle weg (Zie bijlage 10.4) 

 

 

 

 

 

 

 

Het is onmogelijk een weg te dateren, die niet opzettelijk werd aangelegd zelfs al zijn de 

overblijfselen ervan aanzienlijk.
176

 Holle wegen horen in dit rijtje thuis. Een holle weg is een 

weg waarvan het wegdek lager ligt dan het omringende land. In de praktijk spreekt men dan 

over hoogteverschillen vanaf 50 centimeter. Holle wegen zijn meestal het gevolg van de 

gecombineerde werking van mens en water/ijs. Hierbinnen vallen twee opvattingen te 

onderscheiden. De ene gaat ervan uit mensen bestaande erosiegeulen als weg zijn gaan 

gebruiken. De ander stelt dat erosie vergemakkelijkt werd door betreding. Vermoedelijk 

hebben beide mogelijkheden zich in de loop van de geschiedenis naast elkaar voorgedaan, 

afhankelijk van de lokale situatie. Waarschijnlijk was de mens niet initiatiefnemer maar is hij 
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in bepaalde gevallen bestaande wildpaden gaan gebruiken toen hij het leemplateau begon te 

ontginnen. Holle wegen komen hoofdzakelijk voor in leemgebied. Leemdeeltjes hangen 

stevig samen en maken steile wanden mogelijk. Dit in tegenstelling to zand en grind, die 

makkelijk afbrokkelen.
 177

 

Hoewel holle wegen vaak worden bestempeld als middeleeuws, kan hun origine zowel 

vroeger als later liggen.
178

 Zelfs de dag van vandaag kunnen er zich nog holle wegen vormen. 

De holle weg te Steenhuize werd toegevoegd aan het dossier Historisch wegen maar enig 

voorbehoud is dus noodzakelijk. De holle weg  ligt op de kadasterkaart van Popp net naast het 

toponiem „Steenhout’. Ook is er een hoeve te zien.  

Het element -hout als veldnaam duidt op het oorspronkelijke outfield en vermoedelijk kwam 

de bewoning hier pas na de periode van de Grote Ontginningen. 
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11. De evolutie van het cultuurlandschap te Steenhuize 

 

 

 

11.1_Inleiding 

 

Het onderzoek naar de evolutie van het cultuurlandschap te Steenhuize is opgesplitst in vier 

delen. Ik sta eerst stil bij het huidige bodemgebruik en dit in vergelijking met de toestand eind 

de 19
e
 eeuw. In het tweede deel wordt de periode van de Grote Ontginningen besproken, waar 

het landschap de meest ingrijpende veranderingen onderging. Hierna volgt een beschrijving 

van het vroegmiddeleeuwse landschap en ten slotte het landschap in de Romeinse tijd.  

Deze werkwijze stemt grotendeels overeen met de methode die Verhulst voorschrijft bij het 

schrijven van regionale landschapsgeschiedenis.
179

 

Verhulst stelt ook dat de traditionele bronnen van de geschiedenis, teksten, vaak teleurstellend 

zijn als men er informatie wil uithalen wat betreft de morfologie, de structuur en verdeling 

van de akkers in de Middeleeuwen. De magere verwijzingen die deze bevatten zijn 

onvoldoende om zich een beeld te vormen van de bouwlanden toendertijd. In deze condities is 

men verplicht een beroep te doen op latere documentatie, hoofdzakelijk bestaande uit 

topografische kaarten en kadastrale plannen, daterende uit de zeventiende, achttiende of 

negentiende eeuw. 
180

 

Ik kan dit enkel beamen. Er dient wel te worden gezegd dat ook  het werk van Van den 

Berghe
181

, dat een toponiemstudie is over Steenhuize aan de hand van onder meer een 

penningkohier uit 1571, bruikbaar materiaal opleverde.  

Het kaartenmateriaal leverde echter de meeste informatie op. Ik deed hierbij beroep op de 

kabinetskaart van Ferraris (1777), het primitief plan (1855) en de kadasterkaart van Popp 

(1865) van Steenhuize.  
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Met behulp van de retrogressieve methode tracht men uit de  informatie die deze kaarten 

opleveren, uit te maken wat van waarde kan zijn voor een vorige periode en dan in hoofdzaak 

voor de middeleeuwen.
182

 Wethel voegt hier verder aan toe dat de retrogressieve methode de 

medewerking van archeologen met specialisten uit andere takken vereist. Deze zijn de 

cartografie, de geschiedenis, de etnografie, de toponymie en de geografie. In Polen zou hier 

zelfs een apart instituut voor hebben bestaan.
183

  

Idealiter zou men dus met een gans team moeten werken rond het landgebruik te Steenhuize. 

Het is echter zo dat in de periode van 40 jaar die verstreken zijn sinds Wethels publicatie, de 

interesse voor landschapsgeschiedenis een enorme boost heeft gekregen. Voor België denk ik 

dan in de eerste plaats aan Adriaan Verhulst en Erik Thoen. Sedert 1966 is er danig veel 

literatuur verschenen die het mogelijk maken om de landschapsgeschiedenis grotendeels in je 

eentje te schrijven.  

Ik onderneem hierin een poging en doe dit met behulp van de archeologie, de geschiedenis, de 

toponymie en de cartografie.    

 

Wat reeds kan gemeld worden is dat waar in de Belgische kustvlakte de natuurkrachten de 

leidende rol hebben gespeeld in de landschapsgeschiedenis, niet hetzelfde kan gezegd worden 

van Binnen-Vlaanderen ( Steenhuize), waar de wijzigingen in het landschapsbeeld in de eerste 

plaats op rekening van de mens staan.
184
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11.2_Het huidige bodemgebruik 

 

Indien de huidige topografische kaart naast het primitief plan, dat dateert uit 1860, wordt 

gelegd (Zie bijlage 10.1-10.2), dan valt er onmiddellijk een grote verschuiving in het 

bodemgebruik op. Op beide kaarten is te zien of de bodem als akkerland, weiland of als bos 

werd gebruikt. Daar waar het bosbestand min of meer gelijk bleef, is er vooral een 

verschuiving te zien van akkerland naar weiland.  

Vrijens maakte dergelijke studie over de evolutie van het bodemgebruik in Herzele in de 

periode tussen 1771 tot en met 1972.
185

 Steenhuize-Wijnhuize vormt sinds 1977 een 

deelgemeente van Herzele en vertoont nagenoeg dezelfde uiterlijke kenmerken, waardoor ik 

de gegevens over Herzele kan extrapoleren naar mijn studiegebebied.  

 Het blijkt dat het huidige bodemgebruik het resultaat is van een vrij recent ingezette tendens. 

Tot voor 1880 was de landbouw meer gericht naar graangewassen (tarwe, masteluin, rogge en 

haver). Het groot aantal oude wind- en watermolens in de streek van Herzele is trouwens een 

aanwijzing voor de belangrijkheid van deze graanproductie in de vorige eeuwen.
186

 Zo meldt 

ook De Potter in zijn geschiedenis van de Oost-Vlaamse gemeenten: 

 

”Ten jare 1830 waren er te Steenhuize niet min dan vijf oliemolens, onder welke twee door 

den wind bewogen, één door het water en twee door paarden. Toen bestonden hier vier 

graanmaalderijen met de wind en eene met het water. Thans (1900) zijn er vijf windmolens, 

eene welke de naam draagt van Prinsenmoleke en een andere door stoom in werking wordt 

gebracht.”
187

 

 

Na 1910 gaat de landbouw zich sterk richten naar de veeteelt en neemt het weilandareaal 

geleidelijk toe. Vanaf 1950 grijpt een omschakeling plaats van rogge naar gerst, terwijl de 

klaver verdwijnt en plaats maakt voor de voederbieten. Het huidige bodemgebruik is praktisch 

volledig in functie van de veeteelt; het weiland beslaat meer dan de helft van de 

cultuurgrondoppervlakte, terwijl het akkerland grotendeels ingenomen wordt door 

graangewassen, bestemd voor het vee, en door groenvoedergewassen, waaronder maïs een  
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voorname plaats heeft ingenomen.  

Dit huidig bodemgebruik weerspiegelt geenszins de natuurlijke rijkdom van de grond 

(normaal leemgebied).
188

  

Nog volgens Vrijens
189

 liggen verscheidene oorzaken hier aan de basis van. Ten eerste was er 

tot voor 1880 geringe werkgelegenheid buiten de landbouwsector, waardoor genoeg 

arbeidskrachten beschikbaar waren voor de werkintensieve akkerteelten. Het was een in 

hoofdzaak domaniale economie, waarbij de bevolking zelf voorzag in zijn levensonderhoud. 

Na 1880 kwam er een ommekeer in de situatie met de aanleg van een spoorweg, een 

buurtspoorweg die Herzele met Steenhuize verbond én door het verbeteren van de 

transportmiddelen langs de weg. Dit had tot gevolg dat de werkgelegenheid buiten de 

landbouwsector aanzienlijk verhoogd werd en dat men aan een tekort aan arbeiders ging 

lijden. Tevens kwam de streek hierdoor in een ruimer marktgebied te liggen; ze was dus niet 

meer zo sterk op zichzelf aangewezen.  

 

Hoe uit dit alles zich nu concreet? De akkerlandoppervlakte is sedert 1971 verdrongen naar de 

tweede plaats door het weiland en beslaat iets minder dan de helft van de cultuuroppervlakte. 

Het akkerland wordt vooral op de diepe leemgronden met een tamelijk gunstige drainering 

aangetroffen. Het weiland besloeg in 1982 54 % van de cultuurgrondoppervlakte. Het vormt 

aaneengesloten blokken in de beekvalleien en natte secundaire depressies. Buiten de valleien 

is het weiland ook verspreid op hellingen, op vochtige plateaugronden en rond de meeste 

grote boerderijen.
190
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11.3._Het landschap tijdens de Grote Ontginningen 

 

 

 

11.3.1 Algemeen 

 

De keuze om na de bespreking van het huidige bodemgebruik over te schakelen naar de 

periode tussen de 10
e
 en de 13

e
 eeuw komt voort uit het feit dat op geen enkel ander tijdstip in 

de geschiedenis van West-Europa, zoveel bos, heide, moeras en veen in vruchtbaar 

landbouwland werd omgezet.  

Deze periode wordt het tijdperk van de Grote Ontginningen genoemd
 
 en zal het ontstaan 

geven aan een cultuurlandschap dat in grote trekken tot op heden zal blijven voortbestaan.
191

 

Hierbij zullen ontginningen op lokale schaal, waarbij alleen het areaal bouwland van 

bestaande nederzettingen door de boeren uit deze nederzettingen zelf, zonder veel orde, noch 

enig systematische opzet, werd uitgebreid de meest voorkomende vorm van rooiingsactiviteit 

zijn geweest. Dit gebeurde vooral in streken met tamelijk veel nederzettingen, zoals de streek 

tussen Schelde en Dender, waartoe Steenhuize behoort. De zeer versnipperde kleine bosjes 

die hier praktisch bij iedere nederzetting behoorden, werden toen gerooid.
192

 

 

 

 

11.3.2_Ontginningen in de buurt van de dorpskern 

 

Om de Grote Ontginningen te Steenhuize na te gaan doe ik grotendeels een beroep op de 

toponymie. Daar waar de –kouter toponiemen kunnen wijzen op een vroegmiddeleeuws 

cultuurlandschap, is het met de –veld  en de –hout toponiemen anders gesteld. Deze duiden op 

een overgang naar cultuurgrond in de periode van de Grote Ontginningen, waarbij de 

oorspronkelijke benaming gehandhaafd bleef. Aldus zouden de –veld toponiemen  

oorspronkelijk duiden op „open, woeste vlakte‟
193

 en de –hout toponiemen op „bos van 

hoogopgaande bomen‟.
194

 Ook werden in deze periode de driesen en moerassen ontgonnen.
195
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Het is evenwel niet zo dat deze gronden vóór de periode van de Grote Ontginningen niet 

werden benuttigd. Ongetwijfeld zal het vee hier gegraasd hebben en zal er in de bossen hout 

gesprokkeld zijn. Men kan deze gronden plaatsen onder de gemeenschappelijke noemer 

„outfield’.  

Het land dat reeds in de vroege middeleeuwen werd gecultiveerd vormt het „infield’.  

Op de kaart in bijlage zijn de toponiemen die mogelijk wijzen op ontginning tussen de 10
e
 en 

de 13
e
 eeuw, namelijk de –veld , –hout, -broek en -dries toponiemen, gearceerd (Zie bijlage 

11.3)  

Dit levert meteen een beeld van de landname tijdens de Grote Ontginningen. De interpretatie 

van de kaart dient echter met de nodige voorzichtigheid behandeld te worden. Zo vormt het 

hele gebied rond het Prinsenhof één groot vraagteken. De vondst van Romeinse scherven (zie 

8.5.1) toont aan dat deze gronden reeds in de eerste eeuwen van onze jaarrekening werden 

gecultiveerd, maar hieruit volgt niet automatisch dat er sprake is van continuïteit tot in de 

vroege middeleeuwen. Het was immers vaak zo dat het natuurlandschap een deel van het 

verloren terrein heroverde. Dit was onder meer het geval in de 4
e
-5

e
 eeuw en op het einde van 

de 9e en in de 10
e
 eeuw.

196
 De mogelijkheid bestaat dus dat dit gebied in de vroege 

middeleeuwen ook behoorde tot het outfield en dat het pas opnieuw werd gecultiveerd in de 

11
e
 of de 12

e
 eeuw. 

 

 

 

11.3.3_‟t Gehucht den Driesch (Zie bijlage 10.3) 

 

De etymologie van het woord „dries‟ kan tot op de dag van vandaag nog niet volledig worden 

vastgesteld. De hypothese dat dries een afgeleide is van drie werd vroeger bewandeld, maar 

blijkt nu fout te zijn.
197

 Andere etymologieën laten het woord dries aansluiten bij 

woordfamilies die het begrip “breuken”, “scheuren”,”rusten”, “vermoeid” en “uitgeput” 

inhouden.
198

 De oorspronkelijke betekenis van het woord dries zou dus duiden op woeste 

grond, grond die niet bewerkt werd.  
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Een betekenis van de term dries die hiervan afgeleid is, is de sociaal geografische plein-

betekenis. Erik Thoen en Adriaan Verhulst
199

 zien het ontstaan van de driespleinen in twee 

fasen. Sommige dateren uit de Vroege middeleeuwen. Hiermee worden de graasweiden en 

eventueel de omringende bewoning die zich in de 8
e
-9

e
 eeuw gevormd hebben bedoeld. 

Andere driesen zouden in de periode van de Grote Ontginningen zijn ontstaan. Het zijn de 

grotere, systematisch aangelegde driesen en dragen het element “dries” niet in hun naam.  

 

Tijdens de Grote Ontginningen werden nog meer gronden ingenomen dan voorheen, zelfs de 

slechtere gronden. Een belangrijke steun nu vormen de grote heren en de kerkelijke 

instellingen. Zij moedigen de ontginningen aan, aangezien ze zelf eigenaar zijn van de 

uitgestrekte oppervlaktes grond. Ze zorgen voor de investeringen die nodig zijn voor de 

landbouwmaterialen en bevorderen de geplande grootscheepse ontginningen door de boeren 

het gemeenschappelijk vruchtgebruik van de gronden toe te staan. Tijdens de ontginning 

wordt een stuk grond als bos of heide gelaten voor het vee. Rond deze kern vestigt zich de 

bewoning op een systematische manier. De aldus  onstane graas- en drinkplaats heeft een 

grote oppervlakte en een regelmatige vorm. Alles is immers gepland. Rond de bewoning 

worden de nieuwe gronden ontgonnen. Verhulst voegt hier nog aan toe dat deze jongere 

driesen veelal liggen langs een belangrijke straat, die oorspronkelijk de ontginningsas was.  

 

Het driesgehucht te Steenhuize lijkt grotendeels in dit plaatje te passen (Zie bijlage 10.3). 

Allereerst valt de rechthoekige structuur op, wat wijst op een vooraf geplande aanleg. Ten 

tweede was in de onmiddellijke nabijheid de plaatselijke uitbating van de heren van 

Steenhuize gevestigd; het Prinsenhof. De heren van Steenhuize hadden er alle belang bij dat 

deze gronden werden ontgonnen, daar het hun eigendom was. Tot slot grenst het driesgehucht 

aan de Hoogeweg, die vermoedelijk reeds sedert de Romeinse tijd een ontginningsas was.
200

 

Wat evenwel niet klopt, is dat het driesgehucht te Steenhuize wel degelijk de naam dries 

draagt, namelijk „Kromphoutdries’. Dit wijst eerder op het feit dat een te strakke definitie 

van het begrip „jonge dries‟ leidt tot foutieve interpretaties dan dat de dries te Steenhuize zou 

dateren uit de 8
e
-9

e
 eeuw. In haar onderzoek naar de driesen op het kaartblad Gavere/  
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Oosterzele toonde Vanderhaeghen aan dat ook zij stootte op een jongere dries die de naam 

„dries‟ droeg, namelijk de Grote Elsdries te Melle.
201

 Zij toonde verder aan dat de dries 

meestal  

op een platter stuk ligt, hetzij op de top, hetzij op de helling, hetzij in het dal. Op de kaart van 

het Depot de la guerre is inderdaad te zien dat de dries zich op een platter stuk bevond en 

gelegen was in het dal.  

 

Op de kadasterkaart van Popp, zijn ook twee wegen te bespeuren, die vertrekken aan het 

driesplein. Vanderhaegen
202

 meldt dat deze wegen dienst deden als driftwegen en als pad voor 

de mensen. De driftwegen dienen om het vee van de dries naar het bos of de heide te brengen. 

De paden die naar de kouters leiden, zijn vermoedelijk aangelegd voor het vervoer van de 

mest naar de kouters.
203

  

 

De oppervlakte van een dries kon schommelen tussen 0,5 en 10 hectare. De dries te 

Steenhuize heeft een oppervlakte van ± 6 hectare.  

De vermoedelijke functie ervan was een veekraal, met de bedoeling mest te verzamelen. Ook 

was er vaak een poel bij gelegen, alwaar de bewoners over drinkbaar water beschikten.
204

  Op 

de kabinetskaart van Ferraris is er in het driesgehucht te Steenhuize inderdaad een poel 

zichtbaar. Tenslotte combineert de dries het landbouwkundig belang van begrazing en 

bemesting met het sociale belang van een verzamelplein, waarop feesten worden gehouden, 

spelen zoals wipschieten worden georganiseerd, rechtspraak wordt uitgeoefend en andere 

gemeenschappelijke activiteiten.
205

 Voorts zal hier ongetwijfeld een molen hebben gestaan, 

getuige de naam „muelenveld‟ dat reeds vermeld wordt in een penningkohier uit 1440 en 

gesitueerd wordt bij het „cromphoutsvelt‟.  

 

De teloorgang van driesen begint reeds in de 17
e
 eeuw wanneer het volledige systeem van 

gemeenschapsgronden en vruchtgebruik afneemt. De dries is slechts 1 van de vele elementen 

die in deze ontwikkeling meegesleurd worden. Daarenboven is met de nieuwe  
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bemestingstechnieken het belang van het vee verminderd, wat nog een extra aanleiding vormt 

voor het in verval geraken van de dries.
206

  

 

De oudste kaart die hieromtrent informatie kan leveren is de kabinetskaart van Ferraris. We 

zien daarop reeds dat de dries niet langer dienst doet als een gemeenschappelijke veekraal; er 

bevinden zich reeds 2 gebouwen op het plein. Ook de kadasterkaart van Popp levert een 

zelfde beeld op. Op de huidige topografische kaart is te zien dat ongeveer de helft van het 

oppervlakte is omgetoverd in woongebied. De rest wordt ingenomen door weiden en het 

voetbalveld van F.C. Steenhuize. 
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11.4_Het landschap in de vroege middeleeuwen 

 

 

11.4.1_Het landschap te Steenhuize 

 

Het landschap, evenals de verspreiding en de vormen van de menselijke bewoning vóór de 

Grote Ontginningen kunnen slechts moeizaam, met behulp van de archeologie, de 

plaatsnamenkunde en enkele schaarse geschreven documenten worden gereconstrueerd. In 

ieder geval was het natuurlandschap toenderijd overwegend en dit zou zo‟n 70 a 80 % van 

Vlaanderen uitmaken.  

Logischerwijs was de dichtheid van dit onontgonnen natuurlandschap niet overal gelijk. Ten 

noorden van de lijn Diksmuide,Tielt,Deinze,Gavere die verder stroomafwaarts de loop van de 

Schelde volgt vormde het natuurlandschap een vrijwel aaneengesloten geheel; ten zuiden 

daarvan is het veel meer versnipperd en worden de verschillende delen door grote blanke 

vlekken cultuurland gescheiden.
207

  Deze grens valt samen met de grens tussen het Vlaamse 

zandgebied ten noorden en het zandleem- en leemgebied ten zuiden ervan.
208

  Steenhuize is 

gelegen in dit zuidelijke gebied, meer bepaald tussen Schelde en Dender. Kenmerkend voor 

deze regio is het ontbreken van heidevelden en het voorkomen van opvallend kleine, 

versnipperde en talrijke boscomplexen.
209

 

 

Zowel Verhulst als Lindemans stellen een zelfde beeld voor tijdens de Vroege middeleeuwen. 

Kort samengevat komt het erop neer dat op plaatsen waar voorheen de akkers vrij 

geconcentreerd lagen zich vanaf de 10
e
 eeuw dorpskouters gingen ontwikkelen. De boeren, 

die tot een zelfde nederzetting behoorden, bewerkten vanaf dan in gemeenschap één groot 

complex bouwland, dat tot de beste gronden van het nederzettingsgebied behoort.
210

 De  
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nederzetting zelf ligt doorgaans aan de rand van dit complex en bestaat uit een min of meer 

gesloten groep van vijf tot twintig boerderijen die meestal zonder veel herkenbare orde 

bijeenliggen.  

 

Het is verleidelijk de huidige dorpskern te associëren met de vroegmiddeleeuwse nederzetting 

te Steenhuize. Enige voorzichtigheid is echter geboden. Zo merkt Verhulst op dat toendertijd 

de bewoonde plaatsen, hoeven en nederzettingen, zeer makkelijk werden afgebroken en 

herbouwd en mede daarom gemakkelijk werden verplaatst, tot een kilometer of meer. Dit 

verschijnsel is beperkt tot de Romeinse tijd en de eerste eeuwen van de middeleeuwen. In de 

periode tussen de 7
e
 en de 9

e
 eeuw is er een vaste nederzettingsstructuur tot stand gekomen. 

Dit uit zich vooral in de plaatsnaamgeving, bijvoorbeeld in de opkomst van het grondwoord   

„–haim‟ of „-hem‟ dat een vaste en blijvende woonplaats aanduidt. Hoewel Steenhuize niet tot 

de „–haim‟ of „–hem‟  toponiemen behoort, lijkt het aannemelijk dat ook hier in 

desbetreffende periode een vaste nederzettingsstructuur tot stand kwam. Een aanwijzing 

hierbij, doch reeds uit de Volle Middeleeuwen, vormt de locatiekeuze van de motte. In die 

periode was het de regel dat men als heer dicht bij  het volk ging wonen, alwaar men er dan 

letterlijk kon op neerkijken.  De locatie van de motte grenst in het huidige landschap aan de 

dorpskern, zodat ik durf te stellen dat de vaste nederzettingsstructuur te Steenhuize, die tussen 

de 7
e
 en de 9

e
 eeuw zou zijn ontstaan, zich in het gebied van de huidige dorpskern bevond. 

 

De volgende opdracht is het localiseren van de oorspronkelijke dorpskouter. Op de 

kadasterkaart van Popp zijn in de onmiddellijke nabijheid van de dorpskern 2 grote kouters 

waar te nemen, die beiden doorkruist worden door een weg. Indien de stelling van Verhulst 

gevolgd wordt, namelijk dat vanaf de 9
e
 eeuw het groot complex bouwland werd aangeduid 

met een soortnaam: akker of kouter, meestal gecombineerd met de naam van de nederzetting, 

dan is de rekening snel gemaakt, want in een penningkohier uit 1579 duikt het toponiem 

„Steenhuizekouter‟ op. Wat hiermede echter niet overeenstemt, is de eerder aangenomen 

stelling, namelijk dat „Steenhuize’ zou slaan op de motte en dus pas ontstaan kan zijn ten 

vroegste eind de elfde eeuw. 

 

 

 

Wat hier verder tegen indruist is dat  in 1633 negen hectare, gelegen op de Steenhuizekouter 

met bomen werden beplant. Ze stonden voortaan in de rekening van de ontvanger vermeld als 



 66 

“le nouveau bois de madame”.
211

  De term „madame‟ slaat op Jeanne de Richardot, de 

toenmalige prinses van Steenhuize.  

Het lijkt onwaarschijnlijk dat men de oorspronkelijke dorpskouter zou omtoveren in bos. Ook 

vind ik hier het toponiem bocht terug, wat oorspronkelijk betrekking zou hebben op de 

omheinde ruimte waarin het loslopend vee geschut kon worden.
212

  

Tot slot volstaat een snelle blik op de bodemkaart om te zien dat deze gronden niet 

gekenmerkt kunnen worden als de meest vruchtbare van de nederzetting.  

 

Het is meer aanvaardbaar te stellen dat de oorspronkelijke dorpskouter de kouter is waar de 

huidige Bergestraat doorloopt en op de bodemkaart voornamelijk gekenmerkt wordt door 

gronden met de classificatie aba1. Deze gronden hebben een zeer hoge landbouwwaarde. De 

waterhuishouding is uitstekend; de natuurlijke ontwatering is goed en het 

waterophoudingsvermogen is hoog genoeg. De gekende toponiemen hier zijn „cauterke‟ en 

„nedercauter‟ (Zie bijlage 11.4) 

De dorpskouter behoorde tot het „infield‟ van de Vroeg Middeleeuwse boeren. Met infield 

worden de gronden bedoeld die vroeger intensief werden gebruikt. Daar tegenover stond het 

outfield, dat bossen, moerassen en woeste vlakten kon omvatten. Bij de reconstructie van dit 

outfield is een toponiemenstudie noodzakelijk. Zoals reeds vermeld kan het oorspronkelijke 

outfield ten dele worden gereconstrueerd door de –veld, -hout, -broek en –dries toponiemen te 

localiseren. Op de kaart in bijlage zijn deze gearceerd.  

Het resultaat kan niet als exhaustief worden beschouwd, maar vertoont in ieder geval de grove 

lijnen. (Zie bijlage 11.3) 
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11.4.2_ De hypothese van continuïteit met de Gallo-Romeinse Oudheid 

 

Allereerst meld ik dat de vondst van Romeins schervenmateriaal het bewijs vormt van 

bewoning in de Romeinse tijd.(zie 8.5) 

Het aantonen van continuïteit tot in de Vroege middeleeuwen  is omwille van de lange 

periode en de schaarste aan bronnen zeer delicaat. De graad van romanisatie en een eventueel 

voortduren ervan hing af van verscheidene factoren: de bevolkingsdichtheid, een ontwikkeld 

wegennetwerk, de nabijheid van een stedelijk centrum en/ of militaire installaties.
213

  

 

Voor Steenhuize lijken deze factoren aanwezig te zijn. Allereerst ligt Steenhuize op 

nauwelijks 10 km afstand van Velzeke. Velzeke was een vicus die ten tijde van Augustus 

werd opgericht als legerplaats, maar zal na het wegtrekken van de troepen ten tijde van 

Tiberius (14-37) zal blijven doorleven als distributiecentrum voor landbouwproducten uit de 

regio.
214

 Er liep zo‟n 10 km ten noorden van Steenhuize een belangrijke militaire weg die 

Kassel, via onder andere Kortrijk en Velzeke, met Tongeren verbond en op een zelfde afstand 

liep er ten westen een andere romeinse weg die de verbinding vormde tussen Destelbergen en 

Douay.
215

 (Zie bijlage) 

 Voorts hoeft het geen betoog dat in zulk gebied, dat daarenboven in de vruchtbare leemstreek 

gelegen was, de bevolkingsdichtheid wel groter zal geweest zijn dan het toenmalige 

gemiddelde van België. De voorwaarden om van continuïteit te kunnen spreken waren in 

ieder geval aanwezig. 

 

Om de hypothese van continuïteit te bewandelen is een toponymische studie van het gebied 

aangewezen. Waar ik bij de behandeling van het landschap in de middeleeuwen ervoor 

opteerde met de veldnamen te Steenhuize te werken, is nu een ruimere blik nodig. 

Deze case study gaat uit van twee principes; Ten eerste dat de Romeinse nederzettingen 

vooral op plateaus lagen en dat toen de Germanen zich hier gingen vestigen zij kozen voor 

een nieuwe implantatie in de buurt, omwille van de veeteelt iets lager gelegen was.  
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Ten tweede duiden de plaatsnamen, eindigend op –ingahem en –hem op Germaanse 

nederzettingen die tussen de 6
e
 en de 10

e
 eeuw als centra van veeteelt of landbouw ontstonden 

of vroeger bestaande plaatsen die toen opnieuw werden bevolkt. 

 Bij de studie van de verspreiding van deze plaatsnamen komen duidelijk enkele groepen naar 

voren.
216

 Onder deze behoort het gebied tussen Schelde en Dender waar deze plaatsnamen vrij 

regelmatig verspreid voorkomen. Behalve dan de streek rond Ronse, waar het bos in de post-

Romeinse tijd een grote uitbreiding nam.
217

  

 

Steenhuize ligt in het hart van dit gebied en in de onmiddellijke nabijheid vinden we 

Ressegem (8 km), Zottegem (7 km), Hemelveerdegem (5 km), Leeuwergem (8 km), 

Godveerdegem (7 km), Aaigem (8 km), Hillegem (10 km), Woubrechtegem (5 km), Balegem 

(14 km) en Vloerzegem (4 km) terug; allen –ingahem of –hem nederzettingen.  

 

Doorheen dit gebied lopen een serie evenwijdige heuvelruggen (zie kaart). Een eerste rug 

(82,5 m) loopt langs de zuidgrens van de gemeente Sint-Lievens-Houtem. Een tweede 

heuvelrug, die de grens vormt tussen Schelde- en Denderbekken, omvat de hoogten van 

Grotenberge (92,5 m), Herzele (72,5 m) en Ressegem (77,5 m). De derde rug, de hoogste en 

de langste, wordt gevormd door de hoogten van Wijnhuize (90 m), Sint- Lievens- Esse (87,5 

m), Sint-Antelinks (82,5 m) en Bulskam (80 m) Een minder afgetekende, kleine leemrug (50-

60 m), die in westelijke richting aansluit bij de Gapenberg (77,5 m) strekt zich uit in het 

zuidelijke deel, juist ten noorden van de steenweg Ronse-Ninove.  

Indien men de  –gem nederzettingen in dit gebied overschouwt, vallen enkele zaken vrijwel 

meteen op. (Zie bijlage 11.5) 

Allereerst de hoge concentratie aan –gem namen. Zoals hoger aangetoond moet deze regio 

ongetwijfeld een zekere aantrekkingskracht hebben gehad. Gelegen in de vruchtbare 

leemstreek tussen Schelde en Dender  in de onmiddellijke nabijheid van een toenmalige 

Romeinse vicus én kruispunt van twee belangrijke Romeinse wegen straalde het gebied dat in 

de zuidoostelijke hoek van dit kruispunt lag, een sterke aantrekkingskracht uit.  

Voorts blijkt dat alle –gem toponiemen zich in de vlaktes bevonden tussen twee leemruggen 

door. Tussen heuvelrug 1 en 2 vinden we Leeuwergem en Hillegem terug. Aan het begin van 

heuvelrug 2 vinden we Velzeke terug en tussen 2 en 3 liggen Ressegem, Aaigem, 

Woubrechtegem, Godveerdegem, Erwetegem en Zottegem. Ten zuiden van leemrug 4 liggen 
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Vloerzegem en Hemelveerdegem, maar wat meer opvalt is dat er tussen leemrug 3 en leemrug 

4 geen –gem toponiemen te vinden zijn. Het is nu net in deze zone waar Steenhuize zich 

bevindt en waar prospectie op twee plaatsen Romeinse scherven opleverde. Deze vondsten 

werden gedaan in de onmiddellijke nabijheid van de weg, die de hoogte van Sint-Antelinks 

verbindt met de Gapenberg. De mogelijkheid bestaat dus dat deze weg sedert de Romeinse 

tijd de verbinding vormde tussen heuvelrug 2 en 3 én dat er Romeinse nederzettingen waren, 

die gezien de absentie van –gem toponiemen in deze zone, eeuwenlang in gebruik zijn 

geweest.  

Indien we deze lijn verder trekken is het mogelijk dat deze weg ging tot Nederbrakel, waarvan 

werd vastgesteld dat het langs de Romeinse weg Bavai- Blicquy- Bavai lag.
218

 

 

Aan de voorwaarden om te Steenhuize van continuïteit met de Gallo-Romeinse Oudheid te 

kunnen spreken is voldaan. Daarenboven wijst ook de absentie van de –ingahem en –hem 

toponiemen in de vlakte tussen de twee heuvelruggen waar Steenhuize zich bevindt in deze 

richting. 

 Er dient echter op gewezen te worden dat indien er te Steenhuize sprake was van continuïteit  

tot in de Vroege middeleeuwen, dit een uitzondering vormde. In de bestuursdistricten van de 

Nervii en de Tungri was tachtig procent van de domeinen reeds tijdens de 4
e
 eeuw verlaten.

219
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
218

 Rogge M., 1971, Een bijdrage tot de studie van het Gallo-Romeins wegennet in de streek tussen Schelde en 

Dender, in Hellinium II, p 127. 
219

 Nouwen, R., 1995, De Romeinen in België, p 228. 



 70 

 

11.5_Het landschap in de Romeinse tijd 

 

Hoe verder men afdaalt in de tijd, hoe minder bronnen voorradig zijn om een verhaal rond op 

te bouwen. Daar waar het Vroeg Middeleeuwse landschap ten dele kon worden 

gereconstrueerd aan de hand van kaartenmateriaal en een toponymische studie, is dit niet 

langer het geval bij de reconstructie van het landschap in de Romeinse tijd.  

Hetgeen volgt is dan ook een korte literatuurstudie, aangevuld met de resultaten van de 

prospectie op het terrein. 

 

 

 

11.5.1_Romeins schervenmateriaal op het grondgebied van Steenhuize (Zie bijlage 11.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de periode tussen september 2006 en april 2007 verrichte ik terreinprospectie op tal van 

akkers te Steenhuize met als doel het vinden van middeleeuws of romeins aardewerk, dat 

mogelijk zou kunnen bijdragen tot de studie van de landschapsgeschiedenis van Steenhuize. 

De arbeidsintensieve campagne wierp voor de middeleeuwen althans geen vruchten af. Er 

werden geen noemenswaardige vondsten gedaan. 

Er mocht echter gehoopt worden dat er Romeins aardewerk aan het licht zou komen, 

aangezien de militaire vicus te Velzeke zich op nauwelijks tien kilometer van Steenhuize 

bevond. 

Dit bleek ook het geval te zijn. Langs de Hoogeweg te Steenhuize werd een kleine 

concentratie aan materiaal gevonden; heterogeen qua samenstelling. Daarenboven werden ook 

wat verderop langs deze Hoogeweg, maar reeds op het grondgebied van Ophasselt, dergelijke 

vondsten gedaan. 

 

Verwijzing op de relictenkaart: 
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Dit bevestigde het vermoeden dat hier in de Romeinse tijd aan landbouw werd gedaan. Men 

kon zijn surplus aan productie steeds kwijt in de vicus te Velzeke, die bekend stond als 

marktplaats. 

 

Daarenboven doet de ligging van deze twee vondstconcentraties, beiden gelegen aan de 

Hoogeweg, vermoeden dat de Hoogeweg zijn wortels kent in de Romeinse periode.(Zie 5.4) 

 

 

 

11.5.2_De Gallo-Romeinse landbouw 

 

Wil men deze vondsten in de studie betrekken, dan is het aangewezen de Gallo-Romeinse 

landbouw te behandelen.  

Deze was in wezen een overlevingslandbouw. De bewerking van het land had bij de 

Romeinen een absolute prioriteit. Akkers en boomgaarden stonden centraal in economie en 

cultuur. Hierbij was het niet de marktprijs die de productie stuurde, maar wel het overleven 

van het eigen bedrijf en het eigen gezin. Dit betekent niet dat deze landbouw niet was 

geïntegreerd in een marktsysteem, integendeel. Twintig tot dertig procent van de bevolking 

was niet direct actief in de landbouw. Zij woonden en werkten in de steden of in de landelijke 

centra of zij waren actief als militairen in het Romeinse leger. De productieoverschotten 

vonden via de markten, de pachten en de belastingen hun weg naar deze consumenten. 
220

 

 

In Zuid-Oost Vlaanderen waren behalve Velzeke, Melden en Kruishoutem, alle overige 

nederzettingen van het rurale type. Op de vruchtbare leem- en zandleemgronden in het zuiden 

van de provincie lagen in de Romeinse tijd talrijke villae rusticae uitgestrooid. Men kan dit 

soort nederzettingen definiëren als boerenbedrijven die naar Romeins model opgezet zijn. 

Wegens de fysische eigenschappen van de streek, waren de bedrijven er van het gemengd 

type. Waarbij graanproductie en veeteelt een zeer belangrijk aandeel hadden. De studie van de 

stuifmeelkorrels en de zaden leert ons dat de voornaamste cultuurgewassen graannsoorten 

waren waarvan de teelt door de Romeinen trouwens sterk was gestimuleerd, namelijk tarwe, 

                                                 
220

 Nouwen R., 1995, De Romeinen in België, p114-115. 



 72 

pluimgierst en haver. Ook gerst en emmer, twee soorten die reeds lang in onze gewesten 

waren verbouwd, kwamen voor.
221

 

 

 

 

11.5.3_De vicus te Velzeke 

 

Het grondgebied van Steenhuize was nauwelijks tien km verwijderd van de Romeinse vicus 

Velzeke.  

De vici lagen langs de toenmalige hoofdwegen tussen de grote steden. De antieke auteurs 

omschrijven een vicus als een landelijke nederzetting die door jaarlijks verkozen magistraten 

werd bestuurd. Er werd recht gesproken en er vonden markten plaats. Het waren in wezen 

nederzettingen die tot aanzien kwamen dankzij een druk reizigersverkeer van beambten, 

militairen, koeriers van het leger en de staatspost, handelaars, kooplieden, rondtrekkende 

ambachtslui, kunstenmakers en pelgrims. Hier verrezen herbergen, bordelen en uitspanningen 

zodat reizigers van paard konden wisselen. Of bij de smid herstellingen aan hun kar konden 

laten uitvoeren. Een dergelijk wegdorp oefende een grote aantrekkingskracht uit op 

ambachtslieden en handelaars die aan de reizigers een goede cent verdienden. En al spoedig 

namen deze nederzettingen ook de functie van een regionale markt op zich.
222

 

De vicus van Velzeke is ontstaan als een legerplaats,  opgericht door Romeinse troepen 

tijdens de regering van Augustus (31 v. C.-14 n.C.). Hier leefden de militairen met hun 

families. En hoewel de militairen er tijdens de regering van Tiberius (14-37) vertrokken, had 

de nederzetting reeds voldoende levenskracht om zich vanaf de Claudische tijd tot een 

bloeiende vicus en distributiecentrum voor landbouwproducten uit de regio te ontwikkelen.
223
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11.5.4_Besluit 

 

De vondst van Romeinse aardewerk op het grondgebied van Steenhuize, nauwelijks tien km 

verwijderd van de vicus te Velzeke, wijst erop dat hier reeds in de Romeinse tijd aan 

landbouw werd gedaan. Op welke schaal is echter onbekend. 

De rand van een in terra nigra vervaardigd bord, dat dateert uit de eerste helft van de eerste 

eeuw vormt hierbij de oudste verwijzing. 

 

Dat deze vondst werd gedaan op de latere hofkouter van het Prinsenhof, kan op continuïteit 

wijzen. Zoals eerder vermeld, waren alle nodige factoren daarbij voorhanden.  Het is echter 

onmogelijk dit met zekerheid vast te stellen. Tussen het fragment terra nigra en het 

Prinsenhof, waarvan de eerste vermelding pas dateert uit 1366, gaapt een periode van meer 

dan één millenium. Men kan de continuïteit wel vermoeden, maar niet aantonen. 
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12. Conclusie 

 

In de conclusie bundel ik de onderzoeksresultaten van deze studie samen tot een doorlopende 

tekst. De onderzochte periode omvat grofweg 2 millenia; vanaf de eerste eeuw tot en met de 

huidige situatie.  

 

De Romeinse tijd en de vroege middeleeuwen worden gekenmerkt door een schaarste aan 

bronnen. Het hoeft dan ook geen betoog dat er onmiskenbaar hiaten zullen voorkomen in deze 

studie. Mogelijk kan dit aspect in de toekomst verder worden aangevuld. 

Het zwaartepunt van de studie ligt in de volle en de late middeleeuwen (11
e
-15

e
 eeuw).  

Ook wordt er stilgestaan bij de huidige toestand. Alleen zo kan men aan landschapsgenese 

doen. 

 

 

De rand van een in terra nigra vervaardigd bord kon gedateerd worden in de 1
e
 helft van de 1

e
 

eeuw. Deze vondst is allerminst merkwaardig te noemen. Steenhuize ligt op nauwelijks tien 

km afstand van Velzeke, eens een Romeinse vicus. De vicus Velzeke stond bovendien bekend 

als marktplaats.  

Met andere woorden, de landbouwdomeinen uit de streek konden hier steeds hun 

productieoverschotten kwijt. Naar mijn mening kan het gevonden materiaal in deze context  

gesitueerd worden. Bij deze stelling laat ik wel de vraag open of deze landbouwdomeinen er 

zich reeds bevonden vooraleer de vicus te Velzeke door militairen werd gesticht.  

 

De volgende vraag die dient gesteld te worden is hoelang deze landbouwdomeinen hier 

doorleefden én er of eventueel sprake kan zijn van continuïteit tot in de vroege middeleeuwen. 

 

Allereerst is het zo dat de overgrote meerderheid der landbouwbedrijven reeds in de 4
e 

eeuw 

werd verlaten. 

 

Met de komst van de Germanen kreeg de landbouw hier een ander karakter, daar deze 

voornamelijk georiënteerd was naar veeteelt. Tussen de 6
e
 en de 10

e
 eeuw ontstonden tal van 

nieuwe nederzettingen, die men kan herkennen aan hun naamgeving. Het zijn de –ingahem of 
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–hem plaatsnamen. Daar waar Romeinse nederzettingen zich voornamelijk op hoogtes 

ontwikkelden, kozen de Germanen ervoor zich iets lager te vestigen.  

 

Dit kon worden getoetst in de praktijk. In de omgeving van Steenhuize komen tal van     

-ingahem of –hem plaatsnamen voor en allen bevinden zij zich in de vlakten tussen twee 

leemruggen door. Behalve dan in de vlakte waar het latere Steenhuize zal ontstaan. 

De Hoogeweg loopt dwars door deze vlakte, als verbinding tussen twee leemruggen. Hier 

werd zowel op grondgebied Steenhuize als op grondgebied Ophasselt Romeins materiaal 

gevonden, waardoor ik vermoed dat deze weg reeds sedert de Romeinse tijd dienst deed.  

 

Daarenboven werd aangetoond dat aan alle voorwaarden werd voldaan om van continuïteit te 

kunnen spreken; met name een relatief hoge bevolkingsdichtheid en dit in de nabijheid van 

Romeinse wegen   

 

Dit alles wijst dus in de richting van continuïteit te Steenhuize tot in de vroege middeleeuwen, 

maar met absolute zekerheid kan het niet worden gesteld. 

 

 

 

Tijdens de vroege middeleeuwen zullen er aldus geleidelijk aan blijvende nederzettingen 

ontstaan, daar waar het in de eeuwen daarvoor niet het geval was. De bewoonde plaatsen, 

hoeven en nederzettingen toendertijd werden zeer makkelijk afgebroken en herbouwd en 

mede daarom verplaatst, tot een kilometer of meer.  

 

Uiteindelijk zal er ook te Steenhuize dergelijke vaste nederzettingsstructuur ontstaan en dit op 

het gebied van de huidige dorpskern. De verschillende akkertjes zullen ook hier zijn 

aaneengegroeid tot een dorpskouter, die door de boeren in gemeenschap werd bewerkt. Er 

werd in het centrum ook een kerk gebouwd; de eerste vermelding dateert uit 1148. Deze kerk 

zal er blijven tot 1835, wanneer men tot de bouw van een nieuwe overging.  

 

Volgens het geldende principe „Geen grond zonder heer‟ kwam in de volle middeleeuwen een 

groot deel van de gronden terecht in het bezit van de heren van Steenhuize. Een eerste 

vermelding dateert eveneens uit 1148.  

Vanwaar zij hun rechten haalden, is onbekend. Over hun verblijfplaats zijn we beter ingelicht. 
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De eerste verblijfplaats was een motte. In moerassig gebied, nabij de dorpskern, werd er op 

een kunstmatige heuvel een toren opgericht. Aan dit opperhof was ook een neerhof 

verbonden, dat de economische functie omvatte. De juiste locatie en grootte van het neerhof 

zijn echter onbekend.  

Aanvankelijk diende de motte eerder als statussymbool te worden aanzien, dan als militair 

bolwerk. Onderzoek toonde aan dat de motte te Steenhuize kan ingedeeld worden bij de 

kleinste categorie. Mogelijk kan ook de naam van het dorp, namelijk „Steenhuize‟, hieraan 

gekoppeld worden. 

 

De motte zou uiteindelijk verlaten worden voor een burcht. Deze kwam er vermoedelijk in de 

13
e
 eeuw op de plaats waar thans het kasteel van Steenhuize staat. Over deze burcht zijn we 

bijzonder slecht ingelicht. In de kelders van het huidig kasteel is er nog een stukje van de 

funderingen te zien, meer niet. Ook bevond er zich een kapel in de burcht en gezien de hogere 

rechtsmacht die Steenhuize bezat, vermoedelijk ook een gevangenis.  

Dat men ervoor opteerde de motte te verlaten en op een nabijgelegen plek de burcht te 

bouwen kan verklaard worden door de ondernomen speurtocht in de genealogie van de heren. 

Midden de 13
e
 eeuw komt hier namelijk de familie Trazegnies aan de macht, die in de periode 

daarvoor Steenhuize als leen hielden. Vermoedelijk onder Gerard de Trazegnies werd 

begonnen met de bouw van de burcht.  

 

Ook werd er een dreef aangelegd die de burcht verbond met de Prinsenmolen. Deze molen 

wordt een eerste maal vermeld in 1476. Tussen 1578 en 1595 zou de molen vernield zijn door 

muitende troepen. Ook de burcht zou in deze periode vernield zijn. 

 

Daar waar ten tijde van de motte de economische functie op het aanliggende neerhof te 

situeren was, dient deze nu wat verder gezocht te worden. De plaatselijke uitbating van de 

heren ging de geschiedenis in als het Prinsenhof en was zo‟n anderhalve kilometer van de 

burcht verwijderd. Het hof wordt een eerste maal vermeld in 1366, maar de bouw ervan dient 

vroeger gesitueerd te worden; met name in de periode van de Grote Ontginningen (10
e
-13

e
 

eeuw) 

 

In deze periode werd het vroegere outfield van de nederzetting omgetoverd tot bewerkbaar 

land. De resterende bosjes werden gerooid en ook de voorheen woeste vlakten en de 

moerassige gebieden werden van nu af aan intensiever geëxploiteerd. Via de toponymie is het 
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mogelijk hiervan een duidelijk beeld te bekomen. Het zijn de veldnamen eindigend op –hout, 

-veld- of –broek die het vroegere outfield aanduiden. 

 

Het gebied in de buurt van het Prinsenhof toont ons dat deze ontginningen planmatig 

gebeurden.  

Net naast het Prinsenhof bevond zich immers het gehucht „den driesch‟. Een dries is een 

gemeenschappelijk plein, dat vooral dienst deed als veekraal, maar dat nog tal van andere 

functies kon omvatten. Het was, in een periode waar het areaal voor het vee steeds kleiner 

werd, voor kleine boertjes de goedkoopste oplossing om vee te houden. Er liep een weg van 

de dries naar de „Boskouter‟ en een andere naar „Bossche‟. „Bossche‟ wordt op de 

kabinetskaart van Ferraris aangeduid als gesloten landschap; het vee kon er dus grazen. 

De regelmatige vorm van de dries te Steenhuize en de ligging ten opzichte van het prinsenhof 

toont aan dat men hier planmatig te werk is gegaan.  

Het valt evenwel niet aan te tonen of het driesgehucht zich dan wel voor of na het Prinsenhof 

ontwikkelde. Mogelijk ontstonden beiden tegelijkertijd. 

Bij het Prinsenhof en het driesgehucht bevond zich ook een molen, getuige het toponiem 

„meulenvelt‟ en de huidige Molenstraat. 

 

In 1628, niet langer in de middeleeuwen, werd op de plaats waar de burcht had gestaan, een 

nieuw kasteel gebouwd door Jeanne de Richardot, prinses van Steenhuize. Het militaire 

aspect is hier echter miniem te noemen en kan eerder als lusthof beschouwd worden. Het 

kasteel staat er nog steeds.  

 

Het landschap en de bewoning ondergingen in de middeleeuwen ingrijpende veranderingen, 

die tot op de dag van vandaag grotendeels onveranderd gebleven zijn. Wat evenwel niet 

hetzelfde bleef is het bodemgebruik. Daar waar het te Steenhuize eertijds vooral akkerland 

betrof, is er sinds 1880 een evolutie ingezet waarbij het weiland steeds meer aan terrein wint. 

Voorlopig nemen weiland en akkerland een 50/50 verhouding aan. Het minieme bosbestand 

bleef zo goed als ongewijzigd. 

 

Afsluitend kan ik stellen dat de middeleeuwse landschapsrelicten zijn weggevaagd door de 

tand des tijds. Een beeld hiervan kon wel ten dele worden gereconstrueerd, maar er blijven 

vele vragen over, die nooit een antwoord zullen vinden. 
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Ik kan het huidige landschap te Steenhuize het best omschrijven als een slapend historisch 

landschap. De sporen uit de middeleeuwen zijn weliswaar aanwezig, maar, behoudens enkele 

ingewijden, weet niemand dat ze er zijn.  

Zulk landschap verdient echter meer. Misschien kan een degelijk uitgestippeld erfgoedbeleid 

hier verandering in brengen. Al is het de vraag of dergelijk beleid ooit zal reiken tot in een 

miniem dorpje als Steenhuize. 
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Bijlage 11: De evolutie van het cultuurlandschap te Steenhuize 
 
Bijlage 12: Toponiemen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 1: De Relictenkaart 
 
 
Als ondergrond voor deze kaart werd de kadasterkaart van Popp gekozen (1865). De indeling van het 
gebied in weiland, akkerland en bossen gebeurde aan de hand van het primitief plan (1855). 
De vermelde toponiemen konden worden geplaatst aan de hand van kaartmateriaal en het werk van Van 
den Berghe aangaande de toponiemen te Steenhuize.1 Ik verwijs hiervoor verder naar Bijlage 12. 
Woongebied werd niet aangeduid op de kaart, daar niet relevant voor de studie. 
Er dient vermeld te worden dat deze kaart ook het grondgebied van Wijnhuize omvat. Dit heeft echter 
geen invloed op de analyse van de kaart, aangezien dit gebied kan bestempeld worden als ‘outfield’, 
getuige de toponiemen ‘Bekeveld’, ‘Asschout’, ‘Galgeveld’ en ‘Groot ter Veldekens’. 

                                                 
1
 Van den Berghe M., s.d., Toponiemen te Steenhuize in het Ancien Regime, s.p. 
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Bijlage 2: De motte 
 
 
2.1_De motte op de kadasterkaart van Popp: 
 

           
 
2.2_ Sporen van de motte op de huidige topografische kaart: 
 

Motte 



 5 

            
 
 
2.3_Sporen van de mottegracht in het huidig fysiek landschap (02/2007): 
 

        
 
2.4_Notariaatsakte uit 1838 van Notaris de Deyn, opgemaakt te Steenhuize-Wijnhuize: 
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2.5_ Pitrus als indicator voor de breedte van de gracht (04/2007): 
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2.6_Afmetingen van de motte: 
 

       
 
Doormeter A = ± 28 m 
Doormeter B = ± 18 m 
C = ± 30 m 
 
Met de grachten erbij levert dit een lange doormeter op van ± 45 meter en een korte van ± 35 
meter. 

Bijlage 3: De burcht van Steenhuize 
 
 
3.1_Het burchtdomein anno 1596 
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            _detail van de Caerte ende discriptie figuerative vande gheel den Lande van Aelst,  
                getekend door Jacques Horenbault –(1596) 
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3.2_De resterende fundamenten van de burcht 
 
 
 

         
        _ uit:  Woonstede door de eeuwen heen, 1988 
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Bijlage 4: Het kasteel van Steenhuize 
 
4.1_ Het kasteel anno 1641 
 

        
          _uit: Sanderus, Flandria Illustrata, 1641-1644 
 
 

4.2_De voorgevel van het kasteel in de huidige toestand 
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            _uit: Woonstede door de eeuwen heen, 1988 

 

 
 
Bijlage 5: De heren van Steenhuize 
 
5.1_De heren van Ninove 
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_Uit Warlop E., De Vlaamse adel voor 1300, Vol 2.2 p, 411 

 
 
 5.2_De heren van Eine (Landas) 
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_Uit Warlop E., De Vlaamse adel voor 1300, Vol 2, p 193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 De heren van Steenhuize vanaf 1250 
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_Uit Van den Berghe M., De oorspronkelijke heren van Steenhuize, p 175 
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Bijlage 6: Een tweede motte? 
 
 
6.1_Op de kabinetskaart van Ferraris 
 

                       
 
6.2_ Op de kadasterkaart van Popp( met aanduiding van de toponiemen) 
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                     Schauenberge 
 

Bijlage 7: Religieuze bouwwerken te Steenhuize 
 
 
7.1_ De huidige kerk anno 1900 
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_uit Herpelinck H., Heren en prinsen te Steenhuyse, 2006 

 
 
7.2_De vroegere kerk (1772) 
 

 
_uit Herpelinck H., Heren en prinsen te Steenhuyse, 2006 

 
7.3_Kapel ter Schreyen 
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_Uit Sanderus, Flandria Illustrata, 1641-1644 
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Bijlage 8: Het Prinsenhof 
 
8.1_Aanduiding van de hofkouter (Bemerk ook de aangrenzende repelpercelen) 
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Bijlage 9: Molens te Steenhuize 
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9.1_De vermoedelijke locatie van de eerste molen te Steenhuize in het      
       verlengde van de Meulenstraat 
 

 
_Detail uit een kaart van het Depot de la guerre, 1878 
 
 

9.2_De Prinsenmolen op de kadasterkaart van Popp 
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Bijlage 10: Historische wegen 
 
10.1_De kasteeldreef 

 
10.1.1_De kasteeldreef op de kadasterkaart van Popp 
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10.1.2_De kasteeldreef anno 2007  
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10.1.3_De kasteeldreef anno 1947   
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10.2_De Hoogeweg 
 

 
 _Detail uit een kaart van het Depot de la guerre, 1878 
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10.3_De Winkelstraat 
 
10.3.1_ Op de huidige topografische kaart 
 

                         
 
 
10.3.2_Op de kadasterkaart van Popp 
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10.3.3_Op de kabinetskaart van Ferraris 
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10.4_Een holle weg 
 

 
 
 

Bijlage 11: Het Cultuurlandschap te Steenhuize 
 
11.1_Het huidige bodemgebruik 
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_Detail uit de topografische kaart 1/10.000 

 
11.2_Het bodemgebruik in 1855 
 

 
_Primitief plan Steenhuize-Wijnhuize (1855) 
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11.3_De -hout, -veld, -dries en-broek namen te Steenhuize als indicator van het    outfield vóór de 
Grote Ontginningen. (= gearceerd gebied) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.4_De vermoedelijke vroeg middeleeuwse dorpskouter (gearceerd) 
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11.5 –gem en –ingahem toponiemen in de nabijheid van Steenhuize(De leemruggen zijn genummerd en in 

het paars) 
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_Detail uit de topografische kaart Geraardsbergen 1/50.000 
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11.6_Romeins schervenmateriaal langs de Hoogeweg 
 
(De analyse van het materiaal werd gedaan door Drs. De Clercq Wim) 
 
 

 
 
Links: De rand van een in terra nigra2 vervaardigd bord, vermoedelijk afkomstig uit de Champagne-
streek (1e helft 1e eeuw) 
Rechts: De rand van een kruikamfoor3, vermoedelijk afkomstig uit de Scheldevallei 
 

                                                 
2
 Terra Nigra valt onder het Romeins draaischijf aardewerk, maar is van Noord Gallische productie. De naam is 

afkomstig van de kleur, het is namelijk grijze of zwarte gereduceerd gebakken aardewerk en heeft een meestal 
glanzende buitenkant, hoewel die zelden bewaard is na verblijf in de bodem.(archeoweb.gent) 
3
 in de Gallo-Romeinse periode komen tal van kleinere kruikamforen voor met diverse functies. 

(http://archeologie.antwerpen.be) 
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Enkele scherven lokaal aardewerk 
 
 

 
 
Kalksteen als bouwmateriaal? 
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 Bijlage 12: Toponiemen 
 
Leeswijzer: 

 

Toponiem: De naam van het toponiem zoals het wordt aangeduid op de relictenkaart 

 

Eerste vermelding: Het merendeel van de toponiemen wordt vermeld in het werk van Van den 

Berghe.Hij haalde deze toponiemen uit: 

- een afzonderlijk stuk uit 1440. 

- de ‘Minuten van een nieuwe cartulaire’ uit 1576. 

- een cartularium uit 1613 
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*De toponiemen Doodenbroek, Doornbroek en Krompelvelt vind ik pas terug op het                    

Primitief plan (1855). 

 

Betekenis:  Waar de betekenis van het toponiem kon achterhaald worden, werd deze genoteerd.
4
 

________________________________________________________________________________ 
 

Toponiem: Asschaut 

Eerste vermelding: 1576 

Betekenis 
 Germaans: "aski": es; "hulta": hout 
-Aanwezig op het Primitief plan 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 

 

 
Toponiem: Boschcauter  
Eerste vermelding: 1576 

-Aanwezig op het Primitief plan 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 

 
  
Toponiem: Bossche  
Eerste vermelding: 1576 

Betekenis 
 Germaans: "busku": struikgewas 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 

-Aanwezig op de huidige topografische kaart 

 
Toponiem: Bouchaute 

Eerste vermelding: 1576 

Betekenis 
 Germaans: "boco": beuk; "hulta": bos 

-Aanwezig op het Primitief plan 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 
 

Toponiem: Bumsdal 

Eerste vermelding: 1576 

Betekenis 
 Germaans: "bimuta": grasveld; "feldu": woeste vlakte 
 

 
Toponiem: Bemisdaelkouter 

Eerste vermelding: 1855 

-Aanwezig op het Primitief plan 
 

Toponiem: Camelant 

Eerste vermelding: 1576 

                                                 
4
 Gysseling M., 1960, Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland, 

2 V 
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Naamwijzigingen 
 Kammelandkouter (Popp) 

-Aanwezig op het Primitief plan 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 

 
Toponiem: Cauterken 

Eerste vermelding: 1576 

-Aanwezig op het Primitief plan 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 
 

Toponiem: Doodenbroek 

Eerste vermelding: 1855 

-Aanwezig op het Primitief plan 

 

Toponiem: Doombroek 

Eerste vermelding: 1855 

-Aanwezig op het Primitief plan 

 

Toponiem: Driesch  
Eerste vermelding: 1576 
Naamwijzigingen: Dris (Ferraris), Kromphhautdriesch (Popp) 

-Aanwezig op de kabinetskaart van Ferraris  

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp  

 

 

Toponiem: Haghelvelt 

Eerste vermelding: 1576 

-Aanwezig op het Primitief plan 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 

 

 

Toponiem: Krompelvelt 

Eerste vermelding: 1855 

-Aanwezig op het Primitief plan 

 

 

Toponiem: Lamersvelde  
Eerste vermelding: 1576 
Betekenis 
 Germaans "lambikinas": lammetje; "feldu": woeste vlakte 
Naamwijzigingen 
 Groot Lammers veld (Popp) 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp  

 
 
Toponiem: Muelenvelt 

Eerste vermelding: 1440 
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Toponiem: Nedercautere 

Eerste vermelding: 1576 

-Aanwezig op het Primitief plan 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 
 
  

Toponiem: Ophem 

Eerste vermelding: 1576 
Betekenis 
 Germaans:"Uuppa": hoger gelegen; "haima": woning 

-Aanwezig op het Primitief plan 

 

Toponiem: Schauenbroek 

Eerste vermelding: 1576 
Betekenis 
 Germaans: "skaldu": lis –scaubec- ( silly);  "broka": moeras 

-Aanwezig op het Primitief plan 
 
 
 

Toponiem: Sluyst  
Eerste vermelding: 1576 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 
 

 

Toponiem: Steenhuisecauter 

Eerste vermelding: 1576 

  

Toponiem: Steenhout 

Eerste vermelding: 1576 
Betekenis 
 Germaans "Staina": steen; "husa": bos 

-Aanwezig op het Primitief plan 

-Aanwezig op de kadasterkaart van Popp 

-Aanwezig op de huidige topografische kaart 

Toponiem: Sijp 

Eerste vermelding: 1576 
  
Toponiem: Vosselmeersch 

Eerste vermelding: 1613 

Toponiem: Willemsvelt 

Eerste vermelding: 1613 
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