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Overzicht van gebruikte munteenheden, inhoudsmaten en 

oppervlaktematen  
 

 
1 pond = 0,43385 kg 

1 bunder = 300 roeden 

1 roede = 0,00148548 ha 

1 pond = 20 schellingen 

1 schelling = 12 denieren = 6 stuivers 

1 gulden = 20 stuivers 
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Inleiding en probleemstelling 
 

 

Al van in de middeleeuwen was de bijenteelt een belangrijke nevenactiviteit op het boerenbedrijf. Hierbij 

denken we niet alleen aan de honing die dit opleverde, dat een belangrijk ingrediënt was in de dagdagelijkse 

voeding en tot diep in de vroegmoderne tijd de enige zoetstof was, maar ook de bijenwas die gebruikt werd 

bij de productie van kaarsen voor eigen verlichting en voor in de kerkdienst. De mooiste kaarsen waren 

immers uit bijenwas gemaakt, en niet uit dierlijke vetten voor dagelijks gebruik. Wat echter ook van groot 

belang was, waren de vele alcoholische dranken die van honing werden gemaakt, zoals mede en 

honingwijn. 1  Steeds meer realiseert men zich dat de ware impact van de bijenteelt op het boerenbedrijf, 

de natuur en de economie vele malen groter is dan de evidente producten die men eruit verkreeg. 

Insectenbestuiving vermeerdert de opbrengt, zorgt voor een gelijkmatigere oogst en verzekert voldragen 

vruchten. De bloemvastheid die van bijen uitstekende bestuivers maakt hadden zowel een positieve invloed 

op het cultuur- als natuurareaal. Dit zou de economische waarde van de bij vertiendubbelen, volgens Eva 

Crane zelfs twintig keer.2 Het hoeft dan ook amper gezegd dat deze industrie een grote impact had op het 

agrarische en economische leven in Vlaanderen en Brabant.3  

Het verenigingsleven kende in het Vlaanderen van de 18e eeuw een ongeziene opkomst, en bracht een 

rijkdom aan verscheidene organisaties, broederschappen, verenigingen en nieuwe gedragsvormen voort. 

Een bijzondere soort waren de Sint-Ambrosiusbroederschappen, een vrijetijdsvereniging van imkers die 

gemeenschappelijke korven verpachtte en met de opbrengsten genoot van een sterk religieus 

verenigingsleven. Brabant telde er reeds honderden voor ze in de 18e eeuw in vele dorpen in het Waasland 

verschenen, wat wijst op een grote bloei van de bijenteelt in die periode.4 Gezien de commerciële aard van 

de bijenteelt in Noord-Vlaanderen was het verschijnen van deze populaire bijengilden daar evident. Hoewel 

het hier dus om dezelfde soort broederschappen gaat, lijkt de opname van de traditie in Vlaanderen toch 

sterk verschillend te zijn. Het belangrijkste verschil was het belang van de pastorale bijenteelt naar Zeeuws-

Vlaanderen. Welke interne verschillen waren er nog tussen de Sint-Ambrosiusverenigingen in Vlaanderen 

en Brabant, en waarom?  

Vele landbouwhistorici geloven niet dat de gilden enig commercieel of agrarisch nut zouden hebben gehad, 

maar louter een vrijetijdsbesteding waren van de imkers, zodat ze jaarlijks aan een feestelijke maaltijd 

zouden kunnen aanschuiven.5 De broederschappen waren dan ook geen beroepsverenigingen, en waren 

ook niet op die manier georganiseerd. De verpachtingen waren echter wel sterk gereglementeerd door het 

bestuur, en dan in het bijzonder door de functie van de bezorger en zijn rol in de pastorale bijenteelt. Een 

organisatie binnen de bijenteelt op grotere schaal dan het eigen boerenbedrijf was er aanwezig, waardoor 

                                                   
1 E. van Autenboer, “De bijengilden van Sint-Ambrosius in het oude Hertogdom Brabant,” Ons Heem 35 (1981):  
29-30. 
2 Jan Bieleman, Boeren op het Drentse zand 1600-1910: een nieuwe visie op de ‘oude’ landbouw (Wageningen: 
landbouwuniversiteit Wageningen, afdeling agrarische geschiedenis, 1987), 505. 
3 Van Autenboer, “De bijengilden,” 29-30. 
4 Paul Lindemans, Geschiedenis van de landbouw in België (Antwerpen: Genootschap voor geschiedenis en 
volkskunde, 1994), 465. 
5 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 466. 
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er dus ook sprake kan geweest zijn van een grotere impact. Was er dan echt een rol van belang weggelegd 

voor de Sint-Ambrosiusgemeenschappen in de commerciële bijenteelt?6 

Mijn onderzoek is tweeledig. In het eerste gedeelte tracht ik de essentie, werking en sociale samenstelling 

van de verenigingen te duiden. Een grondige analyse van hun statuten en de sociale samenstelling van hun 

ledenbestanden zullen in dit deel op de voorgrond treden. Het ‘wat’ en ‘wie’ van de Sint-

Ambrosiusbroederschappen zal in dit deel onderzocht worden. Hierbij bekijken we ook de vele markante 

verschillen – en even markante gelijkenissen – tussen de Sint-Ambrosiusgemeenschappen van Vlaanderen 

en Brabant, maar ook tussen de dorpen in het Waasland onderling, naarmate de 18e eeuw vorderde. Een 

grondige inkijk op de interne werking van de broederschappen is nodig als we haar band met de bijenteelt 

willen begrijpen. 

Het tweede deel zal dan weer ingaan op de economische rol van de verenigingen. Een belangrijk onderdeel 

van de bijen-gerelateerde economie was de transhumance van de bijenkorven, en in die zin speelden de 

broederschappen een belangrijke rol bij de organisatie. Hierbij zullen vooral de rol van de bezorger en de 

verpachtingslijsten van de verenigingen zelf van nut zijn. Zo hoop ik uiteindelijk op een mogelijk antwoord, 

vele antwoorden of ten minste een zoektocht naar de vraag wat de rol van deze uitzonderlijke 

broederschappen dan juist was in de economische context van de bijenteelt in de gekozen regio en periode.   

Hoewel de bijenteelt als ambacht, in de heemkunde en in het licht van het hedendaagse kwijnende klimaat 

wel nog in de aandacht komt, heeft het over het algemeen haar vitaliteit verloren. Een industrie die eens 

zo belangrijk was voor Vlaanderen en in het leven van de alledaagse landbouwers, is in de marge 

verdwenen. De bijen, die de hoeksteen van ons ecologisch systeem vormen en van onmisbaar belang zijn 

voor ons voortbestaan, worden ironisch genoeg zelfs in agrarische werken schromelijk onderbelicht. Dit 

bewustzijn heeft vooral recent erg aan belang gewonnen, en is geen onbelangrijk motief in mijn keuze voor 

dit onderwerp voor mijn masterscriptie. Ik geloof dat onze academische kennis niets is zonder ons actueel 

engagement, en wij met onze toegang tot en dorst naar kennis een vrijwillige, maar geen vrijblijvende 

bijdrage moeten brengen aan dit vitaal bewustzijn op elk niveau in onze samenleving. Het is dan ook in 

meer dan alleen het academische opzicht van onschatbaar belang de bijenteelt en de verenigingen die haar 

bevorderden in de kijker te zetten. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
6 Lucas Van Acker, “No honey, no money? De economische betekenis van de bijenteelt in Vlaanderen” (masterproef, 
Universiteit Gent, 2017), 40. 
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Methodologie en bronnen 
 

 

Twee jaar geleden schreef Lucas Van Acker aan dezelfde vakgroep een masterscriptie over de economische 

betekenis van de bijenteelt in Vlaanderen van 1650 tot 1850. In een van zijn onderdelen had hij het ook 

over de Sint-Ambrosiusgilden en hun leden. De economische ontwikkeling en ondergang van de bijenteelt 

in Vlaanderen was het centrale thema van zijn probleemstelling.  Hij raakte echter ook oppervlakkig aan de 

interne werking van de broederschappen en aan een mogelijke band met de pastorale bijenteelt.7 Hoewel 

een verdienstelijk en interessant werk, wens ik in mijn masterscriptie veel dieper en gedetailleerder in te 

gaan op de Sint-Ambrosiusgilden zelf, specifiek die in het Waasland, om de verschillen met de Brabantse 

traditie te bepalen en of er al dan niet sterke banden waren tussen deze verenigingen en de commerciële 

bijenteelt in de streek. De op- en neergang van de economie van de bijenteelt zelf is dan ook niet het 

uitgangspunt van dit werk.  

Er is bijzonder weinig literatuur beschikbaar over de Sint-Ambrosiusbroederschappen. In werken over de 

bijenteelt worden ze vaak wel benoemd, meer zelden verder besproken. Dit werk zal dan ook gebruik 

maken van verscheidene uiteenlopende bronnen in een poging de verschillende facetten van de Sint-

Ambrosiusbroederschappen te belichten.  

Daar mijn onderzoek zich richt op het Waasland, komen over het geheel van mijn onderzoek vijf dorpen uit 

deze streek aan bod; Sint-Pauwels, Meerdonk, Sint-Gillis-Waas, Kruibeke en Verrebroeck. Deze dorpen 

liggen voornamelijk erg noordelijk, bijna tegen de grens met Nederland. Hieraan heb ik bij de analyse van 

de statuten ook nog Wachtebeke toegevoegd. Dit dorp ligt eigenlijk in het Meetjesland, maar ligt ook 

helemaal in het noorden van Vlaanderen en grenst aan het Land van Waas. Ook hier trof ik uitgebreide 

statuten van een Sint-Ambrosiusbroederschap aan. Gezien de vele gelijkenissen van dit dorp met de andere 

dorpen uit het Waasland, zowel bodemkundig als op vlak van de bedrijfsstructuren, besloot ik Wachtebeke 

ook op te nemen in dit deel van het onderzoek.  

In het eerste deel zal ik de statuten van deze vijf dorpen onderzoeken. Per thema zal ik de veranderingen 

en gelijkenissen tussen de dorpen chronologisch analyseren. Dit geeft echter voornamelijk de theorie van 

de broederschappen weer, hun oorspronkelijke doeleinden en bovenal de manier waarop zij zichzelf 

beschouwden. Hoewel ik dus veronderstel dat de evoluerende belangen van de vereniging enigszins 

weerspiegeld zullen worden in de verschillende statuten, zegt ons dit weinig over de realiteit. Vervolgens 

neem ik ook de ledenlijsten ter hand, en probeer de leden in een sociale context te plaatsen. Hiervoor heb 

ik twee belastinglijsten, uit Sint-Pauwels en Kruibeke, en een graantelling uit Meerdonk gebruikt. Ik heb aan 

de hand van enkele tabellen een overzicht proberen maken van de positie van alle belastingbetalers in het 

dorp, en vervolgens ook een weergave van de leden die voorkomen op de lijsten. Natuurlijk heb ik niet alle 

leden van de verenigingen kunnen terugvinden, maar voor elk van hen toch een verdienstelijk aantal. Zo 

kunnen we zien in welke gelederen van de gemeenschap de personen die de vereniging vormden vielen. 

Dit staat al dichter bij de realiteit van de samenstelling van de broederschappen. Een vereniging is in de 

                                                   
7 Van Acker, “No honey, no money?,” 11-21. 
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praktijk uiteindelijk ook maar de som van haar leden. Ook de leden van het bestuur worden hier duidelijke 

getypeerd.  

In het tweede deel van dit werk, waarin ik tracht een nauwer verband te leggen tussen de verenigingen en 

de commerciële bijenteelt, komen andere bronnen aan bod. Ten eerste neem ik de verpachtingslijsten van 

het dorp Meerdonk bij de hand, om zo de omvang van hun inkomsten en de populariteit van het pachten 

van deze korven te bekijken. Vervolgens komen een aantal inventarissen van verschillende dorpen aan bod, 

die in hetzelfde jaar (1786) werden opgesteld. Dit zal een blik werpen op de materiële cultuur van de 

broeders, en waaraan zij hun gezamenlijke kapitaal besteedden. Als laatste aspect maak ik een vergelijking 

tussen de het pachtsysteem van een dorp in het Waasland en een in Brabant. Aangezien de functie van de 

bezorger niet bestaat in Brabant, zullen we hier leren meer in detail leren over zijn effectieve rol in de 

verpachting van de korven en de organisatie van de pastorale bijenteelt.  
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De bijenteelt in de vroegmoderne tijd 
 

 
De honingbij is niet autochtoon in onze streken, maar wordt sinds mensenheugenis kunstmatig gekweekt. 

Zonder de imker zouden ze dus verloren zijn, en op die manier zijn ze een soort huisdier geworden. 

Oorspronkelijk werden de korven waarschijnlijk meegenomen door zwervende volkeren om hen in de 

oeroude drank mede te voorzien. Vanaf de Franken hebben we hier zekerheid over, aangezien de Salische 

wet het stelen van bijenkorven bestraft.8 Wie een zwerm in het wild vindt mag die houden, maar moet dit 

wel aangeduid hebben met persoonlijke tekens die bewijzen dat het alleen van hem kan zijn. Wie er daarna 

toch nog durft aan te komen moet het dubbele terugbetalen en kan 20 slagen verwachten.9 De boetes die 

hierop stonden geven ons een aanwijzing van de belangrijkheid van de bijenkorven, en die stond gelijk aan 

de diefstal van een volwassen rund. Ook Karel de Grote vond de bijenteelt belangrijk genoeg om te 

vermelden dat honing, was en mede met aandacht moesten behandeld worden op zijn keizerlijke 

domeinen.10 

Op geen enkele manier kunnen we echter de imker zoals wij die nu kennen vergelijken met de imker van 

toen. Niet alleen was de praktijk, waarop we later nog terugkomen, helemaal anders, maar ook was de 

opvatting over de bijenteelt onvergelijkbaar. Gezien het belang voor het boerenbedrijf en aanverwante 

nijverheden zag de imker zijn korven als een uiterst prozaïsch gegeven, en was de bijenkolonie eerder een 

mestdier waarvan vooral het gewicht belang had. Eén korf bevatte zo rond de 20 liter.11 Wanneer die zwaar 

genoeg - dus gevuld met voldoende honing - werd geacht, was de korf ‘vet’, en kon het bijenvolk geslacht 

worden om haar producten te oogsten. Gezien er dus geen manier was om, zoals nu, de honing als voedsel 

voor de bijen in de winter te vervangen, moest de kolonie uiteraard sterven. Meestal werden ze verstikt 

door zwavel onder de korf te branden. Tot in de 19e eeuw hield deze praktijk aan, tot men de honing door 

suikerwater kon vervangen en de bijen meerdere winters konden overleven.12 De zwaarste en de lichtste 

(die de winter toch niet doorheen zouden komen) korven werden aan het eind van de zomer geslacht.13 

Net zoals slachtvee echter, moest de kolonie zich op een manier voortplanten, anders ging al het kapitaal 

in één keer verloren. Zo komen we aan de twee verschillende soorten korven, waarvan enerzijds de 

‘stokken’ of stamkorven, die jaar na jaar bleven en in de zomer werden gestimuleerd om te zwermen, 

waaruit de andere soort korven werd gemaakt, die geslacht zouden worden.14 Dit gedrag werd 

gestimuleerd door het gebruik van kleine korven, die al snel niet genoeg plaats boden aan de uitzettende 

kolonie.15 In de zomer had de imker dan ook het meeste, en het moeilijkste werk, want hier hing het 

voortbestaan van zijn bijenbestand van af. Eén bijenstal, om de vee-analogie voort te zetten, bevatte toen 

vele bijenvolken, gaande van enkele tientallen bij de kleinere boeren tot in de honderdtallen bij de meer 

                                                   
8 J. Camerlinckx, “Over bijen, bijenteelt en imkers,” Land van de Woestijne 23 (2000): 71. 
9 Eva Crane, The world history of beekeeping and honey hunting (New York: Routledge, 1999), 110. 
10 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 453. 
11 Crane, The world history, 238. 
12 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 454. 
13 Crane, The world history, 238. 
14 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 454. 
15 Crane, The world history, 238. 
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vermogende landbouwers. De bijen bevonden zich ook simpelweg vaak in een overdekte ‘stal’ buiten op 

het boerenhof. Gezien het jaarlijkse verlies van ongeveer 50 procent van hun ‘gevette’ korven waren deze 

aantallen dan ook broodnodig.16  

De oude korven waren rond en van gevlochten stro – het weven van deze korven was een handig tijdverdrijf 

voor de boer in de winter – die aan de buitenkant werd bedekt met een mengsel van klei en kalk. Zo bleven 

de bijen koel in de zomer en warm in de winter, en konden de korven verplaatst worden voor de pastorale 

bijenteelt. Er werd ook beweerd dat deze korven de bijen erg zwermlustig maakten, wat in die tijd natuurlijk 

een must was voor de imker. Hoe vroeger op het jaar hoe beter, aangezien de imker dan nog datzelfde jaar 

zijn korf kon ‘vetmesten’ en oogsten. De raten van de korf zaten toen ook niet in kasten met losse bouw, 

maar in vaste bouw in de korf. Dit was toen echter ook weer een voordeel, aangezien er op die manier meer 

bijenwas kon gewonnen worden.17 De imker moest ook een heel aantal specifieke materialen bezitten, 

zowel voor het verzorgen van de bijen als het oogsten van de honing en de was. Beschermende kledij, 

handschoenen en altijd de pijp bij de hand, om steken te vermijden en de bijen met rook rustig te houden. 
18 

De heer werd verondersteld de gemeenschap onder zijn hoede te nemen opdat zij ongestoord hun 

dagelijkse gang konden gaan. Hieronder viel dus ook het werk van de imker. De bijenweides moesten 

beschermd worden tegen vreemde imkers, maar ook tegen vreemde bijen. Sommige bijenvolken gedragen 

zich namelijk dominanter dan andere. Ze roven honing uit andere nesten en proberen de andere kolonies 

te overheersen.19 Zelfs zij werden gezien als misdadigers en hun ‘baasjes’, de imkers die hen hielden, 

werden overeenkomstig met het misdrijf al dan niet zwaar bestraft.20 

Twee regio’s springen er het meeste uit in verband met de bijenteelt: zandig Vlaanderen en de Kempen. In 

de Vlaamse zandstreek was de bijenteelt waarschijnlijk al in de middeleeuwen erg belangrijk. De roem van 

de ‘Vlemschen Zeem’ getuigt hiervan, en was tot in de 16e eeuw de benaming voor de ‘luxehoning’ uit 

Vlaanderen. Naast de bestemming van honing als smaakmaker in gerechten en dranken werd ze ook 

gebruikt om fruit te konfijten, in medicijnen en in het bijzonder om wassen kaarsen van erg hoge kwaliteit 

te maken.21 De geneeskrachtige eigenschappen die aan honing werden toegekend, waren ook niet 

onbelangrijk, en in een landbouwtraktaat uit 1734 lezen we ook over essentiële verschillen in smaak en 

functie naargelang de regio waar de bij haar honing maakte. 22 

In de Kempen daarentegen was de honing van secundaire belangrijkheid, en kreeg de productie van was 

voorrang. Het voorkomen van de bijentienden in de Kempen geeft een aanwijzing dat de bijenteelt ook 

daar al eeuwenlang ingebed was in de dorpsgemeenschap, aangezien de tienden meestal even oud zijn als 

                                                   
16 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 455. 
17 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 455. 
18 Den Neerstigen Biën-Houder, Onderwyzende Hoe Men Met Nut En Profijt De Biën Regeeren En Onderhouden Sal, 
Alsmede Hoedanigh Men Honingh En Wasch Op Een Kort En Bequame Maniere Sal Vergaderen, Bereyden En 
Suiveren (S.l.: s.n., 1734), 2-3. 
19 Van Acker, “No honey, no money?,” 73. 
20 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 457. 
21 Thijs Lambrecht, “1725: Zoetzuur: Globalisering, Suiker En Bijen Tijdens De Achttiende Eeuw,” 
in Wereldgeschiedenis Van Vlaanderen, ed. Marnix Beyen, Marc Boone, Bruno De Wever, Leen Huet, Brigitte Meyns, 
Marc Reynebeau, Eric Vanhaute, Karen Van Nieuwenhuyse, Guy Vanthemsche, en Karel Verhoeven (Kalmthout: 
Polis, 2018): 260. 
22 Den Neerstigen Biën-Houder, 12-14. 
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de parochiale inrichting van het dorp. De sedentaire pastorale veeteelt was in de vroege middeleeuwen de 

voornaamste bezigheid van de Kempense boeren. Dit omvatte vooral schapen en bijen, wat gezien het 

overheersende heidelandschap voor de hand ligt. 23 Het beschermen van de lokale imkers was er één van 

de prioriteiten in de lokale dorpskeuren. Net zoals het vee werden ook vreemde korven geweerd uit de 

heide. Vreemde imkers konden wel toelating krijgen van de lokale heer en standgeld betalen voor een 

plaats. De bijenstallen van de imkers werden op de heide gezet en tijdens de zomer verplaatst, net zoals 

vee, om optimaal alles uit elke bloemenveld te kunnen halen. 

Toch kunnen Vlaanderen noch Brabant ons veel vertellen over de bijenteelt in Vlaanderen in de 

middeleeuwen. Het zuivere drieslagstelsel liet geen plaats voor gewassen met bloemen voor een lange 

periode. De belangrijkste teelten waren helemaal niet geschikt voor bijen, afgezien van raapzaad en bonen, 

maar die werden slechts op een erg kleine oppervlakte gekweekt. Dit veranderde echter snel vanaf de 16e 

eeuw, wanneer de koolzaadteelt een indrukwekkende verspreiding kende en de hele regio aanspoorde aan 

intensieve bijenteelt te gaan doen. Vooral in Brabant scheerde ze ongekende toppen, en overheerste qua 

productie alle andere streken. Honing werd door de boer naast zijn andere gewassen naar de markt 

gebracht, en dat kwam de hele dorpsgemeenschap ten goede. In de 16e en 17e eeuw was de kwaliteitsvolle 

was ideaal voor prestigieuze kaarsen in de kerk, en met de honing wist men peperkoek en ander lekkers te 

vervaardigen. Zo bereikten de bijenproducten alle lagen van de samenleving. Toen in de tweede helft van 

de 18e eeuw de Amerikaanse suiker voet aan de grond kreeg in de regio, was de bevolking meer dan 

toegankelijk voor deze nieuwe zoetigheid, waar zij inmiddels door de honing al aan gewend waren. Het 

verval van de koolzaadteelt aan het einde van de 19e eeuw betekende dan ook het einde van de bijenteelt 

in Brabant. Slechts enkelingen, meestal geen boeren, bleven trouw aan het ambacht, alhoewel zij geen 

commerciële doeleinden hadden.24 

Heel lang was betrouwbare kennis over bijen en hun levenswijze onbestaande. Hoewel al van in de oudheid 

geloofd werd dat een koning aan het hoofd stond van een bijenkolonie en Aristoteles al beweerde dat alle 

bijen voortkwamen uit één enkele bij, werd deze eerder toevallige kennis vooral gebruikt in dienst van 

vergelijkingen met maatschappelijke structuren en ter bevestiging van het status quo. Pas in de 17e eeuw, 

toen de eerste microscoop werd uitgevonden, bewoog men weg van de scholastiek en ging men over tot 

echte ontdekkingen over de bij, en dan voornamelijk op anatomisch vlak. Hun gedrag werd pas een eeuw 

later een belangrijk onderzoekspunt, waaraan onder andere de wetenschapper Réaumur een erg 

verdienstelijke bijdrage zou leveren. Vooral voor de noodzaak van het slachten van de bijenvolken bij elke 

oogst werd een duurzamere oplossing gezocht. Dit was geen puur theoretische ingeving; ondanks de 

uitgebreide boekweitvelden en heiden bleek de honing- en wasproductie toch niet in staat om in de 

behoeften van de bevolking te voorzien. De overheid hoopte ook op deze manier de invoer van suiker 

enigszins te kunnen weren. De Keizerlijke en Koninklijke Academie van Brussel stelde een prijsvraag in, zoals 

toen in zwang was, met de vraag op welke manier de bijenteelt kon verbeterd worden vanuit commercieel 

en economisch oogpunt.25 Toch bleef die kennis vaak gewoon een wetenschappelijk thema, en werd ze pas 

in de 19e eeuw echt gebruikt om verbeteringen in het imkeren toe te passen.26 

                                                   
23 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 458. 
24 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 460. 
25 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 463. 
26 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 465. 
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Het land van Waas: ecologie en economie 
 

 

Het Waasland behoorde tot het graafschap Vlaanderen en de dekenij Waas, die bestond uit een twintigtal 

parochies. De grote bevolkingscentra waren Lokeren en Sint-Niklaas, die op het eind van de 18e eeuw allebei 

meer dan tienduizend inwoners hadden. Nog enkele grotere centra waren Temse, Waasmunster en 

Beveren, en voor de rest bestond het verder uit een groot aantal kleine bevolkingskernen. Het Waasland 

was wel een erg dichtbevolkt gebied. De bevolking steeg zowel in de eerste als de tweede helft van deze 

eeuw met 20 procent en was vooral geconcentreerd in de regio’s waar de grond vruchtbaarder was.27 

 De gestage bevolkingstoename leidde uiteindelijk tot verarming. Van het begin van de 18e eeuw naar het 

einde toe nam het aantal kleine bedrijven aanzienlijk toe. Uiteindelijk zou de opkomende industrie het 

overvloedige arbeidsoverschot wel opvangen, maar er was een ongemakkelijk overgang van de rurale, 

traditionele economie naar een industrieel systeem.28 In de 18e eeuw kwam de industrie steeds meer op in 

het gebied, en dan vooral in de meer dichtbevolkte centra, waar fabrieken ontstonden die vooral in dienst 

stonden van de textielsector. Voor 1750 was dit vooral een proto-industriële huisnijverheid als bijverdienste 

voor boerengezinnen. Toch was vooral het leveren van de agrarische en half afgewerkte producten van 

belang in het Waasland. Ook de lederbewerking was van belang in de grotere steden.29 

Het Waasland kunnen we geologisch onderverdelen in twee regio’s; namelijk het noorden van Sint-Niklaas, 

met vruchtbare poldergronden, en het zuiden, met de armere zandgronden. De aard van de grond heeft 

uiteraard verregaande gevolgen voor het agrarisch gebruik ervan en bijgevolg ook voor de bedrijfsstructuur. 

De vruchtbare poldergronden konden grotere bedrijven in stand houden met extensieve graanteelt, en 

lieten ook toe meer risicovolle gewassen telen, hoewel ook kleinere bedrijven er aanwezig waren. De 

werkmogelijkheden die deze bedrijven boden oefenden dan ook een grote aantrekkingskracht uit op de 

nabije bevolking, en de hoge lonen zorgden voor een ware seizoenmigratie naar het noorden van het 

Waasland en zelfs naar Zeeuws-Vlaanderen. Omstreeks 1800 zou de helft van de bevolking in het 

poldergebied werken als loonarbeider of knecht in dit poldergebied.30  

Het dominerend zandgebied heeft als kenmerken een gesloten landschap met platte akkers, omgeven door 

grachten en lage houtkanten. Typisch voor het zandleemgebied zijn dan weer de nadrukkelijk 

koepelvormige akkers, bolvormige percelen omzoomd door grachten en canadapopulieren. Ten laatste zijn 

er nog de stuifzandgebieden, een vrij grote strook droge zandgrond die in meerdere Wase gemeenten 

wordt teruggevonden. Hierop vinden we vooral bos of heide aangezien de grond weinig vruchtbaar is. Het 

gebied tussen Antwerpen en Sint-Niklaas kunnen we dan ook zien als het vruchtbare gebied, en dat tussen 

Sint-Niklaas en Lokeren als een veel schralere regio.31 In de zandstreek vinden we door de arbeidsintensieve 

                                                   
27 Jan Blomme, Bevolking, Landbouw En Rurale Industrie In Het Land Van Waas (18e Eeuw) (Leuven: KUL. 
Departement geschiedenis, 1984), 139. 
28 Blomme, Bevolking, Landbouw En Rurale Industrie, 219. 
29 Jozef Schoenaerts, Kerk En Gelovigen In De Dekenij Waas Tijdens De Xviiie Eeuw: Bijdrage Tot De Studie Van Het 
Kerkelijk Leven In Het Bisdom Gent (Leuven: Belgisch centrum voor landelijke geschiedenis, 1979), 4. 
30 Van Acker, “No honey, no money?,” 52. 
31 Blomme, Bevolking, Landbouw En Rurale Industrie, 131-132. 
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aanpak die de arme grond vereist, dan ook een groot aantal kleine landbouwuitbatingen.32 De kleinere 

bedrijven in het zuiden hielden het bij teelten die hen een inkomstenzekerheid boden en interessant waren 

voor de eigen consumptie, zoals aardappelen en rogge, en leefden deels vaak ook van seizoenarbeid. 33 De 

meest geteelde gewassen waren soorten die weinig eisten van de bodem, zoals rogge als belangrijkste 

broodgraan. Ook boekweit, vlas en aardappelen konden op armere gronden geteeld worden. Boekweit is 

een zomergraan, waarvan de bloemen zeer veel nectar en stuifmeel bevatten wat het een favoriet maakte 

voor de bijen.34 Boekweit werd op grote schaal gekweekt in het Waasland, tot de aardappel de rol van dit 

graan overnam vanaf 1740. In het poldergebied werd bijna geen boekweit geteeld. Af en toe herwonnen 

de boeren animo voor het telen van dit graan, wat te wijten was aan de verschillende aardappelplagen zoals 

die in 1776. 35 

Vlas was het belangrijkste industriële gewas in het Waasland en was samen met klaver en raap belangrijk 

voor haar olierijke zaden. 36 Vlas bood ook de belangrijkste grondstof voor de linnennijverheid, een 

belangrijke industrie in het Waasland hoewel het hier vooral om het vlas als cash crop ging, waar zij slechts 

instond voor het leveren van het half-afgewerkte product. Helaas bood de vlasplant geen nectar voor de 

honingbij, en het uitgebreid telen hiervan was dan ook geen meerwaarde voor de bijenteelt. Het Waasland 

had echter andere nevenactiviteiten, zoals de scheepsbouw, het turfsteken, de productie van bakstenen en 

het maken van manden, klompen en veters. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                   
32 Blomme, Bevolking, Landbouw En Rurale Industrie, 194. 
33 M. A. Wilssens, bevolkingsdruk en boerenverstand: evolutie van de levensstandaard in het Waasland in de 18e 
eeuw (Brussel: gemeentekrediet, 1992), 180. 
34 Van Acker, “No honey, no money?,” 49. 
35 Blomme, Bevolking, Landbouw En Rurale Industrie, 173. 
36 W. Ronsijn, Commerce and the countryside: the rural population’s involvement in the commodity market in 
Flanders, 1750-1910 (Gent: Academia press, 2014), 97. 
37 Van Acker, “No honey, no money?,” 57-60. 
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Deel 1: de Sint-Ambrosiusbroederschappen 
 

1.1 Schuttersgilden en broederschappen: de oorsprong van de Sint-Ambrosiusgilden 
 

Voor we onze gekozen Sint-Ambrosiusgilden in detail bekijken, lijkt het mij aangewezen haar voorgangers 

even in het licht te zetten. Het onderscheid tussen deze verenigingen is niet altijd even zuiver, maar toch 

een belangrijke scheidingslijn.38 Een schets van hun algemene ontstaansgeschiedenis en diens context kan 

alleen tot een diepgaander inzicht leiden van deze gilden en het belang voor hun omgeving. 

Het verenigingsleven in de katholieke regio’s van het ancien régime bestond vooral uit religieuze 

broederschappen. Hiernaast waren ook de beroepsverenigingen en de recreatieve verenigingen van 

belang. Ambachtsgilden waren prominent in de steden, waarbij vrijetijdsverenigingen veel meer 

voorkwamen op het platteland, waar minder mensen hetzelfde ambacht uitoefenden.39 De Sint-

Ambrosiusbroederschappen kunnen we inpassen in een gesloten, democratische vrijetijdsvereniging.40 

‘Gesloten’ aangezien een bijdrage moest geleverd worden om te kunnen toetreden, en ‘democratisch’ 

aangezien het bestuur en vaak ook de nieuwe leden via een stemming werden aangesteld. Hun devotie 

draaide uiteraard om de heilige Sint-Ambrosius, de patroonheilige van de imkers. 

De Sint-Ambrosiusbroederschappen moeten niet worden verward met de eerder academische 

landbouwverenigingen, die tot doel hadden het verbeteren van de landbouw door onderzoek en de steun 

van projecten. Naast het aanwakkeren van wetenschappelijke interesse die ook toepasbaar zou zijn, bleken 

deze verenigingen achteraf maar een beperkte impact te hebben gehad.41 Met de recreatieve 

natuurverenigingen, die een interesse voor het dieren- of plantenrijk aan de dag legden, hadden ze ook erg 

weinig gemeen. Zo bestond dit bijvoorbeeld in Exeter en Culross in Engeland, waar een groep mensen elkaar 

vond in hun bewondering voor de honingbij.42 Ook in Schotland kwamen vanaf omstreeks 1750 enkele 

stedelijke handelaars om de twee weken samen in een broederschap van bijenhouders, om over hun korven 

te overleggen en samen de maaltijd te nemen.43 

Verenigingen komen voor in allerlei markante soorten, en zijn moeilijk precies te definiëren. De 18e eeuw 

zag dan ook de opkomst van een massa aan vrijwillige organisaties, waaronder commerciële en religieuze.44 

De Sint-Ambrosiusbroederschappen zijn gestoeld op twee belangrijke tradities binnen het 

verenigingsleven: de vrijetijdsverenigingen – en dan in het bijzonder de schuttersgilden - en de traditionele 

beroepsgilden. Aangezien de eerste hierbij de grootste rol speelt zal ik eerst kort de tweede schetsen. 

Het voorbeeld van de ambachten was vooral aanvankelijk van belang. Economische bescherming was een 

van de belangrijkste ontstaansredenen voor verenigingen op het platteland.45 We veronderstellen dat in de 

                                                   
38 Maarten Van Dijck, “Het verenigingsleven op het Hagelandse platteland. Sociale polarisatie en 
middenveldparticipatie in de 17e en 18e eeuw,” Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis (2005): 84. 
39 Van Dijck, “Het verenigingsleven,” 84. 
40 Van Dijck, “Het verenigingsleven,” 92. 
41 Peter Clark, British clubs and societies 1580-1800 (Oxford: Oxford University Press: 2000), 437. 
42 Clark, British clubs, 126. 
43 Clark, British clubs, 1. 
44 Clark, British clubs, 12. 
45 Clark, British clubs, 363. 
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middeleeuwen de imkers niet gegroepeerd waren, maar verscheidene enkelingen zich die belangrijke 

ambacht aantrokken. Toch zagen ook zij na lange tijd genoodzaakt zich te verenigen, naar voorbeeld van 

de ambachten. Zo konden ze niet alleen hun stiel beter beoefenen, maar zochten ze vooral meer 

bescherming in groepsverband. Dit kunnen we afleiden uit het feit dat bij deze allereerste bijengilden alle 

imkers in het dorp verplicht waren lid te worden. Dit wordt ook wel ‘gildedwang’ genoemd.46 Zo werd de 

bijenteelt alleen voorbehouden voor de leden van de vereniging en waren ze beter bestand tegen 

onrechtmatige indringers. Gezien de grote aantallen bijengilden die verschenen vanaf het einde van de 17e 

eeuw in Brabant, werd aangenomen dat deze periode dan ook haar beginpunt was. Nu weten we echter 

dat een van de eerste organisaties in het begin van de 16e eeuw werd opgericht te Mechelen, en dat naar 

eigen zeggen voor het onderhouden van een wassen kaars in de Sint-Romboutskerk. Net zoals de vele gilden 

die haar zullen opvolgen en die ik nog uitgebreid zal bespreken, begonnen ze hun organisatie met het 

opstellen van een reglement bestaande uit zes artikelen. Hun motivatie tot oprichting wordt doorheen deze 

tekst meer dan duidelijk; de lokale imkers beschermen tegen buitenstaanders. Hier gold dan ook het 

exclusiviteitsprincipe van de gilden: wie geen lid was, mocht geen bijen houden.47 

De meeste van de statuten die volgen in de dorpen van Brabant bevatten ook nog een artikel waarin staat 

dat iedereen die imker was, verplicht werd een lid van de gilde te worden. Vreemd genoeg was het juist in 

Mechelen waar in 1791 stemmen opkwamen tegen deze bepaling. Volgens hen moest iedereen vrij zijn zich 

bij de gilde aan te sluiten of deze te verlaten, en onafhankelijk de bijenteelt te beoefenen.48 Men had tegen 

die tijd al lang genoeg gehad van de hegemonie van de gesloten gilden, die zonder inspraak alle leden van 

een bepaald ambacht controleerden om zo de markt en werkgelegenheid te sturen, en daarbij ook in nauw 

contact stonden met de overheid. 49 De Mechelaars in protest kregen dan ook hun gelijk van de schout en 

wethouders. Het verbod voor vreemde ‘bielieden’ om hun korven te plaatsten binnen de stad bleef echter 

van kracht. 50 

Hiernaast vinden we ook schuttersgilden, en verenigingen voor de jongere leden van de maatschappij. 

Handels-en ambachtsgilden hadden hiermee vele zaken gemeen, en onderhielden ook standvastig de 

religieuze praktijk. De vrijetijdsverenigingen namen echter veel minder verantwoordelijkheid op in het 

lokale bestuur. 51 De organisatie van de Sint-Ambrosiusgilden was grotendeels gestoeld op de traditie van 

deze schuttersgilden. Doorheen dit onderzoek zullen vele gelijkenissen tussen deze types verenigingen naar 

voor komen, en het onderzoek naar de schuttersgilden, dat veel uitgebreider is dan dat naar de Sint-

Ambrosiusverenigingen, kan hier ook op enkele zaken een licht werpen. Vanuit hun doelstellingen komen 

de twee alleszins helemaal niet overeen. De schuttersverenigingen waren vrijetijdsverenigingen - waarvan 

er overigens nog een heel aantal actief zijn - die oorspronkelijk tot doel hadden het beschermen of 

‘schutten’ van de gemeenschap, voornamelijk in de steden. Naast deze openbare functie waren zij 

voornamelijk van sociaal belang, met een sterk kerkelijke inslag en nadruk op de schietsport. Er wordt 

aangenomen dat ze stammen uit het Vlaanderen en Brabant van de late 13e eeuw als een gezamenlijke 

oefenplaats van de burgerwacht met een nieuw wapen; de kruisboog. Deze prestigepositie was ook een 

                                                   
46 Jette Jansen, de deugd van broederschap: sociaal kapitaal van gildebroeders in de Noord-Brabantse 
schuttersgilden, 1600-2000 (Tilburg: drukkerij Wilco, 2009), 83. 
47 E. van Autenboer, “De bijengilden,” 40. 
48 Van Autenboer, “De bijengilden,” 42. 
49 Clark, British clubs, 20. 
50 Van Autenboer, “De bijengilden,” 42. 
51 Clark, British clubs, 20-23. 
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manier van de burgerij om hun ‘burgerschap’ te belonen. Vanaf de 15e eeuw ging hun militaire functie deels 

verloren, en werd vooral het sociale en religieuze aandeel belangrijk. In de 16e en 17e eeuw ontstonden in 

Brabantse dorpen massaal schuttersgilden, maar ook andere religieuze broederschappen. Deze waren in 

hun ontwikkeling, betekenis en organisatie erg sterk verwant.52 

Schuttersgilden kwamen al vrij vroeg voor in Vlaamse dorpen. Gezien de kwetsbare positie van het 

hinterland was dit niet echt verwonderlijk. Maar dat wil ook zeggen dat noodzakelijkheid oorspronkelijk 

een grotere rol speelt in de ontwikkeling van verenigingen dan de nood aan een rijker sociaal of 

verenigingsleven.53 Deze noodzakelijkheid is van cruciaal belang wanneer wij de ontstaansgeschiedenis van 

de Sint-Ambrosiusgemeenschappen in overweging nemen. 

Net als de Sint-Ambrosiusbroederschappen hadden de schuttersgilden een patroonheilige, meestal de 

heilige Sint-Sebastiaan. Hun reglement of ‘caerte’ met artikelen is, afgezien van de verwijzingen naar de 

bijenteelt en het schieten nagenoeg hetzelfde, zowel bij de inkomst van nieuwe leden als het bestuur en 

verplichtingen van de broeders. Vele Sint-Ambrosiusbroederschappen hielden zich na verloop van tijd ook 

met het schieten onledig, en op die manier liepen de twee verenigingen soms in elkaar over. In Noord-

Brabant maakte soms zelfs alleen de naam het verschil tussen de twee, waarbij een Sint-

Ambrosiusbroederschap in se gewoon een schuttersgilde voorstelde.54 Het is erg waarschijnlijk dat de 

oorspronkelijke statuten en reglementen van de gilden op een basisniveau gebaseerd waren op die van de 

schuttersverenigingen, waarna ze via trial and error hun eigen prioritaire elementen hebben toegevoegd. 

Daarom kan het bekijken van deze latere statuten, zoals bij mijn gekozen casi, ons veel bijleren over de 

richting die zij hebben genomen in de verenigingswereld van het 18eeeuwse Vlaanderen.55   

 

1.2 De Sint-Ambrosiusgilden doorheen de eeuwen 
 

De allereerste Sint-Ambrosiusvereniging zoals ik die eerder vermeldde, gestoeld op de traditionele 

ambachten, verdween echter zonder duidelijke oorzaak in de tweede helft van de 16e eeuw, om aan het 

begin van de 17e eeuw, zoals veel nieuwe Sint-Ambrosiusgilden, terug op het toneel te verschijnen.56 Het is 

erg moeilijk om verenigingen precies te dateren, want vele nieuw opgericht verenigingen bestonden 

onofficieel al een hele tijd daarvoor.57 Sommige gilden kunnen ‘slapende’ geweest zijn gedurende een 

bepaalde periode, waarbij er nog leden in leven zijn en het archief nog bestaat. Wanneer dit niet meer het 

geval is, is de gilde doodgebloed. Een slapende gilde kan terug heropleven na verloop van tijd, of uiteindelijk 

ook doodbloeden. Dit is maar een van de vele uitingen van de dynamiek van verenigingen door de eeuwen 

heen. 58 Het hoogtepunt van deze broederschappen lag in de tweede helft van de 17e eeuw en de 18e eeuw. 

Internationaal zien we een grote opkomst en bloei van alle soorten verenigingen in de 18e eeuw.59 

                                                   
52 Jansen, de deugd van broederschap, 35-41. 
53 Jansen, de deugd van broederschap, 43. 
54 Jansen, de deugd van broederschap, 23. 
55 Clark, British clubs, 59. 
56 Van Autenboer, “De bijengilden,” 41. 
57 Clark, British clubs, 10. 
58 Jansen, de deugd van broederschap, 24. 
59 Clark, British clubs, 61. 
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Ten eerste kende het formaliseren van bestaande verenigingen toen een hoge vlucht. De allereerste Sint-

Ambrosiusgilde, die in Mechelen gesticht werd met een erg duidelijke missie, is hierbij dan ook een 

uitzondering. Waarbij zij begonnen met een duidelijk regelboek – dat later toch werd uitgebreid om aan 

nieuwe realiteiten te beantwoorden- komt het vaker voor dat verenigingen spontaan ontstaan als een 

samenkomst van individuen die elkaar kennen, en pas later, wanneer de nood hiervoor stijgt een reglement 

opstellen. Dit kan zowel door een onhoudbare of onduidelijke situatie als trigger gebeuren, of omwille van 

het navolgen van andere verenigingen om bestaanserkenning te zoeken. Nochtans behield een heel aantal 

kleinere verenigingen een deel van haar traditionele informaliteit tot het einde van de 18e eeuw. Nieuwe 

verenigingen kwamen toen nog altijd op of werden officieel, maar ook de eerdere types bloeiden verder op 

en verspreidden zich vaak. De vraag naar verenigingsactiviteiten was erg groot.60 

We mogen niet uit het oog verliezen dat hun opkomst en ontwikkeling gepaard ging met economische en 

sociale factoren. Ook deelden verenigingen vaker dan niet een gemeenschappelijke basis, namen zaken van 

elkaar over of deelden leden onderling. Een vereniging stond dan ook nooit op zichzelf.61 

Vervolgens overweldigden niet alleen de aantallen verenigingen aan het eind van de 18e eeuw, maar ook 

en vooral hun mate aan invloed en activiteit. Ook een specialisering was toen ingezet, en dat niet alleen: 

een meer uitgesproken institutionalisering, groter nationaal netwerk en een grote nadruk op sociale 

discipline, niet alleen voor de leden zelf, maar ook voor de rest van de gemeenschap. De verstedelijking 

was in opmars en op het platteland kwam door dit vacuüm de nadruk op lokale autonomie te liggen. De 

onderwijs-, politieke, debat- en wetenschappelijke verenigingen kenden toen eveneens een hoogtepunt. 

Naast de grotere, professionele debatverenigingen en academische groepen kwamen ook kleinere, 

gespecialiseerde verenigingen naar voor. Meer en meer stelden zij hun bevindingen in functie van de 

praktijk. Het valt moeilijk af te wegen of deze verenigingen al dan niet een verschil maakten in de realiteit. 

Het doel van deze verenigingen lag niet alleen in de uitkomst van hun onderzoek en het verspreiden van 

informatie, maar ook in de controle van het kunnen en de activiteit van hun ledenbestand. Dit alles kunnen 

we zien in het licht van een grotere professionalisering naar het eind van de 18e eeuw toe. Nieuwe of minder 

belangrijke beroepen werden meer en meer georganiseerd via vrijwillige verenigingen. 62 

Ook op het platteland steeg de mogelijkheid tot participatie in het verenigingsleven. Handelaars van een 

bepaald dorp zonder veel sociale activiteit konden zich vaak aansluiten bij een naburig dorp waar zij hun 

handel ook dreven, waardoor een waar netwerk van leden ontstond.63 Naast de invloed van de omringende 

steden waren dus ook de lokale omstandigheden van belang bij het ontstaan en de ontwikkeling van 

verenigingen.64 Soms is er eenvoudigweg geen andere reden tot het ontstaan van een vereniging dan de 

aanzet van een of enkele individuen in een specifieke omgeving en context.65 

Het sociale aspect van de vereniging was toch ook niet onbelangrijk, en misschien van belang bij hun 

officialisering door een stijgend ledenaantal. Dit zien we ook aan de opkomst in de steden van steeds meer 

leesgezelschappen en sociëteiten aan het einde van de 18e eeuw. Dit was een aanwijzing dat er steeds meer 

                                                   
60 Clark, British clubs, 100. 
61 Clark, British clubs, 13-14. 
62 Clark, British clubs, 94-117. 
63 Van Dijck, “Het verenigingsleven,” 82-83. 
64 Clark, British clubs, 65. 
65 Clark, British clubs, 459. 
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op zoek werd gegaan naar een vereniging van gelijkgezinden, en viel ook samen met de verschuiving van 

een corporatistisch naar een individueel denken. 66 

Aangekomen in de 19e eeuw waren de meeste Sint-Ambrosiusbroederschappen al verdwenen. De enkelen 

die nog werden opgericht waren hoegenaamd geen bijengilden meer, maar wetenschappelijke clubs ter 

verbetering van de bijenteelt of gilden die met succes de omschakeling gemaakt hadden naar een zuiver 

recreatieve vereniging.67 Indien een organisatie haar oorspronkelijke functie verloor, kon zij namelijk een 

nieuw doel vooropstellen en zichzelf zo redden van de ondergang. Dit wordt ‘goal displacement’ genoemd. 

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de Sint-Ambrosiusgilden die zich na verloop van tijd wisten om te 

vormen tot een schuttersvereniging, of in ieder geval vrijetijdsbesteding vooropstelden, de tand des tijds 

wisten te doorstaan in tegenstelling tot degene die enkel bleven vasthouden aan de bijenteelt.68 

 

1.3 De Sint-Ambrosiusgilden in Brabant 
 

Zoals we al zagen leende het oude hertogdom Brabant zich uitstekend voor een florerende bijenteelt. 

Brabant is dan ook de plek bij uitstek waar de traditie van de bijengilden vandaan komt en gefloreerd heeft. 

Wat aanvankelijk een nevenactiviteit van het boerenbedrijf was, werd later een ambacht met een netwerk 

waar bijna 100 gilden zich mee bezig hielden. Dit gebeurde in de tweede helft van de 17e eeuw maar vooral 

in de loop van de 18e eeuw. Van Autenboer wijdde een lang artikel aan de bijengilden in Brabant in de 

thema-editie over bijen van het tijdschrift Ons Heem uit 1984.69 Het merendeel van deze gilden verdween 

in de 19e eeuw nagenoeg volledig. Hun belang daalde in het licht van de stijgende suikerimport en hun 

verantwoordelijkheden werden overgenomen door overkoepelende organisaties die een groter gebied 

bestreken. Dit is volgens Van Autenboer het teken dat ze vooral van lokaal belang waren voor de lokale 

imkers, en het verenigingsleven slechts secundair was in deze bijzondere gilden. Net hierom onderscheidt 

hij dan ook twee soorten gilden. Aan de ene kant bijengilden die zich alleen om de bijenteelt bekommerden, 

en aan de andere kant verenigingen waar ook het recreatieve element van het boogschieten een plaats 

kreeg. Dit is geen zuiver thematische onderscheiding; ook hun oprichting verliep anders. De ‘zuivere’  

bijengilden werden opgericht met toestemming van een lokale heer of bestuur, en de meer 

vrijetijdsgerichte gilde zochten hiervoor toelating aan de hoofdgilden in Leuven, van wie zij ook hun 

reglement ontvingen. Het zijn dan ook die laatste soort gilden die de tand des tijds beter doorstonden. De 

taken van de zuivere bijengilden werden namelijk gemakkelijker door regionale entiteiten overgenomen, 

waarbij de lokale camaraderie van de vrijetijdsvereniging moeilijk werd vervangen.70 

Van Autenboer geeft in zijn artikel een status questionis over waar in Brabant zich allemaal bijengilden 

hebben bevonden. Ook Noord-Brabant betrekt hij hierbij. Hij somt hierbij een totaal van maar liefst 91 

dorpen die een Sint-Ambrosiusgilde hadden op. Bij elk geeft hij ook een korte uitleg met hun begin- en 

einddatum en uitzonderlijke details, als die er zijn. Sommige van deze gilden bestaan heden ten dage nog. 

                                                   
66 Jansen, de deugd van broederschap, 100. 
67 Van Autenboer, “De bijengilden,” 41. 
68 Jansen, de deugd van broederschap, 42. 
69 Van Autenboer, “De bijengilden,” 40-61. 
70 Van Autenboer, “De bijengilden,” 60-61. 
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Van Autenboer merkt ook op dat vele van de ‘kaarten’, reglementen of statuten dus, die hij bekeken heeft 

bijna letterlijk op elkaar gebaseerd zijn.71 

Van Autenboer besteedt het tweede en grootste deel van zijn artikel aan het in detail bespreken van de 

kaarten van 91 Sint-Ambrosiusbroederschappen in Brabant. Hij geeft hierbij, indien mogelijk, de datum van 

de oprichting - of eerder van het opstellen van de kaart - en eventueel ook het jaar waarin de gilde ermee 

ophield of simpelweg verdween uit de annalen. Bij 29 van hen is niet duidelijk wanneer zij werden 

opgericht, afgezien van het vermoeden naar een bepaalde eeuw. Gezien de vaagheid van dergelijke 

opmerkingen heb ik alleen de exacte data die werden vermeld meegeteld. In deze tabel zien we de spreiding 

van de oprichtingsdata van 62 bijengilden in Brabant.  

Tabel 1: aantal oprichtingen per 25 jaar van 62 bijengilden in Brabant en hun percentages.72 

 

De vroegste vereniging dateert uit 1670, en de laatste die Van Autenboer vermeldt is al uit 1920, hoewel 

het hier waarschijnlijk om een heroprichting gaat, waardoor deze hier niet is opgenomen. Van Autenboer 

merkt nog een paar keren op dat verschillende gilden die waren verdwenen, in de 20e eeuw – en dan vooral 

vlak na de Eerste Wereldoorlog – in hetzelfde dorp heropgericht werden. Van een tiental verenigingen geeft 

hij ook een eindjaar op, die nagenoeg allemaal in de eerste helft van de 19e eeuw gesitueerd zijn. Aangezien 

hij het hier over het ophouden of ontbreken van verdere bronnen heeft, valt er wel op te passen met deze 

informatie.  

Meteen zien we waar het zwaartepunt komt te liggen, en dat is in de 18e eeuw en dan in het bijzonder het 

eerste kwart. Maar liefst 29 bijengilden werden opgericht in een spanne van 25 jaar. De gehele 19e eeuw 

zag de oprichting van slechts twee gilden. Dit bevestigt natuurlijk de populariteit van de Sint-

Ambrosiusverenigingen in de 18e eeuw en het teloorgaan daarvan een eeuw later, zoals we al eerder 

aanhaalden. De zes dorpen in het Waasland die ik als casus heb genomen -1723, 1740, 1754, 1761 en 1779- 

tonen een mooie spreiding over deze eeuw. We kunnen dus een analyse maken die van begin tot einde de 

hoogdagen van de gilden overspant.  

Verder geeft Van Autenboer bij bijna alle 91 dorpen nog een korte beschrijving van alles wat uitzonderlijk 

was aan de gilde van dit bepaalde dorp. Van een twintigtal vermeldde hij zo dat ze zich volgens hun ‘caerte’ 

ook met het schieten onledig hielden, of na verloop van tijd zelfs helemaal overgingen in een schuttersgilde. 

                                                   
71 Van Autenboer, “De bijengilden,” 41-43. 
72 Gebaseerd op: Van Autenboer, “De bijengilden,” 40-61. 

Data Aantal oprichtingen Percentage 

1650-1675  4 6,5% 

1675-1700 4 6,5% 

1700-1725 29 46,7% 

1725-1750 4 6,5% 

1750-1775 14 22,6% 

1775-1800 5 8% 

Na 1800 2 3,2% 

Totaal 62 100% 
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Van andere gilden weet hij te vertellen dat ze geen belastingen hoefden te betalen, dat men maar vanaf 30 

jaar mocht toetreden of dat zij tijdens hun vergadering traditioneel een zeker ‘bijenlied’ ten beste gaven. 

Dergelijke zaken, zoals verder ook nog de verantwoordelijkheden van de leden voor het wangedrag van 

hun vrouwen, duidt eenvoudigweg op boeiende, lokale faits divers waar we verder echter weinig van 

opsteken. Andere sporadische vermeldingen kunnen ons echter meer vertellen. Zo licht de gilde te Walem 

een tipje van de sluier op omtrent de stichtingsmotieven van de gilden. Enkele jaren ervoor was namelijk 

het “dirigeren der bien” toegenomen, en ook de devotie tot God en de heiligen, waardoor de confrerie 

nodig was. Dit kan het geval geweest zijn, of het kan hier om een rationalisatie vanuit het bestuur gaan, of 

een poging de gilde te verantwoorden tegenover mogelijke critici. In Turnhout was het aantal leden 

simpelweg zo aangegroeid dat de hoofdman het nodig vond de vereniging en hun devotie formeel te 

maken.73 

Van Autenboer weet te vertellen dat vele van de verenigingen bij de gratie van de overheid werden 

opgericht, zijnde het bestuur van een naburige stad, een lid van de adel of zelfs de vorst. De prioriteiten 

van deze gilden verschilden vaak drastisch. Zo vermeldt Van Autenboer bij bijna de helft van de gilden dat 

zij ook aan de schietsport deden, en over één specifieke vereniging dan weer dat haar kaart maar liefst 63 

artikelen telde, die uitsluitend over de bijenteelt handelde. Het is dan ook niet vreemd dat vele van de 

schietgrage verenigingen een lang leven beschoren was, en de fanatieke imkersvereniging de boeken sloot 

in 1869. De lengte van de reglementen loopt wijd uiteen, van een drietal tot 63 artikelen. Bijna nergens 

staat een limiet op het aantal leden dat een vereniging mag tellen, hoewel we kunnen zien dat dit meestal 

tussen de 30 en 40 leek te liggen.74  

 

1.4 Analyse van de statuten 
 

 

De Sint-Ambrosiusgilden werden doorheen de tijd op verschillende momenten opgericht, en 

beantwoordden daarmee aan een specifieke noodzaak in haar eigen spatiale, tijdsgebonden context. Het 

is dan ook niet verwonderlijk dat in uitgangspunt en doelstelling deze zo gelijkaardige verenigingen toch zo 

verschillend kunnen zijn. 75 Over enige publieke taken in de gemeenschap stond meestal weinig, aangezien 

die vaak niet vastgelegd waren. Hun functie binnen de gemeenschap groeide en veranderde echter door 

de eeuwen heen.76 De subtiele verschillen die we lezen in de lokale reglementen duiden dan ook op een 

zeker belang van het individu in de vormgeving van deze broederschappen.77 Een alomvattende 

geschiedenis schrijven van de Sint-Ambrosiusgilden in het Waasland lijkt onmogelijk en is ook niet de 

uiteindelijke doelstelling van dit onderzoek. Ik zal proberen conclusies te trekken uit de ontwikkeling van 

verscheidene gilden, maar houd in het achterhoofd hun unieke context en dynamiek. 78 

De samenstelling van de statuten zal ik uitgebreid bekijken in de volgende casussen, maar daarom is het 

ook van belang het algemene sjabloon enigszins te kennen. De meeste van de artikelen die worden 

                                                   
73 Van Autenboer, “De bijengilden,” 43-60. 
74 Van Autenboer, “De bijengilden,” 43-60. 
75 Jansen, de deugd van broederschap, 48. 
76 Jansen, de deugd van broederschap, 65. 
77 Clark, British clubs, 93. 
78 Jansen, de deugd van broederschap, 33. 
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beschreven komen namelijk steeds terug, en kwamen op hun beurt ook zo voor bij de statuten van vele 

schuttersgilden. Wat ik nu zal bespreken is de gemene deler van al deze verschillende artikelen. Er werd 

meestal gestart met de voorwaarden in verband met het toetreden van nieuwe leden en wat zij moesten 

inbrengen om erbij te horen; meestal een bijenkorf. Vervolgens komt de feestdag van de heilige Sint-

Ambrosius op 7 december aan bod. Ieder lid moet verplicht aanwezig zijn in de mis voor hun patroonheilige 

en ook de dag erop, wanneer een mis ter nagedachtenis van de overleden leden van de vereniging werd 

gehouden. De processies die de mis voorafgaan moesten ook door de leden worden bijgewoond. Als een 

lid stierf, moesten alle andere leden naar de begrafenis komen en de overledene ten grave dragen. De leden 

van het bestuur en hoe deze worden verkozen is meestal ook een groot thema. Daarna komt vaak pas de 

bijenteelt aan bod. Het houden van de ‘bievaten’ en de verpachting ervan wordt duidelijk geregeld. Ook de 

verschillende taken en de verkiezing van het bestuur worden besproken. Voor de gilden die ook aan 

schieten deden, werd ook iets vermeld over deze activiteit.79 Bij onze gilden zal dit echter niet het geval 

zijn.  

De volgorde van deze artikelen verschilt in de praktijk echter nogal. Waarmee men wel bijna altijd van wal 

stak, maar waar meestal weinig aandacht op wordt gevestigd, is een algemene inleiding met de 

doelstellingen van de gilde. Gezien dit makkelijk door het oprichtend bestuur kon ingevuld worden in plaats 

van klakkeloos overgenomen, is het een interessante aanwijzing naar de aanvankelijke prioriteiten die zij 

zich bij de oprichting stelden. Traditioneel komt vooral de patroonheilige hierbij prominent naar voor en 

wordt de bijenteelt vermeld. Daarna besluit de inleiding meestal met een akkoord van de ondertekenden 

om zich aan de voorwaarden te houden. Dit sjabloon kent echter elke keer andere nadrukken en 

bewoordingen die veelzeggend zijn voor de prioriteiten van de vereniging. Het is dan ook een evident begin 

van de analyse.  

 

1.4.1 Inleiding 

 

Wanneer wij kijken naar de vroegste vereniging in onze regio, zitten we al in 1723 bij de Sint-Ambrosiusgilde 

te Sint-Pauwels. De inleiding hier blijft enigszins beknopt, en is geschreven vanuit het standpunt van de 

deken, die “neempt verlof ende bedankt alle de confreers ende confreeressen … ende wenst hier alle gelyck 

den seghen en benedictie naer de ziel en naer lichaem bij mij onderschreven”. Het gaat verder met de 

introductie van de ‘conditien’, die iedereen aangesloten bij de “vergadering van den H. Ambrosius patroon 

vande bienlieden” zal moeten volgen. Hij legt hier behoorlijke nadruk op de feestdag van de heilige 

Ambrosius: “ende principalyck op den dach vanden voornomden heylighen”. De vroegste statuten in ons 

onderzoek hebben dus een erg korte inleiding, waarin wel de link met het bijenhouden wordt gelegd. De 

deken komt hier prominent naar voor en lijkt ook degene te zijn die de artikelen heeft opgesteld. Dit 

bevestigt zijn rol als secretaris van de gilde, zoals die ook bij de schuttersverenigingen voorkwam. Hij bleek 

verder ook nogal lang van stof te zijn, aangezien de conditien van Sint-Pauwels met haar 24 artikelen de 

meeste telt van de vijf die ik heb onderzocht. 80 

                                                   
79 Van Autenboer, “De bijengilden,” 42. 
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De eerstvolgende gilde was die van Meerdonk uit 1740. De religieuze elementen zijn erg uitgesproken in 

deze inleiding. Nu wordt niet alleen de patroonheilige, maar ook de Almachtige God zelve en de moeder 

Gods aangeroepen, die de leden van de vereniging onder hun bescherming nemen. De “Godtsvruchtige” 

vergadering zelf is pas enkele jaren geleden opgericht, wordt hier ook vermeld, en dan wel door “Weijnige 

Godts Vruchtige persoonen”. De kapel en het zingen in de mis komen even later ook aan bod. Naast het feit 

dat het om een vereniging van ‘bielieden’ gaat, vallen verdere verwijzingen naar de bijenteelt op door hun 

afwezigheid. Het verenigen tot meerdere eer en glorie van God was waarschijnlijk het belangrijkste element 

voor de oprichters van deze gilde. Het reglement telt 20 artikelen, wat een normale lengte is.81 

Voor het volgende dorp zitten we al over de helft van de 18e eeuw, in 1754, te Wachtebeke. Uit deze 

beknopte inleiding valt echter weinig af te leiden. Waarbij in de vorige statuten nog vermeld werd dat het 

een vereniging van “bielieden” was, lezen we hier helemaal niets over de samenstelling of het doel van de 

vereniging. Sint-Ambrosius wordt wel twee keer vermeld, en de hoop dat de confrérie ‘voor nu ende altijd’ 

behouden wordt. De beknopte aard van deze inleiding valt op tegen de overigens uitgebreide en 

gedetailleerde artikelen die erop volgen. Het reglement bevat hier 21 artikelen, waarbij in elk artikel 

bijzonder veel informatie te vinden is.82 Omwille van het feit dat hier om een reeds getranscribeerd 

document ging, weten we niet hoeveel folio’s het document telde.  

Kruibeke zag de oprichting van haar Sint-Ambrosiusvereniging pas in 1761. Hierin wordt meer dan duidelijk 

dat de vereniging al bestond voor haar officiële oprichting. Gezien het jaartal is dat dan ook geen verrassing. 

In deze inleiding komt wel naar voor dat de leden van de vereniging allemaal uit Kruibeke komen en bijen 

houden, en dit wel “tot meerdere glorie van den dienst Godts ende vanden heyligen Ambrosius”. De 

feestdag van de heilige en bijhorende jaarlijkse mis wordt vermeld. Over de vergadering zelf wordt niets 

gezegd, wat bij alle vorige wel voorkwam. De inleiding is vlot geschreven en redelijk kort, wat in lijn ligt met 

de rest van het reglement dat maar 14 artikelen telt.83 Misschien maakten de oprichters van dit 

broederschap zich minder zorgen over de institutionele beslommeringen van de vereniging. 

Verrebroeck werd erg laat gesticht, pas op 15 mei 1779. Van dit dorp heb ik enkel een samenvatting van 

hun statuten tot mijn beschikking, waardoor de analyse beperkt zal zijn. Bij hun oprichting vermelden ze als 

reden dat “eenige biehouders dit broederschap onder malkander hebben begonnen tot meerder eer van 

God, van de allerheiligste Maagd en Moeder Gods Maria en van den H. Patroon Ambrosius”. De luttele 

informatie die we hebben over deze vereniging vertelt ons toch dat het wel degelijk bijenhouders waren 

die het broederschap hebben opgericht, maar het is duidelijk dat de religieuze nadruk ook hier belangrijk 

blijft.84 

Noch in vorm, onderwerp, woordgebruik of nadruk kreeg ik de indruk dat een van de reglementen 

gebaseerd was op dat van een ander. Het is mogelijk dat sommige eenzelfde bron hebben gehad, al dan 

niet van een Sint-Ambrosiusvereniging uit Brabant of een schuttersgilde, waaruit ze elk hun eigen essentie 

hebben gepuurd en andere artikelen hebben beklemtoond. De nadrukken die we lezen in deze inleidingen 

                                                   
81 Bijenboek Meerdonk (Heemkundige Kring de Kluize te Sint-Gillis-Waas): 1r en 1v.  
82 Transcriptie van statuten en kroniek van Sint-Ambrosius, 1754-20ste eeuw (Rijksarchief Gent (RAG), PAR 437 
Kerkarchief Wachtebeke), 437: 1. 
83 Bijenboek van Sint-Ambrosius (Sint-Niklaas, Archief Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas), 
843: 1r. 
84 E. H. Vyncke, “Geschiedkundige schets over de kerk van Verrebroeck,” Annalen van den oudheidskundigen kring 
van het Land van Waas 31 (1914): 129-130. 
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duiden op specifieke verschillen in de verenigingen, maar er lijkt weinig betekenisvolle evolutie in te vinden. 

Het is zeker duidelijk dat het verenigingen van imkers waren, en hun devotie van belang was. 

 

Dorp Aantal 
artikelen 

Aantal folio’s Bijenteelt in 
inleiding 

Devotie in 
inleiding 

Sint-Pauwels (1723) 24 3 Vermelding Vermelding 

Meerdonk (1740) 19 6 Bijna niks Belangrijk 

Wachtebeke (1754) 21 Onduidelijk Niks  Vermelding 

Kruibeke (1761) 14 3 Vermelding Vermelding 

Verrebroeck (1779) Onbekend Onbekend Vermelding Vermelding 

 

Tabel 2: aantal artikelen, folio’s en de belangrijkheid van het aandeel van de bijenteelt en de devotie in 

de inleidingen van de statuten van de Sint-Ambrosiusgilden in de dorpen Sint-Pauwels, Meerdonk, 

Wachtebeke, Kruibeke en Verrebroeck. 

 

1.4.2 Het bestuur 

 

Hoewel de term ‘broederschap’ een gelijkheidsprincipe oproept, waren vrijetijdsverenigingen sterk 

hiërarchisch. Ongelijkheid is inherent als een bestuur aanwezig is, en was dan ook erg belangrijk voor het 

functioneren van de groep.85 Zeker in het licht van dit onderzoek, waar de impact van de vereniging en dus 

hun efficiëntie centraal staat, zijn de artikelen omtrent het bestuur cruciaal. De leden van het bestuur en 

hun bevoegdheden worden dan ook duidelijk beschreven in de reglementen.86 

Waar verenigingen bij hun oprichting waarschijnlijk nog weinig hiërarchisch waren, nam dit toe naarmate 

zij groeiden. Deze posities werden aanvankelijk vooral ingevuld door actieve leden, die een dominante 

positie hielden in de kern van de gilde. Die kon bezoldigd zijn, maar was dat niet altijd.87 De organisatie van 

het bestuur is een van de voornaamste zaken die de Sint-Ambrosiusbroederschappen overnamen van de 

schuttersgilden. Schuttersgilden bestonden namelijk meestal uit een hoofdman, een aantal dekens en de 

koning. De dekens bekleedden functies zoals penningmeester en secretaris, en moesten uiteraard kunnen 

schrijven en rekenen. Zij droegen veel verantwoordelijkheid en hun positie werd in de 17e en 18e eeuw dan 

ook hooggeacht. Meestal bleven zij voor één of twee jaar in hun functie. De tweede deken kreeg dan de 

verantwoordelijkheden van de eerste deken, als een vorm van controle maar ook om de kennis van zaken 

op een vlotte manier over te dragen. De hoofdman was veelal een prestigepositie. Hij was het uithangbord 

van de gilde naar de buitenwereld toe. Een groot netwerk was hierbij van vitaal belang. Bij overleg van de 

gilde met overheden of andere instanties was de hoofdman de aangewezen persoon. De hoofdman moest 

dan ook te allen tijde een goede relatie onderhouden met de leden. De deken was de uitgelezen opvolger 

van de hoofdman, en zo gebeurde het dan ook vaak. De hoofdman werd op basis van naam en status 

meestal unaniem verkozen of zelfs eerder aangewezen, waarop deze erg moeilijk kon weigeren. Dit ging 
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dan ook vaak over van vader op zoon, en meer dan één kandidaat was zeldzaam.88 Alle leden van het 

bestuur moesten met meerderheid van stemmen verkozen worden. Zo’n 4 mannen werden tijdens de 

verkiezing gewoonlijk per positie voorgedragen. Zij wisten niet per se op voorhand van hun nominatie. De 

stemming verliep via het leggen van een witte of zwarte boon, die een voor- of tegenstem betekenden.89 

Verder komt er vaak ook nog een knecht voor, meestal de jongste van de groep, die een eerder logistieke 

taak opnam en soms zelfs een bezoldigde positie had. Zonen van leden waren logische en veelvoorkomende 

kandidaten voor alle posities. Om hen echter bij de jongelingen al snel verantwoordelijkheid bij te brengen, 

kregen zij vaak al vroeg een taak toegewezen. Dat kan die van de knecht zijn geweest. 90 

Als laatste element hebben de Sint-Ambrosiusbroederschappen een uitzonderlijk figuur, namelijk de 

bezorger. Deze positie is enige andere vereniging onbekend, en komt ook in de literatuur niet naar voor. 

Zoals zijn naam doet vermoeden was hij verantwoordelijk voor leveringen, en dan wel voor het leveren van 

de gekozen korven naar de pachters die hen hadden gehuurd. In verschillende bronnen wordt hij echter 

ook geacht de bijenkorven naar het ‘zaad’ te brengen, waarmee waarschijnlijk het koolzaad wordt bedoeld. 

Dit is een allusie op het rondweiden van de korven op regelmatige basis, aangezien de bloeiperiodes van 

de velden niet per se gelijkliepen. Hiermee symboliseert de bezorger de relatie tussen de Sint-

Ambrosiusgilden en de pastorale bijenteelt, die zo ook een georganiseerd elan krijgt.91 Wat nog opvallender 

is, is dat Van Autenboer in zijn status questionis omtrent de Brabantse bijengilden met geen woord rept 

over de bezorger, hoewel hij, zoals wij al zagen, de kaarten van 91 dorpen zou hebben bekeken.92 Dit 

merkwaardige feit, waarop we later nog uitgebreid terug zullen komen, houden we in het achterhoofd 

tijdens deze analyse. 

De vroegste statuten, die van Sint-Pauwels, zijn alvast een schoolvoorbeeld van de klassieke hiërarchie. In 

slechts twee regels wordt vermeld dat de regeerder, hier dus de hoofdman, gekozen zal worden in de 

vergadering en naast een dubbele stem geen verdere voordelen heeft op de anderen. De deken en 

bezorgers worden elk jaar of om de twee jaar opnieuw gestemd, maar de regeerder blijft tot diens 

overlijden. Hier komen we voor de eerste keer de bezorger tegen. “Twee bielieden” zijn verantwoordelijk 

om de bijen na 1 april “naer het saet” te brengen. ‘Saet’ is hier het koolzaad, en dit transport was meestal 

de vaste taak van de bezorger(s).93 

Het dorp dat daarop volgt, Meerdonk, toont ons ook weer het belang van de bezorger. Al in de eerste 

bepaling wordt hij vermeld, en dan wel omdat hij de verantwoordelijke is voor de nieuw ingebrachte 

korven, en opnieuw om hen naar het “zaet” te brengen. De betalingen van de pachters worden geïnd door 

de deken, die één jaar in functie blijft. De deken is de bezorger van het vorige jaar, en die wordt gekozen 

vanuit zijn expertise over de imkerij; “te kiesen uyt mannen die hun sullen verstaen aen het bien houden”. 

Merkwaardig genoeg is dat de enige voorwaarde van hun kennis, aangezien ze indien ze niet kunnen 

schrijven de hoofdman moeten aanspreken die notitie zal nemen.94 Verder zijn ze ook verantwoordelijk 

voor het ontvangen van de boeten. Bezorgers kunnen ook twee jaar hun functie beoefenen, al dan niet 

                                                   
88 Jansen, de deugd van broederschap, 146-147. 
89 Jansen, de deugd van broederschap, 144. 
90 Jansen, de deugd van broederschap, 102. 
91 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 461. 
92 Van Autenboer, “De bijengilden,” 43-60. 
93 Registers Sint-Ambrosiusgilde, 82: 2v en 3r. 
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door hun ervaring op het gebied of mogelijks door het gebrek aan jaarlijks nieuwe kandidaten. Op de 

feestdag van de Heilige Ambrosius, waarop een belangrijke vergadering wordt gehouden, worden de 

bezorger en medebezorger - die de levering moet “observeren” - door de leden van de gilde gestemd. Wat 

de functie van medebezorger dan precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk werd de last voor de 

bezorger wegens al diens taken te zwaar om door één persoon te worden uitgevoerd. Even verder lezen 

we ook dat de hoofdman samen met de bezorger elk jaar een rekening moet opmaken en de administratie 

moet doen. Hierbij mogen alle leden van de vereniging aanwezig zijn, alsook enkele “ouderlingen”, en dit 

waarschijnlijk om het correcte en eerlijke verloop van de administratie te overschouwen.95 Deze rekeningen 

zijn helaas niet bewaard gebleven.  

Naast de bovengenoemde functie van het algemeen bestuur was een niet onbelangrijk onderdeel van hun 

takenpakket het reilen en zeilen van de vereniging bijhouden, en een doorlopende administratie 

onderhouden. Dit eiste ongetwijfeld behoorlijk wat werk van de verkozen leden. Daarnaast besteedden zij 

het leeuwendeel van hun tijd aan het vinden van een financiële balans, het evenwicht vinden in het 

ledenaantal en een reserve opbouwen voor moeilijkere tijden. Toch kwam ook slecht beheer van de 

financiën voor. Net daarom was de stemming van de leden in het bestuur en de wachttijd voor sommige 

posities, zoals de deken, zo belangrijk, alsook de publieke aard van het opmaken van de rekeningen.96 

Even verder lezen we nog een verantwoordelijkheid die de hoofdman of regeerder ten dele valt, namelijk 

het innen van het pachtgeld. Het laatste personage om het bestuur te vervoegen is de knecht. Hij wordt 

ook gekozen onder de jongste leden, en lijkt zoals gewoonlijk een logistiek takenpakket te hebben. Zo moet 

hij de maaltijden verzorgen en is hij verantwoordelijk voor de begrafenissen van de gestorven leden.97 Dit 

alles verschilt – afgezien van de bezorger – hoegenaamd niet met de normale gang van zaken zoals die ook 

bij de schuttersgilden aangetroffen werd. In Meerdonk krijgen we dus een erg uitgebreid beeld van het 

bestuur van deze Sint-Ambrosiusgilde en zijn werking. We kunnen veronderstellen dat aan deze posities 

dan ook erg veel waarde werd gehecht, en dan in het bijzonder de positie van de bezorger. De nadruk op 

een gevorderde kennis over de bijenteelt toont ook dat deze posities niet alleen een grote 

verantwoordelijkheid behelsden, maar ook een pak werk en ervaring.  

Het volgende dorp is Wachtebeke in 1754. Hier beginnen de conditiën zelfs direct met de bestuursleden, 

en er wordt uitsluitend over hen gehandeld gedurende de eerste zes artikelen. De hoofdman komt het eerst 

aan de beurt; hij wordt verkozen en bestuurt de confrérie. Hij wordt echter niet per se ‘voor het leven’ 

benoemd, maar wel “soo langhe (…) als het hem ende de ghemeene confreers believen sal”. Het is moeilijk 

te zeggen of het hier om een precedent gaat, maar wel is duidelijk dat de macht van de hoofdman binnen 

de perken kon worden gehouden door de leden van de vergadering en ook hijzelf zijn plaats kon opgeven. 

Hierna komt de deken aan de beurt, wiens gezag hier voor de eerste keer wordt gelijkgesteld met dat van 

de hoofdman. Wel wordt benadrukt dat hij maar twee jaar zal blijven, waarna er een nieuwe verkozen zal 

worden. We lezen dat hun gedeelde autoriteit er onder andere uit bestond dat geen enkel nieuw lid 

aanvaard mocht worden zonder hun medeweten. Of het hier ook gaat om een precedent, of een aanwijzing 

omtrent de omvang van het ledenaantal of de aandacht van het bestuur voor die nieuwe leden, is 

onduidelijk. Vervolgens komt de bezorger aan de beurt. Hij zal één jaar dienen en ontvangt alle inkomsten 

en betaalt alle schulden, waarvan hij op het einde van het jaar ook een rekening opmaakt. Hierbij zal hij de 

                                                   
95 Bijenboek Meerdonk: 4r.  
96 Clark, British clubs, 256-261. 
97 Bijenboek Meerdonk: 5r. 



 

28 
 

verpachtingen in orde brengen. De bezorger krijgt hier eerder de functie van penningmeester. Ook wordt 

nog eens benadrukt dat hij geen salaris uitbetaald krijgt. Vreemd genoeg wordt hij opgevolgd door eerder 

onbekende bestuursleden, namelijk twee keurmeesters. Zij moeten – ook onbezoldigd- elk jaar op dezelfde 

dag de bijenkorven gaan selecteren en aan de pachters gaan leveren, en lijken zo de traditionele taak van 

de bezorger te hebben overgenomen. Het laatste bestuurslid volgt kort hierop in de persoon van de knecht, 

die in overeenkomst met de leden wel op een salaris kan rekenen en werd aangesteld “om die voornoemde 

ghemeene confrerie te dienen”. We leiden hieruit af dat zijn coördinerende functie waarschijnlijk intact zal 

gebleven zijn.98 

Vervolgens zijn we aanbeland in 1761 bij Kruibeke, waar het bestuur wat anders lijkt te liggen dan bij de 

vorigen. Er lijkt geen hoofdman te zijn in dit reglement, en de bezorger komt op meer dan vijf verschillende 

plaatsen aan bod en schijnt vooral veel aan beslissingskracht te hebben gewonnen. Hiernaast zien we een 

andere groep, de ‘ouderen’, naar voor komen. Er wordt benadrukt dat ook zij naast de confreers worden 

geacht zich aan de conditien te houden, wat hen al onmiddellijk een status geeft die hen buiten de groep 

zet. Bij de stemming van de nieuwe leden moeten de ouderen akkoord zijn met het resultaat. Ze worden 

ook steeds in één adem genoemd met de bevoegdheden van de bezorger, en kunnen zo rekenen op heel 

wat gezag. De ouderen en verkozenen zullen blijven voor het leven, behalve de bezorger, die om de drie 

jaar vervangen wordt. Dat slechts één bestuurslid maar aan een termijn wordt gehouden is ook niet de 

normale gang van zaken. Informele verenigingen hadden echter vaak een ‘vader’ of ‘oudere’ die met een 

eerder moreel gezag een leidende positie bekleedde. Zelfs bij het officialiseren van zo’n gilden genoten 

deze leden nog een zekere autoriteit. Gezien het formele ontstaan van de gilde te Kruibeke in de tweede 

helft van de 18e eeuw is dit erg waarschijnlijk99. Men had veel ontzag voor sociale status en opleiding.100 De 

deken moet pas bijdragen in de jaarkosten na de andere confreers, dus waarschijnlijk om enige 

openstaande kosten nog te vullen indien nodig. De deken neemt hier een belangrijk aandeel van de 

verantwoordelijkheden van de bezorger over, aangezien hij de bijenkorven verdeelt onder de pachters en 

instaat voor het vervoer ervan.  

Ook ons laatste dorp, Verrebroeck in 1779, heeft aandacht voor haar bestuursleden. De bezorger moest 

opnieuw de verzending van de bijen “naar het zaad” organiseren, en de opbrengsten van de verpachtingen 

verzamelen. Verder bestond het bestuur uit de hoofdman en een ‘proost’ - wat waarschijnlijk hetzelfde was 

als de deken – en een knaap. Opnieuw beperkt de geringe informatie over de statuten van Verrebroeck hier 

een nader onderzoek.101 

Wie een lijnt trekt doorheen de onderzochte statuten, merkt toch een zekere ontwikkeling in het bestuur. 

De deken lijkt stapsgewijs aan belang en macht te hebben gewonnen ten koste van de hoofdman. De 

bezorger lijkt zijn belangrijke positie te hebben behouden, en zelfs nog te hebben uitgebreid. Het lijkt 

aannemelijk dat diens harde werk en groot aantal verantwoordelijkheden gereflecteerd werd in de 

hiërarchische structuren naarmate de 18e eeuw vorderde en de Sint-Ambrosiusgilden bloeiden.  
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Dorp Hoofdman Deken Bezorger Knaap Andere 

Sint-Pauwels 1723 Aanwezig Aanwezig Aanwezig Geen  

Meerdonk 1740 Aanwezig Belangrijk Belangrijk Aanwezig  

Wachtebeke 1754 Aanwezig Belangrijk Belangrijk Aanwezig Keurmeesters 

Kruibeke 1761 Geen Belangrijk Belangrijk Geen Ouderlingen  

Verrebroeck 1779 Aanwezig Ja, maar 
‘proost’ 

Belangrijk Aanwezig  

Tabel 3: de samenstelling van het bestuur van de Sint-Ambrosiusbroederschappen in de dorpen Sint-

Pauwels, Meerdonk, Wachtebeke, Kruibeke en Verrebroeck. 

 

1.4.3 Nieuwe leden 

 

Het toelaten van nieuwe leden was bij de meeste verenigingen gebaseerd op twee principes: genoeg 

nieuwe leden toelaten om financieel in stand te blijven, en een mogelijkheid hebben om sociaal ongewilde 

kandidaten te weigeren. Vele verenigingen begonnen dan ook als een intieme club van verwanten en 

hechte vrienden. Vaak bleven zij ook van belang nadat de vereniging haar deuren ook voor vreemden had 

geopend, en droegen loyaliteit het hoogst in het vaandel. Naast een kern van gedreven en toegewijde leden 

die een hechte band hadden met zowel de essentie van de vereniging, als de andere leden, is er ook een 

grotere periferie van passievere leden die misschien zelfs tot meerdere verenigingen behoorden.102  

Wie al dan niet mocht toetreden tot de gilde werd bepaald door de leden en het bestuur van de vereniging, 

hoewel de voorwaarden gewoonlijk vaststonden in de regelementen. Meestal was dit een financiële 

bijdrage, die bij de Sint-Ambrosiusbroederschappen in natura – zijnde een zware bijenkorf – werd geleverd, 

eventueel rituele handelingen of een proefperiode, en op voorwaarde dat men iemand van ‘goede 

reputatie’ was. Deze mogelijkheden voor toelating waren tegelijk ook mogelijkheden tot uitsluiting van 

bepaalde ongewenste personen, en hierin konden de leden ook hun gewicht in de schaal leggen, ongeacht 

de vastgestelde wetten. De waarden en normen van de gilden evolueerden namelijk ongeacht de 

oorspronkelijke doelstellingen. De criteria voor lidmaatschap veranderden dan ook in de realiteit 

voortdurend. Wie een sociaal begeerlijke kandidaat was zonder de benodigde bijdrage kon nog steeds een 

voetje voorhebben op degene die wel aan alle voorwaarden voldeed, maar ‘buiten de groep viel’ in termen 

van afkomst, sociale klasse of geloof. Een goede reputatie was hierbij van groot belang. Gezien dit begrip 

voor interpretatie vatbaar is, is het niet verwonderlijk dat het letterlijk in bijna alle statuten vermeld staat. 

Dit geeft de leden immers de vrijheid iemand om niet nader genoemde redenen uit te sluiten of toe te laten 

in de vereniging. Ook was het aanzien van een persoon toen van groter belang dan diens eigenlijke gedrag. 

Personen van buiten de gekende gemeenschap moesten komen met een ‘aanbeveling’ van iemand die hen 

kende, om zo toch een vorm van controle op zijn kandidatuur uit te oefenen.103 
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We kunnen ons moeilijk voorstellen dat de Sint-Ambrosiusbroederschappen erg veeleisend waren op dit 

vlak. Elke zichzelf respecterende imker kon waarschijnlijk wel de korf van een bepaald aantal ponden 

afstaan die hij nodig had om toe te treden, en het lijkt moeilijk te geloven dat de dorpen in het Waasland 

overstroomden van kandidaten. De keuze voor het aannemen van nieuwe leden die familie waren van 

huidige leden was evident. Vele gilden begonnen dan ook als familiecoöperaties. In de analyse van het 

ledenbestand bekijken we nog uitgebreid het belang van familiebanden binnen de Sint-Ambrosiusgilden. 

Door het inbedden van de gilde in familietradities werd diens voortbestaan gegarandeerd. Bij de Sint-

Ambrosiusverenigingen komt daar nog eens bij dat het houden van bijen een gespecialiseerde taak was, 

die kennis van zaken en ervaring vereiste, waarschijnlijk alleen doorgegeven via familieleden. 104 Toelating 

werd dan ook vaak niet bemoeilijkt door allerlei rituelen en voorwaarden, en de bijdrage van de korf was - 

mits een goede reputatie – al genoeg. 105 Niet alleen was een goede reputatie een voorwaarde om in de 

gilde toe te treden, ze was bij acceptatie ook rechtstreeks een bewijs naar de buitenwereld toe. Leden 

werden gezien als eervolle mensen.106 Op de sociale status van de leden zal in een later hoofdstuk echter 

nog grondig worden ingegaan. Het aantal leden dat elke vereniging telde bij de oprichting en de initiële 

voorwaarden tot toetreding kunnen ons meer vertellen over de populariteit en de toegankelijkheid van de 

vereniging in elk dorp. 

Verrassend genoeg zien we tussen de eerste twee gilden, die van Sint-Pauwels (1723) en Meerdonk (1740), 

in het eerste artikel in verband met de toelating van nieuwe leden wel enige overeenkomsten, die in de 

rest van de teksten wegblijven. Het toetreden bij Sint-Pauwels vereist een “bievat van altijt 24 pont”. Wie 

dit niet haalt moest aanvullen met honing, maar wie te veel heeft moet dit wegsnijden.107 In Meerdonk 

moet de korf exact 22 pond wegen, maar daar werd een tekort of teveel financieel gecompenseerd door 

respectievelijk het nieuwe lid of de vereniging. In beide dorpen moest dit geleverd worden vóór begin april, 

waarna ze naar het ‘zaad’ zullen worden gebracht. In de statuten van Meerdonk staat uiteraard dat alleen 

mensen van goede naam aanvaard worden.108 De gilde van Sint-Pauwels specificeert even later nog dat het 

verboden is iemand te aanvaarden die ‘bevlekt’ is of een slechte reputatie heeft, maar niemand mag 

geweigerd worden die bijen inbrengt omdat hij geen imker is.109 Dit brengt een interessant gegeven naar 

voor, namelijk dat ook niet-imkers wellicht een belangrijk deel uitmaakten van het ledenbestand. Hadden 

zij ambitie zelf tot de imkerij toe te treden of verlangden ze louter naar het prestige en de sociabiliteit van 

het lidmaatschap? De stijging die we zien van het aantal verenigingen die verschijnen naarmate de 18e eeuw 

vordert, heeft namelijk ook te maken met een stijgende vraag naar sociale toegang van een stijgende 

populatie.110  

In de nochtans uitgebreide statuten van Wachtebeke (1754) komen de bepalingen omtrent de nieuwe 

leden slechts kort aan bod. Zoals al bij het bestuur vermeld werd mocht niemand aanvaard worden zonder 

dat zij hiervan wisten. Het is dus duidelijk dat een erg strakke controle op aspirant-leden hier aan de orde 

was. Zij moesten verder ook eerlijk zijn en van goede reputatie, en moesten twee ‘staecken bien’ geven die 

jaarlijks verpacht werden. Erg specifiek moesten zij op 11 maart 18 pond wegen of meer, maar nooit 
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minder.111 Dit vereist al een grotere input dan de vorige statuten, en betekende dus ook een grotere last 

op het nieuwe lid. 

In Kruibeke (1761) werden de kandidaten ook op de proef gesteld. Zij moesten een stemming doorstaan en 

de goedkeuring van de ouderen krijgen, waarop ze op de 16e maart een ‘bienstock’ moeten leveren van 20 

pond bij diezelfde ouderen en de bezorger. Opnieuw voeren zij de keuring uit, waarbij de kandidaat indien 

hij niet slaagt het juiste gewicht te voorzien, een andere korf mag brengen. Als hij hier echter opnieuw faalt 

is zijn kans verkeken, en zal hij niet worden toegelaten.112 Hier zien we niet alleen hoe de vereisten voor de 

leden hoger werden, maar ook hoe de oudere leden een steeds grotere controle uitoefenden op het 

ledenbestand. Verrebroeck (1778) vraagt van haar nieuwe leden een bievat van 22 pond. Indien zij minder 

wogen dan dat, moest de kandidaat geld bijleggen als compensatie.113  

Het valt op dat nergens een maximaal aantal leden staat aangeduid, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 

schuttersgilden.114 Waarschijnlijk omdat, zoals ik eerder aanhaalde, een ware stortvloed van leden nooit 

aan de orde was, waardoor men zich hierover dan ook geen zorgen maakte. Toch lijkt de moeilijkheidsgraad 

van het toetreden niet te zijn verzwakt door de jaren heen. De verenigingen leerden na verloop van tijd wel 

schipperen tussen een tekort of teveel aan leden om zichzelf financieel en organisatorisch in stand te 

houden. 115 Hoe het er verder aan toe ging met het ledenbestand, zullen we later gedetailleerd in de analyse 

van de sociale samenstelling van de vier dorpen bekijken.   

 

Dorp Korven inbrengen Andere 

Sint-Pauwels 1723 1 van 24 pond  

Meerdonk 1740 1 van 22 pond  

Wachtebeke 1754 2 van 18 pond  

Kruibeke 1761 1 van 20 pond Keuring door de ouderen 

Verrebroeck 1779 1 van 22 pond  

Tabel 4: de voorwaarden voor de inkomst van nieuwe leden in het Sint-Ambrosiusbroederschap in de 

dorpen Sint-Pauwels, Meerdonk, Wachtebeke, Kruibeke en Verrebroeck. 

 

1.4.4 Verpachtingen 

 

Het verpachten van bijenkorven was uiteraard het voornaamste wat de Sint-Ambrosiusgilden 

differentieerde van eender welke andere vrijetijdsvereniging. Het was dan ook de belangrijkste bron van 

inkomsten voor de vereniging, waarmee de jaarlijkse maaltijd, de zitbank in de kerk, eventuele attributen 

voor de processie etc. bekostigd werden. De stock van bijenkorven werd aangelegd door de aanvaarding 

van nieuwe leden, zoals wij zo-even zagen. Deze werd jaarlijks verpacht, en dan vooral aan de leden van de 
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vereniging zelf. De pachters hadden het hele jaar beschikking over de korven om hen te verzorgen, te doen 

zwermen, te vetten en de gevette zwerm te slachten voor de honingopbrengst. De rol van de bezorger als 

‘herder’ die de verpachte korven allemaal samen rondweidde, kon zo ook die van controleur zijn. Indien 

iedere pachter er namelijk zelf een korf voor het komende jaar had uitgehaald, had de vereniging na enkele 

jaren waarschijnlijk geen potentiële pachters en dus geen inkomen meer. In ieder geval moest de gepachte 

korf terugbezorgd worden aan de vereniging wanneer het jaar om was, in dezelfde staat zoals die het vorige 

jaar door de pachter was opgehaald. Dit was overigens het klassieke pachtsysteem zoals het ook met 

grondpacht gekend was in onze streken. Bij sommige pachtsystemen gaat het over twee jaar. De Sint-

Ambrosiusgilden waren hierin bijzonder, maar niet uitzonderlijk. In Rijsbergen en Gemert in Noord-Brabant 

waren er gilden die schapen hielden waarvan de leden deelden in de opbrengst. Ook schuttersgilden 

bezaten bijna allemaal land die ze samen bewerkten of verpachtten. Ofwel genoten de leden direct van 

deze opbrengst, of de winst werd benut op de teeravonden. Hierbij was dus ook een economische factor – 

naast de sociale- belangrijk.116 Van Autenboer sprak over de gilde te Gemert, waar de bijenvereniging ook 

land bezat en verpachtte, om zo bijkomende inkomsten te hebben.117  

In Sint-Pauwels handelen de eerste zes artikelen van de statuten al uitsluitend over het verpachten van de 

korven. Gewoonlijk is dit een goede indicatie naar de prioriteiten van een vereniging. De verpachtingen 

beginnen op de feestdag van de Heilige-Ambrosius, 7 december. Er wordt aandachtig notitie gehouden van 

de pachters en zij moeten borg staan voor hun gepachte korven, die ze na één jaar in dezelfde staat moeten 

terugbrengen zoals zij die hebben ontvangen. De pachter moet ook precies betalen op de feestdag zelf, en 

indien hij dit verzuimt krijgt hij een boete die één pond, dus 20 schellingen, bedraagt, tenzij het om een 

geval van overmacht gaat.118 De feestdag van de gilde was ongetwijfeld de drukste dag uit het kalenderjaar 

van de broeders. Dit was ook het geval bij de schuttersgilden.  

In Meerdonk verlopen de verpachtingen elk jaar op 8 of 9 december, wanneer ook de rekening wordt 

opgemaakt. Het lijkt er hier op dat de gilde niet één dag nam om alle verantwoordelijkheden van de gilde 

uit te voeren, maar meerdere ‘teerdagen’ had. Dit waren enkele dagen of één dag in het jaar waarop de 

gilde gevierd werd, meestal de feestdag van de patroonheilige, en eventueel enkele dagen erna. De 

processie naar de mis vond op hun feestdag plaats, waar de gilde ook vaak door de pastoor gehuldigd werd, 

gevolgd door een uitgebreide maaltijd achteraf. Het was echter niet vrijblijvend, en vaak stonden er boeten 

op afwezigheid. Daar zullen we het later nog over hebben. Het was ook de dag waarop traditioneel de 

jaarrekening werd opgemaakt, in nabijheid – en dus controle – van de confreers en zoals we al eerder zagen 

ook de dag waarop nieuwe leden werden toegelaten en het bestuur werd verkozen.119 In Meerdonk moest 

de pachter dan ook op de feestdag betalen, of de dag erna, die als teerdag ook nog in het feest werd 

meegerekend. Dit geld moesten zij opleggen aan de hoofdman, en indien zij te laat waren, moesten ze 1 

schelling opleggen, hoewel de tweede teerdag voor de middag ook nog geldig was.120 Ook hier moesten de 

pachters borg staan, en opnieuw moesten zij hun korven in dezelfde staat en het hetzelfde gewicht 

terugbrengen na afloop van de pacht. Indien ze hierin niet slaagden, mochten ze het verschil in geld 
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opleggen, en moesten dus niet per se een boete betalen.121 Ook hier zien we dat het klassieke pachtsysteem 

van kracht is. 

Ook in Wachtebeke moeten de twee ‘staecken bien’ die door elk lid ingebracht worden jaarlijks verpacht 

worden. De bezorger was hiervoor de aangewezen persoon. Verder schijnt de gilde zich weinig zorgen te 

hebben gemaakt over mogelijke problemen in hun pachtsysteem. Toch blijkt de vereniging een duidelijk 

vooropgesteld doel te hebben bij het verpachten en de eventuele verkoop van de korven; “dat de bien 

soodaenigh aengroeyden ende vermenighvuldighden metter tijt dat daeruyt ’t sij in deele ofte gheheele 

conden ghevonden worden de capitaelen van d’obligatiën die de voormelde confreers opgelight hebben 

soo tot het oprechten van dese confrerie als tot het stellen van hunne sittebanck in de kercke, soo sullen 

tot dies bij ghemeen verdragh de selve bien vercocht worden bij den staecke, behoudens nochtens datter 

altijt soo veel staecken bien moeten overblijven alsse noodigh sullen wesen tot het vinden van de oncosten 

van de voorseyde maendelijcke misse ende alle voorder die uytte baeten daer van deriveren jaerelijcx sullen 

betaelt worden.”122 De vereniging was een lening aangegaan om de oprichting van het broederschap waar 

te maken, en hoopte vanuit de winsten van de verpachtingen deze lening na verloop van tijd terug te 

kunnen betalen. Hoewel we verder niets lezen over de verpachtingen waren de winsten voor de broeders 

wel van groot belang. Toch lijkt dit naast de andere ellenlange bepalingen van de gilde toch een erg 

nonchalante benadering van het pachtsysteem. De rest van de bepalingen, waarbij voor elke mogelijke 

misstap en erg specifieke gebeurtenissen boetes werden gevraagd, vertelt ons een ander verhaal. Het is 

mogelijk dat een apart pachtreglement bestond, wat niet ongewoon was. 

Ook Kruibeke wijdt maar één artikel aan de verpachtingen, en ook hier lijkt het reglement veel lakser dan 

we bij de eerste twee dorpen zagen. De korven worden verpacht op een termijn “gelyck het dendesen 

ouderlingen ende besorger goedvinden”. Toch zijn de pachters gehouden een gelijk aantal korven – dus 

niet per se dezelfde – met een gelijk gewicht na afloop van deze termijn terug te bezorgen. Hier staat 

vervolgens tussen haakjes dat de pachters “alle sullen moeten syn onder dese confrerie buyten de welcke 

geen pachters sullen mogen aenveirt worden omde selve bien te pachten”.123 De leden van de gilde zelf 

waren hier dus uitsluitend de pachters van de gemeenschappelijke bijenkorven. Later zullen we nog in detail 

zien dat het dorp een apart pachtreglement had, waarin de basisvoorwaarden neergeschreven stonden. De 

statuten omvatten dit deel echter niet, waardoor wij het hier niet zullen bespreken. In Verrebroeck 

vermeldt men kort dat de bezorger de openbare verpachting van het broederschap verzorgde, waarvan de 

opbrengsten naar het onderhoud van het broederschap gingen. Meer vinden we hier wederom niet.124 

Uit de statuten kunnen we over de realiteit van de verpachtingen weinig opmaken. Waar ze aan het begin 

van de 18e eeuw opgericht was met een grote animo voor de verpachtingen, lijkt naar de tweede helft van 

de 18e eeuw toe het enthousiasme enigszins te slinken naar een puur interne aangelegenheid van de 

vereniging met een apart pachtsysteem. Zoals we later nog zullen zien, waren alle pachters ook leden van 

de vereniging zelf, en naarmate hun aantal slonk naar het einde van de 18e eeuw toe, namen ook de 

verpachtingen af. De vereniging handelde zo ook eerder als een coöperatieve, die samen de korven 
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uitbaatte die in gemeenschappelijk bezit waren. In deel twee van dit onderzoek zullen de verpachtingen 

nog verder onder de loep worden genomen.  

 

1.4.5 Verplichtingen en voorrechten 

 

In dit deel nemen we een kijkje naar de voor-en nadelen van het lidmaatschap van de Sint-Ambrosiusgilden. 

Deelname aan het verenigingsleven was namelijk vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Naast de voordelen die 

leden genoten, hadden ze ook een aantal niet te onderschatten verplichtingen. Gezien de verplichtingen 

van de ene voor de andere dan weer een voorrecht kunnen zijn, zoals de zorg voor de familie na diens 

overlijden, zijn de twee zaken erg aan elkaar gelinkt.  

Enkele van de perks van de broeders waren een verhoogde status en het ‘broederschapsgevoel’, dat de 

camaraderie onder gelijkgezinden symboliseert. Een gevoel van eenheid werd in deze sociaal 

gedifferentieerde verenigingen vaak bereikt door een gemeenschappelijke ethos en imago. Dit zien we dan 

ook duidelijk in verschillende zaken; zoals het mogen zetelen in een aparte bank in de kerk en de nadruk op 

het vermijden van ‘boers’ gedrag zoals vloeken en vechten, dat waarschijnlijk in een rurale gemeenschap 

een geducht onderscheidend effect zal hebben gehad. Deelname aan de processie met hun eigen 

artefacten was ook van belang in het vormen en tonen van hun identiteit. Drinken bleef een belangrijk 

onderdeel van het verenigingsleven en de alcoholconsumptie was dan ook indrukwekkend. Dit versterkte 

niet alleen de sociale banden door een grotere spontaniteit, maar zo hielden zij hun afspraak met de waard 

van de herberg hoog, waar zij in het aparte zaaltje mochten bijeenkomen.125 De meest evidente publieke 

ontmoetingsplaatsen waren de kerk en het kerkhof, de markt en de straat. De kerkdienst was dan ook het 

uitgelezen moment om in diens ‘groep’ of vereniging samen te zetelen. Tegen de 16e eeuw vormden vooral 

de herbergen die vaak een aparte ruimte verhuurden waar groepen konden samenkomen, het nieuwe 

sociale toneel.126 

Het centrale moment in het kalenderjaar van elke vereniging en hoogdag voor alle leden was de feestdag 

van diens patroonheilige. Deze tradities uit de middeleeuwse gilden werden uitgebreid in de 17e eeuw, 

waarbij ze zich ontwikkelden tot heuse evenementen. De dag bestond meestal uit dezelfde elementen: 

officiële zaken voor de vereniging zelf, de processie met alle leden en artefacten, de mis en daarna het 

feest. Dit was de gelegenheid bij uitstek om met alle pracht en praal naar buiten te treden in de openbare 

ruimte, waar het broederschap zichzelf trots toonde aan de gemeenschap. Alles op deze dag werd in het 

werk gesteld om de leden van hun ‘verdiende’ prestige te laten genieten, maar ook om potentieel nieuwe 

leden aan te trekken. De vereniging werd dan zelfs genoemd in de preek van de priester. Zoals we al zagen 

verlengden sommige verenigingen hun feestdag zelfs met 2 of 3 dagen.127  

Ceremonies, rituelen of andere vormen van sociale ‘magie’ die vaak verband houden met het ‘erbij horen’ 

in een selecte club vinden we echter niet terug in de statuten van de Sint-Ambrosiusgemeenschappen. Dit 
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sluit niet uit dat er een toost kan gegeven worden op het nieuwe lid, maar uitgebreide rituelen pasten niet 

in deze meer pragmatisch ingestelde vereniging.128 

Één van de vaste kerntaken van de gilde werd wel erg duidelijk beschreven, en dat was het verzorgen van 

de begrafenis van de gestorven leden. Ze was gestoeld op de traditie van de beroepsgilden, en was dan ook 

een van de belangrijkste verzekeringen die een gilde te bieden had.129 Het recht op een begrafenis was niet 

de minste reden om lid te worden van een gilde. Deze hulp in een uiterste tijd van nood versterkte de 

onderlinge banden in de gilde aanzienlijk.130 De dood van een confrater was een uiterst belangrijke 

aangelegenheid waar de andere leden en de vereniging zelf de verantwoordelijkheid voor droegen. Zo 

werden 4 van de jongste leden gekozen om de kist te dragen, was iedereen verplicht aanwezig te zijn op de 

begrafenis, en had de knecht de taak alle andere leden op de hoogte te stellen van het overlijden. Dit was 

uiteraard niet alleen een bijkomstigheid, maar vaak zelfs een motivatie om een vereniging te vervoegen. 

Niet alleen was de begrafenis van het overleden lid verzorgd, ook zijn familie kon rekenen op de sociale 

controle door de overgebleven leden. Ook bij leven was deze ‘vangnetcomponent’ belangrijk, in geval van 

ziekte of tegenspoed. 131  

Ook in onze statuten zien we deze en ook andere verantwoordelijkheden resoluut steeds opnieuw vermeld 

worden. Uiteraard is in de bijengilden hiernaast ook plaats voor specifiekere bepalingen. De statuten van 

Sint-Pauwels tonen alvast duidelijk de belangen van de vereniging in het geval een lid kwam te overlijden. 

Hier was het vooral belangrijk het kapitaal van de gilde veilig te stellen, aangezien zijn nakomelingen geen 

profijt meer konden hebben van zijn ingebrachte bijenkorven. Het gaat zelfs zo ver dat, indien een lid 

overleed voor hij zijn geplande korven had geleverd, dit wel nog door de familie moest volbracht worden.132 

Hoewel het nergens vermeld werd, is het zeker dat daar het verzorgen van de begrafenis en andere steun 

voor de familie tegenover stond, maar het economisch belang van de korven stond hier duidelijk bovenaan 

de lijst. De vereniging stelt verderop nog enkele eisen aan haar leden. Zo zijn de leden van de vergadering 

gehouden een ‘flambeeuw’ of ‘flambant’ te dragen in de jaarlijkse processie. Ook zal de vereniging 

gezamenlijk instaan voor het jaarlijks plaatsten van twee kaarsen op het altaar van de patroonheilige in de 

kerk. Een andere plichtstatigheid die van groot belang was en altijd terugkwam was het aanwezig zijn op 

de jaarlijkse feestdag, zowel op de vergadering als de processie en de mis, en de dag erna ook op de 

zielenmis van de overleden broeders.133 Hoewel dit bij Sint-Pauwels niet het geval was, werd dit niet zelden 

beboet in geval van verzuim. Op het einde wordt ook nog afgesproken per persoon minstens één ‘pot bier’ 

te drinken op de vergadering.134 Dit was waarschijnlijk een onderlinge afspraak met de waard van de 

herberg, in ruil voor een afgezonderde vergaderruimte. Zoals ik al eerder vermeldde was 

alcoholconsumptie een inherent onderdeel van het verenigingsleven.  

Ook in Meerdonk was het verplicht te “compareren” op de feestdag van de Heilige Ambrosius en ook begin 

april wanneer de bezorger dit vaststelde. Dit was waarschijnlijk de dag van de bezorgingen. In alle missen 

moeten zij aanwezig zijn, en zeker niet te laat komen. De confreers worden ook geacht te komen wanneer 

                                                   
128 Clark, British clubs, 223. 
129 Jansen, de deugd van broederschap, 68. 
130 Jansen, de deugd van broederschap, 154. 
131 Clark, British clubs, 228-231. 
132 Registers, 82: 2r.  
133 Registers, 82: 2v.  
134 Registers, 82: 3v. 



 

36 
 

zij werden gevraagd en direct hun schuld te betalen. Meer nog, de broeders zullen geld moeten opleggen 

aan de vereniging “in cas van dat de verhuerde bienvaeten d’oncosten niet en conden weiren”. Op verzuim 

van al deze verplichtingen stonden boetes.135 Het was duidelijk dat de vereniging zich voldoende wenste 

financieel in te dekken, als antwoord op huidige of toekomstige problemen. Even later lezen we over de 

obligate begrafenisriten. Hier wordt wel meer in detail gegaan dan in ons vorige dorp. De broeders moesten 

aanwezig zijn op de begrafenis, de zielenmis en moesten daarbij ook te offerande gaan. Zo zal de knaap 

gehouden worden aan alle broeders over het overlijden in te lichten en zullen de vier jongste broeders de 

kist ten grave dragen. Het dorp zou volgens de statuten vier hoogdagen per jaar kennen, waar opnieuw 

iedereen aanwezig moest zijn, en er moest een flambeeuwe of wassen kaars van 2 pond gedragen worden 

in de jaarlijkse processie.136 Over het algemeen kent Meerdonk dus vrij standaard verplichtingen voor een 

vereniging, maar heft wel op iedere misstap een precieze boete. Die trend zal zich in het volgende dorp nog 

meer uitgesproken doorzetten.  

Wachtebeke verwacht uiteraard ook de aanwezigheid van alle leden op de feestdag van hun patroonheilige 

en de maaltijden op die dag en de dagen erna, net zoals op de begrafenis of mis ter ere van de overleden 

broeders. Dit natuurlijk mits het geen geval van overmacht betrof. Waar de boetes bij het vorige dorp nog 

op één schelling lagen, zien we hier regelmatig 3 tot 5 schellingen verschijnen. Een gemiddeld jaarloon in 

Vlaanderen bedroeg ca 1750 rond de 940 schellingen.137 Net zoals in Sint-Pauwels kan de overleden familie 

geen aanspraak meer maken op de geïnvesteerde korven van het afgestorven lid. Wat meer was; indien de 

knaap, die dezelfde verantwoordelijkheden bij de begrafenis had als in Meerdonk, niet voor zijn werk 

betaald werd door de familie was niemand meer verplicht op de begrafenis aanwezig te zijn. Verder is het 

reglement ook nog bijzonder streng op het gedrag van de broeders. Wie buiten de vereniging gestemd 

werd, moest “content wesen sonder tegenspreken ofte sonder hem daer van te moghen beklaeghen” de 

confrerie verlaten zonder nog recht te kunnen doen gelden op zijn bijenkorven, en “hij hem oock niet meer 

en sal moghen presenteeren sittinghe ofte plaetse nemen in de bancke ofte het sitsel van de confrerie 

staende in de kercke”. Wie hierna nog volhardde in de boosheid kreeg een boete van maar liefst 20 

schellingen opgelegd, ten behoeve van de armen van het dorp. Aan de andere kant verloor een lid dat 

wegens zijn huwelijk verhuisde naar een ander dorp al zijn rechten bij de vereniging, zoals stemrecht en 

deelname aan de vergaderingen, maar “sullen sij hun in alles moeten ghedraeghen ende hun deel betaelen 

in alle omstandigheden ende lasten”.138 De statuten van Wachtebeke lijken op deze punten zo pijnlijk 

specifiek dat het vermoeden rijst dat het hier om gekende precedenten zou gaan. Geen wonder dat het 

bestuur de boetes zo alomtegenwoordig en hoog maakte, als afschrikmiddel, maar waarschijnlijk ook als 

een echte bron van inkomsten.  

De eerder bondige artikelen van de gilde uit Kruibeke stellen in de basis dezelfde eisen omtrent de 

begrafenissen en vergaderingen. Enkele bewoordingen verraden hier ook echter een financiële 

onzekerheid. Indien de opbrengsten van de verpachtingen niet genoeg zijn om de maaltijd op de 

vergadering te betalen, zal dit namelijk door de broeders moeten worden tegemoetgekomen.139 Ook hier 

blijven de korven kapitaal van de vereniging indien een lid sterf of vrijwillig de vereniging verlaat. Alle 
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boeten in deze gilde werden overigens in “wasch” (bijenwas) gevraagd.140 Dit is één van de weinige tastbare 

linken met de bijenteelt die we vinden in de statuten van de verenigingen. 

Verrebroeck vraagt van zijn leden om aanwezigheid in de hoogmis, de kermis en in de processies van het 

heilige sacrament, te vergezellen met een witte kaars van twee pond. Natuurlijk werd ook de aanwezigheid 

op de feestdag en in de zielenmis van de overledenen vereist, en bij begrafenissen moesten de vier jongste 

leden de afgestorvene ten grave dragen. Verzuim van één van deze zaken werd bestraft met één 

schelling.141 Dit alles is hoegenaamd niet anders dan we al eerder zagen. 

Boetes kwamen schijnbaar steeds meer aan de orde naarmate de tijd verstreek. Dit kan een gedeeltelijke 

respons geweest zijn op een oneven financiële balans, of een latent laag aanwezigheidscijfer. Deze 

mogelijkheden en andere zaken waarop verder nog allemaal boetes stonden zal ik in het volgende 

hoofdstuk bespreken. 

 

1.4.6 Boetes 

 

Intern conflict was, zoals we ook zullen zien in onze statuten, geen onbekende in vele verenigingen. 

Daarnaast weten we - het ideaalbeeld van de vereniging zoals die uit de statuten naar voor komt terzijde - 

dat verenigingen ook te kampen hadden met afwezigheid van de leden en liquiditeitsproblemen.142 Deze 

afwezigheden konden de vereniging met financiële problemen opzadelen. Het opleggen van boetes bij 

overtredingen kon hiervoor een oplossing bieden. Hoe hoger de vereniging was in stand, hoe strenger hun 

beleid. Het is moeilijk in te schatten hoe belangrijk boetes in de praktijk waren voor de kas van de Sint-

Ambrosiusverenigingen.143 Juist om deze redenen was het belangrijk een waterdicht en sterk reglement op 

te stellen. Het duidelijk verbod op vechten lijkt voor ons nu een evidentie, maar kon een werkelijk probleem 

vormen. Niet alleen de onvermijdelijke sociale spanningen in kleine gemeenschappen maar ook de 

alcoholconsumptie, competitie of jaloezie bevorderden de samenhorigheid niet. Uitsluiting uit de 

vereniging was dan ook vaak de enige oplossing. Het is echter moeilijk in te schatten hoe er hierop in de 

praktijk werd toegezien. Waarschijnlijk werden deze activiteiten, die pasten in het mannelijke clubideaal, 

oogluikend toegestaan zolang ze niet buiten de perken traden, en zorgden ze ook voor een regelmatige 

stroom van inkomsten voor de vereniging.144 Hoewel de reglementen vele boeten tonen voor wangedrag 

en overtreding van de regels, werd goed gedrag ook beloond. Zij konden in de gilde hogerop komen.145 

Straffen en boetes waren bij de Sint-Ambrosiusbroederschappen volgens Van Autenboer vaak het opleggen 

van kaarsen.146 Zoals wij al eerder zagen kwam schellingen aan bod – in Kruibeke ging het dan weer wel om 

kaarsen – maar hoe dit in de praktijk werd gecompenseerd, is moeilijk in te schatten. Hetzelfde bedrag kon 

ook in natura worden opgelegd.  
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In Sint-Pauwels zien we alvast een klassiek voorbeeld van de voornoemde praktijken. Wie ruzie zoekt of 

vecht wordt meteen al buiten gegooid, zonder zijn korven terug te krijgen. Als een discussie ontstaat 

waarover gestemd wordt in de vergadering, en iemand de uitkomst hiervan niet accepteert, zal hij ook zijn 

plaats in de vereniging verliezen. Het bestuur doet verder geen moeite de gedragsvormen van de leden aan 

te passen. Alleen mocht er “op de gemeene borse geenen snuyf, toeback ofte brandewyn en sal 

gecommandeert worden dan elck voor syn eyghen gelt”. Het geld van de vereniging mocht niet voor 

dergelijke zaken benut worden, maar de leden waren wel vrij hun eigen beurs hiervoor te openen. Als 

laatste staat het nog vast dat de vergadering moet eindigen voor negen uur.147 Zoals we zien zijn weinig tot 

geen boeten aan de orde in deze gilde.  

In Meerdonk ligt dit al heel anders. Op voorhand valt alvast te vermelden dat alle boeten hier in schellingen 

“wisselgeld” staan, die gebruikt zullen worden “tot waschlicht ofte ciraeten van de alderheylighste 

sacrament des autaers”. Op afwezigheid stond bijvoorbeeld al één schelling. Dit was dezelfde boete als op 

zweren en vloeken, waarna een hele reeks godslasterende vloeken ten voorbeeld werd gegeven; “(..) den 

Heylighen naeme Godts te lasteren, of ydelyck in den mont te nemen, als welemin de ongeoorloofde 

woorden mon Dieu, den blixem voert u wegh, sacramenten, of andere vloecken of sweiren tegen Godt 

Almachtige of deselfs lieve heyligen (…)” Dit ligt helemaal in lijn met het vrome voorkomen van deze gilde 

naar de buitenwereld toe, zoals wij die ook in hun inleiding erg duidelijk zagen. Nog veel belangrijker was 

dat de confreers elkaar niet mogen “misdoen met woorden ofte wercken”, op straf van tien schellingen 

wisselgeld. Indien de misstap zo erg was dat zij niet kon gecompenseerd worden aan de vereniging, werd 

de naam van dit lid voorgoed geschrapt.148 Een dergelijke omvangrijke boete was begrijpelijk, indien men 

het vernietigende effect van onderlinge vendetta’s op een vereniging overwoog. 

Op afwezigheid werden in Wachtebeke vijf stuivers gevraagd. Ter vergelijking: één schelling bestond uit 6 

stuivers. Ruziezoekers maar ook leden die vloekten moesten dan weer 10 stuivers leggen, en als ze daarna 

hun gedrag nog herhaalden werden ze na een stemming buiten de vereniging gezet en geschrapt uit het 

ledenbestand.149 Daarop lezen we, zoals al eerder aangehaald, de nadruk van leden die zijn weggestuurd 

om niet meer te proberen terug te komen of op een of andere manier nog bij de gilde te proberen horen. 

Zoals we al weten werden de 20 schellingen boete aan de armen van het dorp gegeven. In het broederschap 

was het ook niet toegelaten dat de confreers tabak rookten, brandewijn dronken of met de kaarten 

speelden op plaatsen tijdens de vergadering. De boete hierop bedroeg vijf groten en was ten voordele van 

de gilde zelf. Hierop gaan de statuten van Wachtebeke weer de erg specifieke richting op. Op de dag van 

de maaltijd was het verboden voor de leden om andere drank te drinken voordat het vat was aangeslagen 

door de knaap ’s middags kort voor de maaltijd, en mocht er niet later gedronken worden dan tot negen 

uur ’s avonds, wanneer ditzelfde vat weer gesloten werd. Drank mocht ook niet verstopt worden om nadien 

ergens anders te worden genuttigd. Hierop stonden vijf stuivers voor de verenigingskas.150 

Alle boetes van de gilde te Kruibeke stonden in ponden “wasch” of kaarsenwas. Meestal ging het dan ook 

om één pond per boete, zoals op niet aanwezig zijn op een begrafenis of op de heiligendag. Hetzelfde was 

het geval voor vloeken, zweren of ruziemaken, met uiteindelijk het schrappen van de broeder uit de 
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vereniging indien die volhardde in de boosheid.151 Van Verrebroeck weten we alleen dat afwezigheid 

bestraft werd met een boete van één schelling.152 Volgende tabel geeft een overzicht van de gemiddelde 

boeten voor afwezigheid per dorp. 

 

Dorp Boete in schellingen Boete in ponden was  

Sint-Pauwels 1723 Niet duidelijk  

Meerdonk 1740 3  

Wachtebeke 1754 1  

Kruibeke 1761  1 

Verrebroeck 1779 1  

Tabel 5: gemiddelde boetes bij afwezigheid op de vergadering van de Sint-Ambrosiusbroederschappen in 

de dorpen Sint-Pauwels, Meerdonk, Wachtebeke, Kruibeke en Verrebroeck. 

 

1.4.7 Besluit 
 

 

De analyse van de statuten van vijf verenigingen in het Waasland biedt ons een klare kijk op de interne 

werking van de Sint-Ambrosiusgilden. Ze hadden allemaal een gemeenschappelijk doel voor ogen: het 

verenigen van de bijenhouders in de lokale gemeenschap, de gezamenlijke uitbating van een aantal 

bijenkorven en samen jaarlijks van een maaltijd genieten. Hierin verschillen ze ook niet van de vele 

bijengilden in het hertogdom Brabant. Wat hen wel uniek maakt is de functie van de bezorger, die jaarlijks 

de verpachtingen organiseert en daarmee ook de pastorale bijenteelt naar de koolzaadvelden. Op die 

manier fungeert het broederschap als een coöperatie. Het lijkt dan ook logisch dat het jaarlijkse transport 

van vele korven in één keer, in plaats van ieder voor zich, een kosten-batenanalyse stevig aan de positieve 

kant zou doen doorwegen. De bezorger en zijn belangrijke verantwoordelijkheden zijn de boeiendste 

gemene delers van de Sint-Ambrosiusbroederschappen in het Waasland. 

Naast continuïteit zien we echter ook evolutie. De hoofdman verliest enigszins zijn belangrijke positie, die 

in handen van de deken en de bezorger terecht komt. We zien ook het animo voor de verpachtingen al wat 

slinken naarmate de tijd verstreek. Dit zal later echter nog veel duidelijker aan bod komen, in deel twee van 

deze scriptie. Het volgende hoofdstuk zal handelen over wie de leden van de verenigingen die we juist 

hebben behandeld dan juist waren.  

 

 

 

                                                   
151 Bijenboek, 843: 2v.  
152 Vyncke, “Geschiedkundige schets,” 129-130. 
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1.5 Analyse van het ledenbestand 
 

1.5.1 Motivatie  
 

Verenigingen omvatten verschillende functies door de eeuwen heen, en die ontwikkeling kunnen we goed 

analyseren aan de hand van het ledenbestand. Oorspronkelijk hebben we hiervoor al aanwijzingen gezien 

in de doelstellingen die de gilde zichzelf voorstelt in hun statuten. Deze waren vaak niet letterlijk de reden 

waarom leden zich aansloten, maar geven wel een indicatie van de prioriteiten van een vrijetijdsvereniging. 

Deze prioriteiten werden echter per individu anders beleefd. De schriftelijke uitdrukking van de gilde-

idealen werden ook doorheen de tijd anders geïnterpreteerd. We houden er toch rekening mee dat idealen 

in de realiteit de minderheid aanspraken, en het belangrijkste motief voor het deelnemen aan een 

vereniging het element van “sociale ruil” is, waarin immateriële zaken zoals vriendschap en vertrouwen 

uitgewisseld worden.153 De motieven om bij een vereniging te willen horen waren velerlei, en noch voor de 

buitenstaander als het lid zelf altijd duidelijk. Een nieuwe skill te leren, wegvluchten uit een slechte 

thuissituatie, nieuwe contacten leggen, vrienden maken, garanderen van een veiligheidsnet of gewoon om 

deel uit te maken van iets, waarin iedereen elkaars gelijke is.154 Het ideaal van broederschap dat men vond 

in een vereniging stond in hoog aanzien in de gemeenschap, en lokte dan ook nieuwe leden. Aan het eind 

van de 18e en tijdens de 19e eeuw werd het kunnen verkeren in goed gezelschap gezien als een 

maatschappelijke deugd. Broederschap en de deugden die eraan verbonden werden, veranderden 

naargelang de ontwikkeling van de vereniging en de context waarin die zich bevond. 155 

Historisch gesproken was een vereniging van mensen altijd geografisch en sociaal, beroepsmatig of 

professioneel gedetermineerd. De wens om ergens bij te horen, die tot vandaag doorleeft, werd beperkt 

door de voor de hand zijnde mogelijkheden. Onvermijdelijk raken bepaalde groep zo op elkaar aangewezen 

en ontstaat een soort van ‘gedwongen’ solidariteit. Dit ontkent in geen geval het bestaan van oprechte 

vriendschap binnen verenigingen. Dergelijke relaties kunnen echter ook een last zijn als de verplichtingen 

en sociale druk te groot worden.156  

Voor vele leden was de essentie van een vrijetijdsvereniging ook het zich kunnen onderscheiden van 

buitenstaanders en leden van andere verenigingen, door bijvoorbeeld het bezit van bepaalde privileges 

zoals een aparte zitbank in de kerk en het mogen actief deelnemen aan belangrijke processies. Soms, in 

meer verstedelijkte gebieden, onderscheiden leden zich ook door hun gedragspatroon. Dit zagen we af en 

toe in de bepalingen in de statuten omtrent het verbod om te vloeken. Dit lijkt echter een logische bepaling 

indien men het civiele verloop van een vergadering wenst te verzekeren, en we kunnen ons vragen stellen 

bij de opvolging en bestraffing van zo’n bepalingen. Ook worden de leden nergens ander geacht zich te 

onderscheiden in het dagelijkse leven door hun kledij of dergelijke, en we nemen aan dat dit in deze 

verenigingen dan ook niet erg veel belang had. In ieder geval moesten de Sint-Ambrosiusverenigingen als 

vrijetijdsbesteding wellicht onderdoen voor de lokale schuttersvereniging. De instapwaarde was minder 

hoog, aangezien niet iedereen toegang had tot een bijenkorf en een basiskennis tot de bijenteelt, en het 

boogschieten als sport was nu eenmaal een aantrekkelijker tijdverdrijf. Als er geen lokale schuttersgilde 

                                                   
153 Jansen, de deugd van broederschap, 14. 
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was, kan de bijengilde echter wel een dankbaar substituut geweest zijn voor de socialiserende 

dorpsbewoner, en mits enige middelen een mogelijkheid om een nieuw ambacht aan te leren.157 Hoewel 

een goede verstandhouding dus ook in de bijengilden primordiaal was, waren er andere troeven. Imkers 

konden eventueel ook door hun vereniging sterker staan qua organisatie van hun korven en de verkoop 

van honing. Dit motief komt later uiteraard nog uitgebreid aan bod. Lindemans stelt echter dat de Sint-

Ambrosiusbroederschappen simpelweg een vrijetijdsbesteding waren in de ogen van haar leden, de imkers, 

zodat ze jaarlijks aan een feestelijke maaltijd zouden kunnen aanschuiven.158 

 

1.5.2 Het ledenaantal 

 

Voor we de leden van onze verenigingen kunnen bekijken in hun sociaaleconomische context onderzoeken 

we eerst de evolutie van het ledenbestand zelf. Voor Verrebroeck heb ik hier helaas weinig tot geen data, 

alleen dat de vereniging toen ze ermee ophield nog slechts tien leden telde. Hier kunnen we enkel uit 

besluiten dat een gezond aantal leden voor het voortbestaan van een broederschap heel wat boven dit 

aantal lag. Dit is alvast het geval bij de vier centrale dorpen die al uitgebreid aan bod kwamen en waarover 

we wel wat meer info hebben, namelijk Sint-Pauwels, Meerdonk, Wachtebeke en Kruibeke.  

In ons eerste dorp, Sint-Pauwels, treffen we bij de oprichting 46 leden aan. De belastinglijst van Sint-

Pauwels in 1723 vermeldt 344 personen, met de oppervlakte van hun grond en wat zij hierop moesten 

betalen, waarvan slechts 56 onder ‘ste Pauwels’ stonden. Het gaat hier waarschijnlijk om de kern van het 

dorp. Dertien van de 46 namen vond ik terug op de belastinglijst. Veel bijenhouders kwamen ongetwijfeld 

van buiten de lokale parochie, wat verder moeilijk te onderzoeken valt. In de schuttersgilden kwam vaak 

wel één derde van de gildebroeders ‘van buiten’. Gezien we geen kennis hebben van Sint-Ambrosiusgilden 

in de nabije dorpen Steene en Kemzeke bijvoorbeeld, is het niet ondenkbaar dat een deel van de leden 

hiervan afkomstig was. Zeker in de 18e eeuw nam de migratie van leden uit naburige dorpen toe.159 Een 

heel aantal van de leden staat onderaan de statuten met een jaartal van vóór de oprichtingsdatum (1723) 

genoteerd, de vroegste daarvan al uit 1714. Onderstaande tabel geeft het aantal nieuwe leden per 

decennium weer, die er na de 46 originele leden geregeld bijkwamen.160 Aangezien we niet weten hoeveel 

leden werden uitgestoten, op eigen initiatief vertrokken of stierven is het onmogelijk te weten wat het 

ledenbestand inhield in deze verdere jaren. Vooral jonge mannen waren vertegenwoordigd in verenigingen. 

Dit bracht de oudere, meer ervaren leden die waarschijnlijk sneller zullen afvallen, in balans en bereidde 

ook een nieuwe generatie voor. Toch vielen ook veel jonge mannen af; door financiële tegenslag, huwelijk 

met iemand uit een ander dorp of het veranderen van beroep.161 Wie de vereniging wilde verlaten, kon dit 

vaak alleen op bepaalde dagen en tegen een bepaald bedrag. Het bestuur kon er ook leden uit gooien. 

Lekenverenigingen hadden op die manier grote macht over de eer en sociale status van hun leden in een 
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kleine gemeenschap, maar dit werkte ook visa versa.162 Hoewel verhuizing of financiële problemen dus de 

voornaamste factoren waren, was serieus wangedrag niet ongezien.163 

 

Jaren Aantal nieuwe leden 

1724-1730 9 

1731-1740 8 

1741-1750 5 

1751-1760 17 

1761-1770 13 

1771-1780 7 

1781-1790 23 

1791-1800 2 

1801-1810 16 

1811-1820 5 

1821-1829 2 

Tabel 6: aantal nieuwe leden per tien jaar in het Sint-Ambrosiusbroederschap in Sint-Pauwels van 1724 

tot 1829.164 

 

Vanaf 1803 was men in Sint-Pauwels niet meer gehouden een ‘bievat’ te leveren om toe te treden, maar in 

de plaats 6 gulden te betalen. Dit is een teken dat het verpachten van bijenkorven was opgehouden wegens 

gebrek aan pachters of de gilde zelf van het imkeren was afgestapt. In ieder geval werd het laatste nieuwe 

lid in 1829 aanvaard. Verder was het in Sint-Pauwels ook toegestaan de ‘huysvrouw’ mee te nemen in de 

vergadering, hoewel zij dus niet als volwaardige leden werden gezien.165 Vrouwen waren over het algemeen 

weinig welkom in lekenverenigingen. Het cliché van de uitsluitend mannelijke club is dan ook grotendeels 

waar. Toch werden soms de vrouwen van leden toegelaten of andere, vooraanstaande vrouwen werden 

als mecenassen in absentia opgenomen als erelid. Vrouwen hadden overigens wel hun eigen sociale 

omgang in de gemeenschap.166 

In Meerdonk vinden we in 1740 een startaantal van 25 leden. Voor dit erg kleine dorp is dit zeker een 

verdienstelijk aantal. Het feit dat zo’n gehucht een degelijk aantal imkers wist te vergaren, bewijst de animo 

voor dergelijke gilden en de waarschijnlijkheid dat kleinere kernen ook een heel aantal imkers had, die zich 

bij gebrek aan een lokale vereniging waarschijnlijk aansloten bij een naburig dorp. De kans dat de 

verenigingen van een regio een zekere competitie omtrent de leden voerden, is dan ook groot. Geen enkele 

van de leden staat hier genoteerd van vóór de gekende oprichtingsdatum, maar ook hier vinden we een 

neerslag van de aangroei van nieuwe leden, dat in vergelijking met het oorspronkelijk aantal behoorlijk 

                                                   
162 Van Dijck, “Het verenigingsleven,” 101. 
163 Jansen, de deugd van broederschap, 193. 
164 Gebaseerd op: Registers, 82. 
165 Registers, 82: 6v. 
166 Clark, British clubs, 202. 



 

43 
 

indrukwekkend is. De oorzaken van dergelijke opmerkelijk groei zijn moeilijk te achterhalen, maar in ieder 

geval duidt het wel op een groter sociaal draagvlak voor de vereniging, om welke reden dan ook.167 

Jaren Aantal nieuwe leden 

1741-1750 19 

1751-1760 5 

1761-1770 18 

1771-1780 13 

1781-1790 9 

1791-1800 3 

1801-1810 11 

1811-1820 1 

Tabel 7: aantal nieuwe leden per tien jaar in het Sint-Ambrosiusbroederschap in Meerdonk van 1741 tot 

1820.168 

 

De laatste grote toevoeging aan het ledenbestand gebeurde in 1810, waar nog wel negen nieuwe leden 

worden genoteerd. Onder het besluit van aanvaarding komen ook alle handtekeningen van de confreers te 

staan, die neerkomen op 19 personen, waaronder ook de handtekeningen van de pas aangenomen 

personen. De laatste toevoeging van het register kwam er in 1828, toen een nieuwe hoofdman werd 

gekozen, waaronder zich opnieuw 19 handtekeningen bevonden.169 

Bij haar oprichting in 1754 tekenen 44 leden de statuten te Wachtebeke.170 Gezien ik geen belastinglijsten 

van deze periode van Wachtebeke vond, noch verdere toevoegingen van nieuwe leden, is dit de weinige 

informatie die het dorp ons zal bieden in dit deel van het onderzoek. 

Kruibeke telt 33 leden bij haar oprichting in 1761, hoewel bij velen onder hen “met een bruyt” staat 

geschreven.171 De vrouwen van de leden waren in Kruibeke dus ook welkom, en de reële grootte van de 

vergadering zal dan ook groter geweest zijn, hoewel het niet duidelijk is welke rol de vrouwen al dan niet 

speelden in het broederschap. Hier vinden we helaas ook geen neerslag van het bijkomen van nieuwe leden 

in de komende jaren. De belastinglijst van Kruibeke bedraagt wel een totaal van 442 belastbare personen. 

Hier gaan we later nog verder op in. 

Aan de hand van de overgeleverde registers hebben de eerste twee dorpen ons al wat informatie kunnen 

verschaffen over de omvang van het ledenbestand. Bij allebei zien we dat de jaren ’50, ’60 en ’70 van de 

18e eeuw populaire decennia waren voor het toetreden tot een Sint-Ambrosiusgilde. Ook zien we de 

aantallen sterk afglijden net voor de eeuwwisseling, om erna echter weer de lucht in te schieten. Meer dan 

een opflakkering lijkt het echter niet te zijn, want tegen de jaren 20 van de 19e eeuw zijn de verenigingen 

hun aantrekkingskracht definitief verloren. Dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de Continentale 

Blokkade (1806-1813) die een kortstondige vraag naar honing genereerde toen de aanvoer van suiker uit 

                                                   
167 Clark, British clubs, 83-84. 
168 Gebaseerd op: Register Meerdonk (Heemkundige Kring de Kluize te Sint-Gillis-Waas). 
169 Register Meerdonk (Heemkundige Kring de Kluize te Sint-Gillis-Waas): 13r. 
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de Nieuwe Wereld stilviel. Gezien nadien weer stevig werd ingezet op goedkope suiker uit de kolonies, was 

het belang van de imker in Vlaanderen voorbij.172 

 

1.5.3 De sociaal-economische positie 

 

De bepalingen omtrent de inkomt van nieuwe leden kennen we al uit het eerste deel van deze 

masterscriptie. Het is hier dan ook kwestie de sociale realiteit van de broederschappen onder de loep te 

nemen. De vereniging als sociale entiteit was in haar ledenbestand afhankelijk van levenscycli en de op en 

neergang van sociale status. Zo bewogen vooral de jonge leden actief over het sociale speelbord en trokken 

de oudere leden zich eerder terug uit het publieke leven.173 Een uiteindelijk vitale bezigheid van vele 

verenigingen was het integreren van sociale of letterlijke buitenstaanders in de gemeenschap.174 De meest 

dynamische groep waren die van de middenklasse en de beroepen. 175 De adel was vaak niet 

vertegenwoordigd in deze verenigingen; er waren er dan ook maar weinig die ook echt op het platteland 

verbleven.176  

Hoewel de visie op verenigingen in het ancien régime gestoeld was op het idee van broederschap en 

gelijkheid onder elkaar, ondanks overduidelijke verschillen, was de realiteit duidelijk anders. Tijdens de 

vroegmoderne periode groeide de kloof tussen arm en rijk net, en vanaf de 16e en 17e eeuw kwam dit ook 

in de cultuur tot uiting. Zo mat de elite zich geciviliseerde omgangsvormen aan en in sommige 

vroegmoderne broederschappen werden uitsluitingsmechanismen in werking gezet. Initieel alleen in de 

steden, maar vanaf de 16e eeuw ook op platteland.177  

Broederschappen met een verscheiden sociaal landschap konden niet opdraaien voor de tekorten van hun 

vereniging. Daarom moesten ze extra zuinig zijn en voldoende inkomsten genereren. Het ‘sociaal kapitaal’ 

dat we al eerder noemden bevat ook uitsluitende elementen, namelijk van zij die de verplichte korf niet 

konden inbrengen.178 De financiële verplichtingen voor de gildebroeders waren geen lichte bijdrage. Niet 

alleen bevatten de biekorven een zeker kapitaal, maar moest een lid ook voldoende tijd hebben waarin hij 

geen geld kon verdienen om aan de vereniging te besteden. Daarbij hoorde een goede reputatie, wat 

moeilijk te meten valt, maar die waarschijnlijk geen eigenschap was die aan armoezaaiers werd toegedicht. 
179 Een bijdrage leveren bij inkomst in de vereniging spijsde dus niet alleen de kas, maar hield ook de paria’s 

van de samenleving buiten. 180 

Hoe zat het met die ongelijkheid in de Sint-Ambrosiusbroederschappen? Zagen we hier vooral mensen van 

dezelfde slag of een sociaal gedifferentieerde groep? Om dit te achterhalen hebben we belastinglijsten (en 

één graantelling) uit de oprichtingsjaren van de dorpen Sint-Pauwels, Meerdonk en Kruibeke onder de loep 
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genomen. Van het dorp Wachtebeke ontbrak ons helaas zo’n lijst. Uit deze lijsten kunnen we de sociale 

spreiding van het dorp bekijken en hoe de leden van de broederschappen hierin vallen, alsook of er 

noemenswaardige uitschieters aanwezig zijn.  

Van de 46 leden bij de oprichting van het Sint-Ambrosiusbroederschap te Sint-Pauwels heb ik dertien onder 

hen teruggevonden op de belastinglijst van 1724, het jaar volgend op de oprichting. De dorpsbewoners 

staan eerst genoteerd met het aantal bunders en roeden en vervolgens met de som die zij hierop moesten 

betalen, in ponden, schellingen en denieren. De bunders en roeden zette ik om naar ha en de heffing zette 

ik om in schellingen. De verdeling van de belaste dorpsbewoners en de dertien broeders staan hieronder in 

twee tabellen. De oppervlaktebepaling enerzijds en de heffing anderzijds bevonden zich in twee 

afzonderlijke lijsten, waarop ik bijna alle dertien leden dan ook twee keer heb aangetroffen. Bij twee van 

de leden is echter bij de ene de oppervlakte van zijn belaste grond niet bekend maar de heffing wel en bij 

de andere net het omgekeerde. Daarom worden maar 12 broeders telkens meegerekend, hetzij niet twee 

keer dezelfde. De belastinglijst telde ook drie burgers minder dan de oppervlaktelijst, waarvan de reden – 

afgezien van een mogelijke menselijke fout – niet duidelijk is.181 

 

Oppervlakte in ha Aantal 
dorpsbewoners 

Percentage 
dorpsbewoners 

Aantal 
broeders 

Percentage 
broeders 

0-1 212 61,3% 4 33,3% 

1-2 53 15,3% 3 25% 

2-3 22 6,3% 0 0% 

3-4 15 4,3% 3 25% 

4-5 11 3,1% 1 8,3% 

5-6 4 1,2% 0 0% 

6-7 6 1,7% 0 0% 

7-8 6 1,7% 0 0% 

8-9 4 1,2% 1 8,3% 

9-10 3 0,9% 0 0% 

10-11 3 0,9% 0 0% 

11-12 1 0,3% 0 0% 

12-13 2 0,6% 0 0% 

13-14 3 0,9% 0 0% 

14-15 1 0,3% 0 0% 

Totaal 346 100% 12 100% 

Tabel 8: oppervlaktes in ha en het aantal dorpsbewoners van Sint-Pauwels die op deze oppervlakte belast 

werden en hun percentages, waaronder ook het aantal broeders van het Sint-Ambrosiusbroederschap in 

Sint-Pauwels en hun percentages uit 1724.182 

 

De gemiddelde oppervlakte komt neer op 1,755494 ha per persoon. 

                                                   
181 Belastinglijst Sint-Pauwels 1724 (Rijksarchief Gent (RAG), AR81 Oud Kerkarchief Kemzeke en Sint-Pauwels), 125. 
182 Gebaseerd op: Belastinglijst Sint-Pauwels 1724, 125. 
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Heffing in 
schellingen 

Aantal 
dorpsbewoners 

Percentage 
dorpsbewoners 

Aantal 
broeders 

Percentage 
broeders 

0-25 206 60% 6 50% 

25-50 58 17% 1 8,3% 

50-75 21 6,1% 2 16,8% 

75-100 13 3,8% 1 8,3% 

100-125 12 3,5% 1 8,3% 

125-150 7 2% 0 0% 

150-175 6 1,7% 0 0% 

175-200 6 1,7% 1 8,3% 

200-225 2 0,6% 0 0% 

225-250 4 1,2% 0 0% 

250-275 2 0,6% 0 0% 

275-300 3 0,9% 0 0% 

300-325 1 0,3% 0 0% 

325-350 2 0,6% 0 0% 

Totaal  343 100% 12 100% 

Tabel 9: belastingheffingen in schellingen uit 1724 en het aantal dorpsbewoners van Sint-Pauwels dat 

hiertoe behoorde met hun percentages, waaronder ook het aantal broeders van het Sint-

Ambrosiusbroederschap in Sint-Pauwels en hun percentages.183 

Hier bedraagt het gemiddelde 41,6 schellingen per persoon.  

In de volgende tabel vinden we ook de dertien gevonden broeders in detail. 

Naam Oppervlakte in ha Heffing in schellingen 

A. De Bock 3,7 82,7 

Andries Gorm 1,6 36,3 

Andries Schelthaut 0,9 19,6 

Gillis G. De Hooghe 0,5 11 

Gillis Reyns 3 68,1 

J. A. Verbracken 3,5 67,4 

Jan De Potter Niet gekend 9,7 

Jan Nomeman 1 21,8 

Jan Noms 1,5 Niet gekend 

Jan Vereecken 4,7 105 

P. De Hooghe 8,4 188,8 

Pieter Arens 0,9 18,8 

Pieter Zeman 1,5 9,8 

Tabel 10: detailtabel van alle broeders van het Sint-Ambrosiusgemeenschap in Sint-Pauwels die op de 

belastinglijst van 1724 werden teruggevonden, met hun oppervlakte in ha en de heffing op deze grond in 

schellingen.184 

                                                   
183 Gebaseerd op: Belastinglijst Sint-Pauwels 1724, 125. 
184 Gebaseerd op: Belastinglijst Sint-Pauwels 1724, 125. 



 

47 
 

De eerste tabel toont ons alvast dat Sint-Pauwels een typisch dorp uit het Waasland was, waar maar liefst 

90 procent van de boeren minder dan 5 ha grond hadden. De spreiding van de geattesteerde leden staat 

hier hetzelfde tegenover.185 Dit bewijst de these dat de bijenteelt als agrarisch nevenbedrijf vooral van 

belang was bij het kleinere boerenbedrijf in handen van één familie. Dit is gezien haar specialisatie vrij 

logisch. Deze bedrijfjes van tussen de één en vijf hectare telden vaak een tien tot twintigtal korven, want te 

veel is voor enkel het eigen gebruik. De verkoop van de overschotten was dan ook een dankbaar inkomen 

voor de boer. 186 Het feit dat het hier om kleine boeren gaat, is ook te zien aan het verschil van spreiding bij 

de laagste gelederen. Waarbij 61,3 procent van de bevolking minder dan één hectare bezit, is dit slechts de 

helft bij de broeders. Slechts vier onder hen halen de hectare niet, waarbij dan nog twee ei zo na te kort 

schieten met 0,9 ha.187 

De tweede tabel met de heffing in schellingen toont ons, aangezien deze gebaseerd was op het grondbezit, 

uiteraard niet veel anders qua spreiding. In de detailtabel wordt ons dan weer al te duidelijk wie de 

uitschieters zijn in de vereniging; P. De Hooghe haalt maar liefst 8,4 hectare grond, wat hem veruit de 

grootste vis in de vijver maakt – zelfs op dorpsvlak is dit noemenswaardig – en hij mag in overeenkomst 

daarmee een grote som neerleggen.188 Het is dan ook niet vreemd dat wij hem later, wanneer wij trachten 

enkele leden van het bestuur verder te onderzoeken, nog opnieuw zullen ontmoeten.  

Meerdonk te 1740 is het volgende dorp waarbij we de sociale samenstelling van het ledenbestand kunnen 

bekijken. Voor dit gehucht, waar het Sint-Ambrosiusbroederschap slechts 25 leden telde, hebben we geen 

belastinglijst maar wel een graantelling van Vrasene ter beschikking, waar Meerdonk deel van uitmaakte. 

We vonden 16 leden terug in de subcategorie ‘Meirdonk’, waardoor we weten dat meer dan de helft van 

de leden hier uit Meerdonk zelf kwam – of geen graan noch dieren bezat die geteld konden worden. De 

bron kent wel grote beperkingen. De graantelling gebeurde in november 1740, wat kort na de oogst was. 

De vier verschillende soorten graan (samen met bonen en erwten) worden in aantallen ‘hopen’ – dus 

ongedorst graan- vermeld. Een onderlinge vergelijking zou mogelijk zijn, ware het niet dat de ‘hopen’ 

waarschijnlijk visueel als dusdanig werden waargenomen en geschat, en dus een erg arbitraire maatstaf 

vormen. Wat ons misschien meer kan vertellen is de geattesteerde aantallen vee, die naast het graan ook 

werden neergeschreven. Wat we verder nog wel uit de graantelling kunnen halen is hoeveel soorten van 

de genoemde gewassen de boeren dan wel kweekten, ongeacht de hoeveelheden.189 

 

Naam Koren Gerst Tarwe Haver Bonen Erwten Aantal 
koeien 

Aantal 
varkens 

Aantal 
kalveren 

Alexander 
van Laere 

x x  x   2 1 1 

Anthoni De 
Bock 

x x  x x  2 1 1 

Baudewyn 
Vercauteren 

x x  X   3 1 1 

                                                   
185 Belastinglijst Sint-Pauwels 1724, 125. 
186 Lambrecht, “1725: Zoetzuur,” 260. 
187 Belastinglijst Sint-Pauwels 1724, 125. 
188 Belastinglijst Sint-Pauwels 1724, 125. 
189 Graantelling Meerdonk 1740 (Rijksarchief Gent (RAG), AR187 Oud Archief Vrasene-Sint-Gillis), 2163. 
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Francois De 
Clercq 

   X   1 0 0 

Jacobus De 
Borgher 

x x  x X  4 0 3 

Jacobus 
Rotthier 

x x  X   1 0 0 

Jacobus 
Verbeke 

x   x  X 1 1 1 

Jan Baptist 
Van 
Overschelde 

 X     0 0 0 

Jan Bernaert x x x x X  3 1 0 

Jan Fransies 
Vandenbossc
he 

x x  x x X 3 1 1 

Jan Saey  x x X   2 1 2 

Jan Van 
Remoortel 

x x  x X  3 1 1 

Joos Van 
Damme 

x x x x X  4 2 0 

Joseph De 
Paepe 

X      0 1 0 

Joseph Van 
Remoortel 

x x  x X  3 0 0 

Pieter De 
Boeye 

x x  x x X 5 2 2 

Tabel 11: detailtabel van alle broeders van het Sint-Ambrosiusbroederschap in Meerdonk die op 

graantelling van dit dorp uit november 1740 gevonden werden, met de soorten teelten die ze hadden en 

hun aantallen vee.190 

Gezien de aanwezigheid van zowel graan als vee kunnen we natuurlijk stellen dat elk lid landbouwer was. 

Het belang van de attestatie van het vee is eenvoudig; het kunnen houden van vee toonde op verschillende 

manieren het kapitaal van een landbouwer. Op de kleine boerenbedrijven in het Waasland werd een klein 

areaal intensief bewerkt met het hele gezin. Hier werden vooral granen gekweekt, zoals wij kunnen zien in 

de tabel, die een zekerheid op de markt en voor eigen gebruik betekenden. Er was ook een grote teelt van 

voedergewassen waardoor de boeren een veestapel konden onderhouden. Dat zorgde op zijn beurt weer 

voor een grote mestproductie voor de akkerbouw.191 De hoeveelheid dieren die men kon onderhouden en 

die op hun beurt voldoende mest konden leveren voor de akkers, behoorde elkaar in evenwicht te houden. 

Daarbij zijn varkens een weinig veeleisend vee, dat alles eet en weinig ruimte nodig heeft, en dan ook vaak 

geassocieerd werd met de lagere sociale klassen. Het aantal koeien en kalveren vertellen ons dus een 

duidelijker verhaal. Kleinere boeren waren dankzij gemene gronden zoals bossen en weiden wellicht al in 

                                                   
190 Gebaseerd op: Graantelling Meerdonk 1740, 2163. 
191 Schoenaerts, Kerk En Gelovigen, 5. 
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staat om 1 of 2 melkkoeien te voeden.192 Landbouwers zoals Pieter De Boeye, Joos Van Damme en Jacobus 

De Borgher kunnen we qua vee dus wel als uitschieters beschouwen, en dit wordt ook gereflecteerd door 

de diversiteit in hun teelten. Deze laatste bezat volgens de bijgevoegde informatie ook nog eens een 

veulen.193 Het bezit van lastdieren was al een voorrecht waar de kleine boer over het algemeen geen 

toegang tot had. Pieter De Boeye - die nog altijd het meeste lastdieren had en alles teelde behalve tarwe – 

zal, zoals we ook later zullen zien, de hoofdman van de confrérie zijn.194 

Te Kruibeke was wel een belastinglijst te vinden, waar ik de namen van de broeders bekeek in 1761 

(oprichtingsjaar) en 1762. In dit laatste jaar vond ik zestien namen van leden terug, tegenover twaalf in het 

jaar van de oprichting. Gezien 1762 een weergave kan geven van ongeveer de helft van de leden van de 

vereniging, heb ik voor dit jaar gekozen. De volledige belastinglijst van dit jaar telt 418 dorpsbewoners, 

waarvan bij slechts 229 een financiële heffing werd vermeld. Vijf van de gevonden namen van broeders 

hadden dit ook niet, en staan buiten de zestien eerder vermelde leden.195  

Heffing in 
schellingen 

Aantal 
dorpsbewoners 

Percentage 
dorpsbewoners 

Aantal broeders Percentage 
broeders 

0-1 97 42,4% 0 0% 

1-2 27 11,8% 5 31,3% 

2-3 19 8,3% 3 18,7% 

3-4 15 6,6% 4 25% 

4-5 21 9,2% 3 18,7% 

5-6 12 5,2% 1 6,3% 

6-7 1 0,4% 0 0% 

7-8 3 1,3% 0 0% 

8-9 2 0,9% 0 0% 

9-10 6 2,6% 0 0% 

10-11 5 2,2% 0 0% 

11-12 3 1,3% 0 0% 

12-13 5 2,2% 0 0% 

13-14 4 1,7% 0 0% 

14-15 2 0,9% 0 0% 

15-16 6 2,6% 0 0% 

16-17 0 0% 0 0% 

17-18 1 0,4% 0 0% 

Totaal 229 100% 16 100% 

Tabel 12: belastingheffingen in schellingen uit 1762 en het aantal dorpsbewoners van Kruibeke dat 

hiertoe behoorde met hun percentages, waaronder ook het aantal broeders van het Sint-

Ambrosiusbroederschap in Kruibeke en hun percentages.196 

 

                                                   
192 Blomme, Bevolking, Landbouw En Rurale Industrie, 191. 
193 Graantelling Meerdonk 1740, 2163. 
194 Register Meerdonk.  
195 Pointing- en zettinglijsten, 1762 (Rijksarchief Gent (RAG), AR82 Oud Archief Kruibeke), 50. 
196 Gebaseerd op: Pointing- en zettinglijsten, 1762 (Rijksarchief Gent (RAG), AR82 Oud Archief Kruibeke), 50. 
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Naam Heffing in 
schellingen 

Info 

Andries Baert 1 Gestaethede ende trafique 

Gillis Baert 4 Daghgelt 

Gillis De Lauwer 4 Gestaethe 

Jan Baptist Lepeleir 1 Klockmaeker gestaethe ende daghgelt 

Jan Baptist Meersman 4,5 Gestaethede ende trafique 

Jan Baptist Stoop 5 Gestaethede ende trafique 

Jan Francies Smet 1,5 Gestaethede ende trafique 

Jan Francies Van Landeghem 5,5 Gestaethede ende trafique 

Joos Stoop 2,5 Gestaethede ende trafique 

Judocus Abbeel 2,5 Gestaethede ende trafique 

Judocus De Valck 4 Geen info 

Judocus Meersman 2 Gestaethede ende trafique 

Michiel Van Wouwe 1 Gestaethede ende trafique 

Philippus Rottieren 5 Geen info 

Pieter Jacobus De Coninck 4 Gestaethede ende trafique 

Pieter Van Goey 2,5 Daghgelt 

Tabel 13: detailtabel van alle broeders van het Sint-Ambrosiusbroederschap in Kruibeke die op de 

belastinglijst van 1762 werden teruggevonden, met hun heffing in schellingen en bijhorende 

informatie.197 

 

 

Wanneer we naar deze tabel kijken zien we dat de laagste gelederen van de gemeenschap, zij die onder 1 

schelling moesten betalen, maar liefst 42,4 procent van het dorp uitmaken. Net zoals in Sint-Pauwels hoort 

geen van onze leden hierbij, maar moest het grootste aandeel tussen de één en twee schellingen betalen. 

Verder lijkt de verdeling gelijk te lopen met die van het dorp, hoewel het maximum schellingen in het 

broederschap tussen vijf en zes schellingen valt. Bij de heffing stond voor de meeste personen ook wat 

extra informatie genoteerd, die ook in de tweede tabel te lezen is. Gestaethede ende trafique wordt hierbij 

het meest vermeld, en dit eerste zou een vaste inkomst betekenen, waarbij het tweede duidt op het drijven 

van handel. Hier komen we dus wat dichter in de leefwereld van de leden terecht. Eén onder hen was zelfs 

klokmaker. De andere ‘gestaethedes’ worden niet gespecifieerd, hoewel het evident zou zijn dat het hier 

om kleine boeren gaat die hun opbrengsten verhandelen (trafique) en als beroep een vast inkomen hebben 

in de lokale gemeenschap, zoals bijvoorbeeld herbergier, of seizoenarbeider waren.198 

 

1.5.4 De leden van het bestuur en familiebanden 

 

                                                   
197 Gebaseerd op: Pointing- en zettinglijsten, 1762 (Rijksarchief Gent (RAG), AR82 Oud Archief Kruibeke), 50. 
198 Pointing- en zettinglijsten, 1762 (Rijksarchief Gent (RAG), AR82 Oud Archief Kruibeke), 50. 
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Familiebanden waren van groot belang in het verenigingsleven. Ze bepaalden de omgang binnen de gilde, 

en zorgde voor een dynamiek waarin elke leeftijdsgroep vertegenwoordigd werd. Zo was er continuïteit 

maar ook vernieuwing. 199 De keuze voor het aannemen van nieuwe leden die familie waren van huidige 

leden was evident. Vele gilden begonnen dan ook als familiecoöperaties. Door het inbedden van de gilde in 

familietradities werd diens voortbestaan gegarandeerd. Bij de Sint-Ambrosiusverenigingen komt daar nog 

eens bij dat het houden van bijen een gespecialiseerde taak was, die kennis van zaken en ervaring vereiste, 

waarschijnlijk alleen verkrijgbaar via familieleden. Ook de uitstraling naar de buitenwereld in een kleine 

gemeenschap met herkenbare namen was een positief element.200 Als we kijken naar een onderzoek bij de 

schuttersgilden, blijkt dat vanaf de 17e tot de 20e eeuw bijna de helft van de leden zijn lidmaatschap 

overdroeg op één of meer zonen.201 

Onze broederschappen zullen we kort en eenvoudig, door het kijken naar veel voorkomende familienamen, 

eens bekijken. Het voorkomen van dezelfde familienaam was een evidentie in een kleine gemeenschap, 

maar betekende daarin ook bijna een zekerheid van verwantschap. Familienamen konden meer verwanten 

dan slechts de vader betekenen. Broers, grootvaders en nonkels konden ook gemakkelijk en zelfs 

waarschijnlijk deel zijn van de gilde, opnieuw gezien de specialisatie die de imkerij vereist. Andere namen 

konden ook een voortzetting zijn van de familietraditie. Zo kon een vrouw via haar zoon of broers toch ook 

nog iets betekenen in de gilde, als zij uit een imkersfamilie kwam.202  

In de context van mogelijke familiebanden zullen we ook proberen enkele leden van het bestuur enigszins 

te plaatsen in het broederschap en de gemeenschap. Naast het hecht netwerk van horizontale sociale 

relaties binnen verenigingen waren er ook even belangrijke hiërarchische, verticale banden.203 Hiervoor 

hanteerden verenigingen democratische procedures en er bestonden vaak strenge voorschriften omtrent 

interne hiërarchie en financiële verantwoordelijkheid. 204 Terwijl het dekenschap, een functie die meestal 

neerkomt op die van penningmeester of secretaris, elk jaar of elke twee jaar aan een ander werd 

toebedeeld en deze positie dus vrij goed de sociale samenstelling van een vereniging weerspiegelde, was 

de hoofdman meestal wel iemand uit de hoogste sociale geledingen. Leden en zeker de hoofdman maakten 

vaak deel uit van het dorpsbestuur. Verenigingen in eenzelfde dorp stonden meestal ook in nauw contact 

met elkaar. 205 

De leden die de statuten ondertekenen te Sint-Pauwels in 1723 delen alvast enkele namen. P. en Gillis 

Dhooghe, waarvan de eerste deken van de vereniging was en zoals we al zagen een vooraanstaand lid van 

de gemeenschap en zijn naar alle waarschijnlijkheid verwant. Van de namen De Cock, De Bock en Baert die 

verschillende keren voorkomen valt dit al moeilijker te zeggen, aangezien deze namen over het algemeen 

en ook in de andere dorpen veel voorkomen. Dat de leden van het bestuur genoeg aanzien en fondsen 

hadden om andere leden van de familie te betrekken, is evident. Op die manier verzekeren ze ook hun 

nalatenschap in het broederschap. In 1737 vervoegen nog twee Dhooghes, Fransies en Gillis Jacobus, het 

gezelschap. Ook verschillende Van Puyveldes, Christiaens en Vereeckes worden aanvaard in dat en 

                                                   
199 Jansen, de deugd van broederschap, 115. 
200 Jansen, de deugd van broederschap, 80. 
201 Jansen, de deugd van broederschap, 105. 
202 Jansen, de deugd van broederschap, 111-113. 
203 Van Dijck, “Het verenigingsleven,” 83-84. 
204 Van Dijck, “Het verenigingsleven,” 95. 
205 Van Dijck, “Het verenigingsleven,” 94. 
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opkomende jaren. In 1786 komt nog een Dhooghe bij het broederschap, de laatste nog in 1803. De 

vereniging zal ophouden te bestaan in 1829. Gezien het tijdsinterval tussen het lidmaatschap van de 

familieleden kan het hier met gemak om kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen gaan van de 

oorspronkelijke twee leden, die broers of neven kunnen geweest zijn. Gezien het feit dat de allereerste 

deken het meeste en zijn naamgenoot uit het eerste uur net het minste grond bezat van de broeders (zie 

tabel met details), zou het hier om een vader en zoon kunnen gaan, waarvan de zoon het familiebedrijf nog 

niet had overgenomen. De volgende deken/hoofdman wordt echter maar in 1781 gekozen, en is geen 

Dhooghe. Het lijkt sterk dat dezelfde hoofdman voor 58 jaar regeerde, tenzij hij wel erg jong was bij het 

begin. In dat geval zou hij ook geen (bijna) volwassen zoon kunnen hebben ten tijde van de oprichting. Het 

is dus best mogelijk dat de vermoede zoon als een logische opvolger in de confrérie werd gezien, en zonder 

stemming die naam waardig tot het hoofd van het broederschap werd aangesteld na de dood van zijn vader. 

Die continuïteit zou in de ogen van de broeders misschien zelfs geen neerslag hebben vereist, waardoor we 

niet weten van een hoofdman tussen 1723 en 1781. De these dat de hoofdman uit de meest 

vooraanstaande gelederen van de gemeenschap kwam, die we later steeds opnieuw zullen bevestigd zien, 

maken andere kandidaten twijfelachtig. Dat de oprichtende hoofdman echt meer dan een halve eeuw leider 

was van de confrérie, is echter uiteindelijk niet onmogelijk. Meer dan speculatie kunnen we op dit punt dus 

niet bieden. De tweede hoofdman in het broederschap die verkozen werd in 1781 was “den eerw. Heer en 

meester Andreas De Budt, Paster deser prochie”.206 Het was niet ongewoon dat een pastoor als hoofdman 

werd aangesteld; dit was een prestigeplaats in de gemeenschap, en kon de broeders nog erg van dienst 

zijn. De jaarlijkse mis gezongen voor de Heilige Ambrosius werd namelijk door het broederschap vergoed, 

ware het niet dat de pastoor als lid van de confrérie dit gratis aan kon bieden. Dit was ook zo in de Sint-

Ambrosiusgilde in Hemiksem.207 In 1803 werd Andries De Maere aangesteld als hoofdman. In 1810 werd 

opnieuw een nieuwe hoofdman verkozen, namelijk Alexander Goderickx. Hij werd de laatste hoofdman van 

het broederschap.  

Het broederschap in Meerdonk werd opgericht onder hoofdman Pieter De Boeye, die zoals wij eerder zagen 

opnieuw een grote vis in een kleine vijver was. Joseph de Boey ondertekent ook in 1740 de statuten. Naast 

hem zijn nog twee leden met de naam Van Remoortel aanwezig.  Op 12 december 1752 overleed Pieter De 

Boey, waarna Joseph de Boey – waarschijnlijk zijn zoon of broer - tot nieuwe hoofdman werd aangesteld. 

Zeven jaar later zal ook hij komen te sterven, waarop Pieter Van Mighem hem opvolgt als hoofdman. Ene 

Bernaert zal naast hem de positie van bezorger uitoefenen. Het is waarschijnlijk dat het hier om Jan 

Bernaert gaat, ook al sinds jaar en dag lid van de vereniging en zoals we kunnen zien in de tabel ook geen 

onvermogend lid. Tegen de jaren ’80 van de 18e eeuw zien we al drie Bernaerts in de confrérie. In februari 

1800 begraven de broeders hun hoofdman en kiezen een nieuwe; Francies Van Nespen. Met hem zien we 

de deken, J. Verhaghen en de bezorger Thedorus De Meyer. In 1810 is het ook met Francies afgelopen, en 

wordt de heer Jacobus Braem aangesteld, “meyer der commune van Vracene, oud notaris van Vracene 

polder etc.”208 De broeders hadden duidelijk een grotere hang naar prestige naarmate de 18e eeuw 

vorderde, en noemden maar al te graag de titels van hun hoofdman.  

Kruibeke kende, zoals we reeds weten, niet echt een hoofdman maar eerder een hoofdman/deken. 

Josephus Stoop lijkt, aangezien hij de eerste handtekening zet, waarschijnlijk deze persoon, hoewel dit niet 

                                                   
206 Registers, 82. 
207 L. De Schepper, “Hemiksem. De honigminnende liefhebbers van Sint Ambrosius (1708-1788),” Mengelingen den 
Heer Jozef Cornelissen aangeboden op zijn 75en verjaardag den 23en juni 1941 (1941): 44-45. 
208 Register Meerdonk. 
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zeker is. Naast hem bevatte de confrérie nog twee andere leden met dezelfde achternaam, die we 

terugvonden in de belastinglijst. De ene is hierbij een doorsnee dorpsbewoner, de ander valt duidelijk al in 

de hogere lagen. Er is geen opeenvolging van hoofdmannen in Kruibeke bekend, dus we weten onmogelijk 

of de familie al dan niet de touwtjes in handen hield hierna. Gezien hun late startdatum is het ook mogelijk 

dat er eenvoudigweg geen opvolging meer was, en het initiatief uit 1761 simpelweg ten onder ging met 

hun stichtende leden.209 

Als laatste opmerking kan ik nog stellen dat geen enkele hoofdman bij het ondertekenen van zijn naam een 

kruisje hoefde te zetten omdat hij deze niet zelf kon schrijven, hoewel dit altijd bij meer dan de helft van 

de broeders het geval was. Verder was de handtekening van de eerste hoofdman in twee van de drie 

onderzochte gevallen in hetzelfde handschrift als de statuten zelf, waardoor we kunnen veronderstellen 

dat hij de autograaf was. Hiervoor is al een geoefende hand nodig, en het geeft een indruk van de hoofdman 

als leider maar vooral ook initiatiefnemer bij het prille begin van de broederschappen.  

 

1.5.5 Besluit 

 

Bij de analyse van het ledenbestand onderzocht ik van naderbij wie de leden van deze verenigingen juist 

waren. Maakten zij deel uit van de lokale elite, ging het hier om beroepsimkers of was het bijenhouden een 

bescheiden nevenactiviteit op een kleiner boerenbedrijf? Of bestond het ledenbestand uit een 

samenstelling van alle drie? Ik ging na welke leden ik kon vinden op de belastinglijsten van het dorp waar 

de vereniging zich bevond. Hoewel slechts een deel van de leden teruggevonden kon worden en sommige 

bronnen moeilijk te interpreteren bleken, kwam ik toch tot een behoorlijk eenduidig resultaat.  

De omvang van de verenigingen op bepaalde momenten in de 18e eeuw valt moeilijk in te schatten. Wat 

we wel gezien hebben, was het draagvlak van de Sint-Ambrosiusbroederschappen aan de hand van het 

aantal nieuwe leden die zich aansloten. Rond 1800 bereikte die een minimum, met nog een laatste 

stuiptrekking in het eerste decennium van de 19e eeuw, waarna de meeste verenigingen de Belgische 

Revolutie niet meer haalden. Die stuiptrekking wijten we aan de Continentale Blokkade, die niet alleen de 

honingproductie tijdelijk deed heropleven, maar ook het animo voor de bijengilden.  

Het grootste deel van de broeders kwam uit de armere gelederen van de samenleving. Geen van hen dook 

echter ooit onder het minimum of behoorde tot de allerarmsten. Een tweede groep lag net hierboven, en 

een erg klein percentage behoorde wel tot lokale elite. Zij maakten dan ook niet verwonderlijk deel uit van 

het bestuur, en waren meestal hoofdman. Zoals wij ook al in de analyse van de statuten zagen, was dit een 

prestigepositie en het uithangbord van de vereniging naar de buitenwereld toe. Hiervoor wisten de 

verenigingen zo blijkt wel altijd een vermogende kandidaat te strikken. Toch moet ook hij deelgenomen 

hebben aan de bijenteelt. We zien dus dat deze activiteit voornamelijk beoefend werd door de kleinere 

boer, die de tijd en aandacht had om zich te specialiseren in de bijenteelt, maar ook enkele meer 

vermogende boeren zich ermee onledig hielden.  

 

                                                   
209 Bijenboek, 843. 
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Deel 2: de rol van de Sint-Ambrosiusbroederschappen in de 

commerciële en pastorale bijenteelt 
 

2.1 De economie van de bijenteelt 
 

Lucas Van Acker besprak in zijn thesis omtrent de economische rol van de bijenteelt in Vlaanderen dat in 

het Waasland in de hoogdagen van de bijenteelt rond 1700 maar liefst in 25 procent van de staten van goed 

van Melsele korven werden geattesteerd. Ook in het Meetjesland zien we aan het begin van de 18e eeuw 

dat een vijfde van alle huishoudens zich met de bijenteelt onledig hield.210 

Honing was tot in de vroegmoderne tijd dan ook de enige zoetstof waar alle sociale klassen toegang tot 

hadden. Suiker was tot in de 14e eeuw een relatief ongezien luxeproduct. Daar kwam echter verandering in 

toen men in onder andere de Canarische eilanden massaal suikerriet begon te telen. De prijzen daalden 

bijgevolg en de weg voor deze nieuwe zoetstof naar het continent lag open. Antwerpen wordt in het midden 

van de 16e eeuw zelfs het centrum van de internationale suikerhandel. Daarrond ontstaat zelfs een 

belangrijke suikerindustrie met verschillende raffinaderijen in Vlaanderen en Brabant, die dan vooral 

gericht zijn op de interne markt. De echte dreiging voor de honing en bijgevolg de bijenteelt kwam echter 

vanuit de suikerplantages in de nieuwe wereld. De ontelbare plantages die steunden op slavenarbeid 

maakten van suiker een massaproduct, dat definitief in het financiële zichtveld kwam van de gewone man 

en ook nog eens cruciaal was bij de consumptie van hun andere exportproducten zoals koffie en chocolade. 

Dit is de genadeslag die de Vlaamse bijenteelt te verduren krijgt in de tweede helft van de 18e eeuw.211 

Koekbakkers waren de laatsten voor wie de honing nog lang belangrijk bleef, hoewel ook zij naar verloop 

van tijd overgingen tot de goedkopere geïmporteerde honing. De honingprijzen en het aanbod daalden 

echter niet zo snel als de vraag van hen verwachtte. Dat komt door de jaarlijkse fluctuaties in het succes 

van het behouden en vermeerderen van kolonies. Het was dus niet de daling in teelten van bijvoorbeeld 

boekweit en het verder ontginnen van heiden en bossen die de bijenteelt terug deed lopen. 212 Hoewel de 

bijenteelt nooit echt verdwenen is, werd ze van een belangrijk boerenbedrijf gereduceerd tot een 

ambachtelijk curiosum.213 

We mogen echter niet zomaar dat andere essentiële product uit de bijenteelt, de bijenwas, over het hoofd 

zien. Vooral in Brabant lag de nadruk in de bijenteelt voornamelijk op het produceren van was. Toen waren 

de verlichtingsmogelijkheden namelijk nog sterk afhankelijk van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. 

Zeker de zuivere, witte kaarsen die in de mis werden gebruikt waren gemaakt van bijenwas. Waar goedkope 

suiker de honing verdrong, werden de kaarsen van bijenwas aan de kant gezet door het toenemende 

gebruik van olielampen aan het begin van de 19e eeuw, en na 1850 ook door de petroleumlamp. Vanaf de 

tweede helft van die eeuw, en vooral de laatste decennia ervan, hief dit gegeven samen met de import van 

koloniale suiker de zwanenzang van de bijenteelt aan.214 

                                                   
210 Van Acker, “No honey, no money?,” 39-40. 
211 Lambrecht, “1725: Zoetzuur,”261. 
212 Bieleman, Boeren op het Drentse zand, 505. 
213 Lambrecht, “1725: Zoetzuur,” 262. 
214 Bieleman, Boeren op het Drentse zand, 504. 
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2.2 De pastorale bijenteelt 
 

Bijenhouden in de Nederlanden was om verschillende redenen bijzonder. Hoewel de pastorale bijenteelt 

niet uitsluitend in onze regio’s ingang vond, was het nergens anders in Europa zo courant.215 Het verplaatsen 

van de bijenstal in de zomer naar een andere weide, zoals in de Kempen, is niet hetzelfde als de echte 

pastorale bijenteelt.216 De meeste boeren hadden enkele korven in bezit voor het eigen gebruik van honing 

en was. Kleine landbouwers, wiens boerenbedrijf arbeidsintensiever was, waren imker in bijberoep en 

hadden soms dertig of meer korven. Bij de pastorale bijenteelt was het aantal korven dat werd verplaatst 

vaak erg groot. 217 

In Noord-Europa kennen de meeste planten maar één bloeiperiode per jaar, en dat maar voor een paar 

weken. Het verschil in klimaat, ondergrond en teeltkeuzes maakten de teelten in Vlaanderen erg divers. 

Gezien bijen bloemvast zijn en altijd voor de nectar van dezelfde bloem kiezen eenmaal die gekozen is – 

iets wat de honingbij uitermate geschikt maakt voor het bevruchten van gewassen – waren de imkers 

afhankelijk van de bloeitijd van een bepaald gewas.218 Wie strategisch wist om te gaan met deze diversiteit 

door zijn korven te verplaatsen naargelang de verschillende bloeitijden, kon hier erg zijn voordeel mee doen 

en liters honing meer oogsten per jaar.219 

Het verplaatsen van de korven was geen sinecure. Er werd een stok door de korven gestoken, zodat zij 

samenhingen. De beste korven voor verplaatsing waren licht, compact en eenvoudig te sluiten. 220 De ingang 

voor de bijen wordt afgesloten, en de korven werden op hun zijkant op wagens of schepen gelegd. In het 

Waasland ging het hier door het gebrekkige wegennet overwegend om de scheepsvaart. Transport per 

water was een goedkoop, ook om landbouwproducten te transporteren.221 Dit vervoer gebeurde ’s nachts 

wanneer alle bijen binnen zaten, en als de reis meer dan één dag duurde dienden ze overdag stil te staan 

en de bijen te laten uitvliegen, om die ‘s avonds pas terug hun reis voort te zetten.222 Een vijftien tot 

twintigtal korven pasten op één kar, maar op schepen was waarschijnlijk veel meer plaats. Door het 

constante contact van de korven met elkaar was het risico op de verspreiding van ziektes of infecties wel 

groter. 223 Tegen een vast loon bleven er soms mensen achter bij de korven, om het vervoer te regelen en 

hen te beschermen. Dat deze vorm van bijenteelt zo populair was, ondanks haar omslachtigheid, blijkt uit 

de gewichtsvermeerdering van de korven in dit systeem met een derde.224 

In het noorden van Oost-Vlaanderen werd er in de 18e eeuw intensief aan pastorale bijenteelt gedaan, 

waarbij de rondgang begon bij de eigen fruitbloesems, vervolgens naar de polders reisde voor de 

paardenbonen, om in juni terug te komen voor de bloemen van de boekweit. Soms bereikten ze in het 

                                                   
215 Van Autenboer, “De bijengilden,” 249. 
216 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 461. 
217 Crane, The world history, 313. 
218 Lambrecht, “1725: Zoetzuur,” 259. 
219 Crane, The world history, 374. 
220 Van Autenboer, “De bijengilden,” 374. 
221 Blomme, Bevolking, Landbouw En Rurale Industrie, 187. 
222 Den Neerstigen Biën-Houder, 4-6. 
223 Crane, The world history, 350. 
224 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 462. 
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najaar dan nog het Waasland met haar heidegronden.225 Dit was aanvankelijk waarschijnlijk de gewoonte 

van individuele boeren, maar toen het algemene nut hiervan duidelijk werd, mogen we spreken van 

massale projecten waarin vele korven samen op een kar maar vaak ook op een boot verplaatst werden. Zo 

gebeurde dit tussen Brabant en Vlaanderen maar ook met name tussen Noord-Vlaanderen en Zeeuws-

Vlaanderen, waar het koolzaad een belangrijke teelt was.226 

Dat de imkers hun dieren met de seizoenen verplaatsten in hun eigen streek, maar ook daarbuiten, viel niet 

overal in goede aarde. De bezochte regio’s hadden zelf namelijk hun eigen lokale imkers, die de 

concurrentie natuurlijk liever kwijt dan rijk waren. Van Autenboer beschrijft pakkend enkele voorbeelden 

van zo’n gebakkelei. De processen die hieruit voortkwamen sleepten vaak ellenlang aan en bevatten 

ontelbare getuigenissen van imkers uit de streek van oorsprong en de nieuwe. Dit ging niet alleen over het 

al dan niet bestaande recht om zijn korven ergens anders neer te zetten, maar in één memorabel geval over 

het in beslag nemen van 27 stokken door de schout uit protest tegen de vreemde imkers. Hij achtte dit als 

voldoende boete tegen de ordonnantie van de hertog van Brabant, waarin staat dat het verboden was 

bijenstokken van buiten te brengen op de gemeente waar zij niet ‘gericht’ (geen recht bezitten) waren. Ook 

ontstonden er problemen met imkers uit Beerse en Vosselaar omdat ze hun bijen binnen het dorp 

Hemiksem hadden geplaatst. Nochtans zouden de overtreders worden gestraft met een verbeurdverklaring 

van hun korven, die vervolgens werden verdeeld onder de officier en de kerk van Hemiksem. Autenboer 

toont met verschillende reglementen uit negen Brabantse dorpen de omvang van de bedreiging die 

vreemde imkers leken te vormen voor de inheemse boeren. Zij waren zelf immers ook niet welkom in die 

andere gewesten. De bijenteelt nam dus een dergelijke plaats in in de lokale economie dat de overheid de 

belangen van de imkers ter harte nam en reglementen opstelde.227 

Een proces vanuit de Raad van Vlaanderen uit 1702 tijdens de Spaanse Successieoorlog kan ons een beter 

licht werpen op de migratie van korven van het Waasland naar Zeeuws-Vlaanderen. Militaire spanningen 

tussen de Spaanse Nederlanden en Frankrijk enerzijds en de Republiek en Engeland anderzijds zorgden voor 

extra grenscontroles. Er werd een regeling getroffen voor de Vlaamse imkers om hun bijenkorven die 

geplaatst waren voor het uitbreken van de oorlog terug op te kunnen halen in Zeeuws-Vlaanderen. Hiervoor 

hadden ze de schriftelijk toestemming nodig van de Raad van Vlaanderen. Hier krijgen we ook een idee van 

de omvang van deze migratie; elk individu had tussen de 200 en 300 korven staan en in totaal werden meer 

dan 2000 korven op een jaar tijd opgehaald en teruggebracht. Het is niet duidelijk of het hier dan wel telkens 

om de eigenaar ging of om de verantwoordelijke voor het transport. Gezien voor eender welke imker 300 

korven toch aan de grote kant lijkt, gaat het hier waarschijnlijk om een verantwoordelijke.228 

Gezien de vroege bloei van het koolzaad en de migratie van de bijen ernaartoe konden de imkers al veel 

vroeger in het jaar beginnen met het produceren van honing. Dit leverde ongetwijfeld een meerwaarde op, 

ook voor de bestuiving van het koolzaad. Hierdoor kon de imker soms zelfs meerdere oogsten van zijn 

korven per jaar hebben. Voor de imkers wogen de voordelen van de migratie zeker op tegen de kosten van 

het transport naar Zeeuws-Vlaanderen.229 Eenmaal terug in het Waasland konden de bijen de rest van de 

zomer profiteren van de boekweitteelt, die meestal liep tot in september. 

                                                   
225 Lindemans, Geschiedenis van de landbouw, 463. 
226 Lambrecht, “1725: Zoetzuur,” 259. 
227 Van Autenboer, 33-39. 
228 Van Acker, “No honey, no money?,” 79-81. 
229 Van Acker, “No honey, no money?,” 83-84. 
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Door de erg lage graanprijzen aan het begin van de 18e eeuw pasten veel boeren hun teelten aan om hun 

inkomsten op peil te houden. Zo werden meer en meer handelsgewassen zoals vlas, koolzaad en meekrap 

geteeld. Het koolzaadareaal was echter al sinds 1720 gestegen. De teelt van dit gewas kon veel opbrengen, 

maar was aan de fragiele kant, wat het een redelijk speculatieve keuze maakt. Het is dus niet zeker of het 

stijgende aandeel van dit gewas een echte reactie was op de economische contractiefase, of een toevallige 

schommeling.230 Koolzaad werd ook geëxporteerd vanuit Zeeuws-Vlaanderen. Deze uitvoer was het grootst 

tussen 1715 en 1745, tijdens de agrarische depressie. Vanaf de jaren vijftig van de 18e eeuw begint deze te 

dalen, en deze trend zal zich voortzetten tot aan het eind van de eeuw. Het opnieuw stijgen van de 

graanprijzen nam de incentive van de boeren weg om in te zetten op dergelijk risicovol gewas.231 Boekweit, 

daarentegen, groeit met gemak op de meest schrale gronden. Verder kon de plant ook laat in het seizoen 

nog worden gezaaid, was het stro erg geschikt als veevoeder en was het graan een belangrijke zekerheid in 

de wintermaanden, indien de winterrogge-oogst mislukte. Bij goede weersomstandigheden konden erg 

hoge opbrengsten behaald worden. Daar stond tegenover dat de plant erg gevoelig was voor nachtvorst in 

het voorjaar, en liet bij hevige wind gemakkelijk haar zaad vallen. De oogstresultaten konden dus erg 

onzeker zijn. 232 Niet alleen de bijen deden een goede deal met dit systeem; onderzoek toonde aan dat 

meeropbrengst in de koolzaadteelt indien zij genoeg bezocht werd door bijen, tussen de 13 en 64 procent 

ligt.233  

De migratie van bijenkorven omwille van economische doeleinden ligt niet begraven in het verleden. In de 

VS is het nog steeds een enorme business, waarbij professionele pastorale imkers jaarlijks met hallucinante 

aantallen bijenkorven op grote trucks geladen het land rondtrekken. Hun seizoen begint al erg vroeg in 

februari in California, waar de amandel- en kersenbomen in bloei staan, om vervolgens in april te 

Washington de appelbomen en abrikozenbloesems te bestuiven, zich in de zomer op te stellen in North-

Dakota en in het begin van de herfst terug in het westen te eindigen, waar de bijen zullen overwinteren. De 

inkomsten van deze gigantische imkersbedrijven worden niet alleen gerecupereerd uit de verkoop van de 

honing, maar ook uit de eigenaars van de aanplantingen die erg veel geld neerleggen om hun bloesems te 

laten bestuiven. Twee derde van alle honingbijen in de VS worden op deze manier ingezet. Ze ontmoeten 

elkaar op dezelfde plantages op dezelfde momenten in het jaar, waardoor ziektes en parasieten zich 

ongestoord kunnen verspreiden. De bijen krijgen hiertegen allerhande medicijnen toegediend, en zo komt 

het dat geen enkele honingbij in de VS, Europa of China nog kan overleven zonder antibioticum. Dan nog 

gaan gemakkelijk zeker twintig procent van de migrerende korven jaarlijks verloren en hoewel de meeste 

verliezen aan de ongedefinieerde ziekte CCD (Colony Collapse Disorder) wordt geweten, maken de stress 

van het dagenlange reizen, het sproeien van de boomgaarden waarop de bijen zich bevinden en de bijna 

industriële manier waarop de korven behandeld worden, hoegenaamd geen mysterie meer van de massale 

sterfte.234 De pastorale bijenteelt heeft zich eeuwenlang als beproefde methode bewezen, maar wordt 

vandaag helaas alleen ten dienste gesteld van extreem winstbejag en de instandhouding van regionale 

monoculturen.  

 

                                                   
230 Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 11. 
231 Van Cruyningen, Behoudend maar buigzaam, 202. 
232 Bieleman, Boeren op het Drentse zand, 523. 
233 Bieleman, Boeren op het Drentse zand, 506. 
234 Markus Imhoof, More than Honey (11 augustus 2012; Locarno: Zero One Film), DVD.  
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2.3 De verpachtingen  
 

Naast het recreatieve en religieuze aspect van de verenigingen zien we ook dat zij de verpachtingen van 

hun korven regelden en zo een inkomen voor het broederschap genereerden. Van een echt winstoogmerk 

naast het in standhouden van de eigen vereniging was er dus niet echt sprake. De bijengilden in Brabant 

hadden echter een meer elitair elan dan die in Noord-Vlaanderen.235 Om het commerciële succes van de 

gilden in het Waasland te onderzoeken heb ik een lijst met verpachtingen uit Meerdonk gebruikt, van hun 

oprichting (1740) tot het einde in 1812. Om onbekende redenen kent de lijst een hiaat tussen 1769 en 1805, 

wat wel zonde is, aangezien we de cruciale einddecennia van de 18e eeuw niet tot onze beschikking hebben. 

De veranderingen op lange termijn worden ons echter wel duidelijk. 

 

                                                   
235 Van Acker, “No honey, no money?,” 40. 

Jaar Aantal 
verpachtingen 

Aantal 
staecken 

Totaal in 
stuivers 

Gemiddelde 
prijs voor één 
staeck in 
stuivers 

Aantal 
verschillende 
pachters 

Gemiddeld 
aantal 
korven per 
pachter 

1740 11 37 324 8,8 6 6,7 

1741 12 41 516,5 12,6 6 6,8 

1742 13 45 552,5 12,3 6 7,5 

1743 13 46 568,8 12,4 6 7,7 

1744 14 46 387 8,4 8 5,8 

1745 14 48 900 18,8 7 6,9 

1746 14 48 862,5 17,9 8 6 

1747 14 49 646,2 13,2 8 6,1 

1748 15 52 560,4 10,8 9 5,7 

1749 15 53 458,4 8,6 7 7,6 

1750 15 53 328,8 6,2 9 5,9 

1751 15 53 523,2 9,9 7 7,6 

1752 16 56 549,6 9,8 9 6,2 

1753 17 61 449,4 7,4 7 8,7 

1754 17 61 396 6,5 8 7,6 

1755 17 61 342 5,6 8 7,6 

1756 17 61 373,2 6,1 7 8,7 

1757 17 63 396 6,3 8 7,8 

1758 17 63 540 8,6 8 7,8 

1759 18 64 466,2 7,3 7 9,1 

1760 18 64 465 7,3 9 7,1 

1761 18 65 391,8 6 10 6,5 

1762 18 65 397,2 6,1 10 6,5 

1763 18 65 441 6,9 9 7,2 

1764 18 66 517,8 7,8 9 7,3 

1765 20 72 721,2 10 8 9 

1766 21 75 468 6,2 11 6,8 
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Tabel 14: Ljjst met verpachtingen van het Sint-Ambrosiusbroederschap in Meerdonk, van 1740 tot 1812, 

met het aantal verpachtingen, het aantal korven dat in totaal werd verpacht, de gemiddelde opbrengst 

in stuivers, de gemiddelde prijs voor één korf in stuivers, het aantal pachters en het gemiddeld aantal 

korven die elke pachter huurde per jaar.236 

De korven werden verpacht aan de meestbiedende, waardoor een rechtstreekse reflectie van vraag en 

aanbod in de pachtprijzen te zien is. De eerste aantallen korven die worden aangeboden zijn daarom ook 

meestal de duurste, en een gelijk aantal korven ging niet altijd voor een gelijke prijs. Ik heb een lijn proberen 

trekken doorheen deze schommelingen door de totale opbrengst van de korven van één jaar te delen door 

het aantal korven dat effectief verpacht werd in dat jaar. Korven werden ook zelden alleen aangeboden, 

maar meestal per vier of drie. Het landbouwtraktaat over bijen uit 1734 duidde op het belang van de soort 

korf die men uitkoos, maar ook vooral het aantal. Eén korf brengt namelijk erg weinig op, en vraagt even 

veel werk om “waar te nemen” als twaalf korven.237  

De jaarlijkse verpachtingen in Meerdonk verliepen steeds op dezelfde manier. De korven werden ingedeeld 

in een vast aantal verpachtingen – dat in de realiteit echter sterk schommelde - waarbij in de meeste 

eenheden vier korven zaten. Pachters konden zich aanbieden en moesten een persoon als borg aanduiden, 

die waarschijnlijk het goed verloop en continuïteit van de kolonies mee moest garanderen. De persoon die 

borg zou staan werd steeds bij de pachter vermeld, en was vaak ook de pachter van het vorige jaar. Alle 

pachters en borgen waren lid van de vereniging.238 We kunnen dan ook vaststellen dat alle imkers van het 

dorp – en eventueel daarbuiten – aangesloten waren bij de vereniging, hoewel in de statuten geen 

exclusiviteitsprincipe voorkwam. Waarschijnlijk was de gildedwang niet aanwezig, maar was het niet meer 

dan logisch voor de bijenboeren om hun voordeel te halen in het collectief.  

De eerste tien jaar van verpachtingen van de vereniging waren erg succesvol. Soms werden gemiddeld zelfs 

bijna twintig stuivers neergelegd voor één korf. Na het midden van de 18e eeuw lijkt het enthousiasme al 

enigszins geluwd, en komt de gemiddelde pachtprijs nooit meer uit boven de tien stuivers. Toch zien we 

het aantal pachters nog stijgen tot aan 1770. Ook het aantal korven volgt een behoorlijk stijgende lijn tot 

waar onze gegevens tijdelijk stoppen, in 1769. Er was dus voor 1800 nog geen gebrek aan nieuwe leden in 

de vereniging, die per persoon evenveel korven blijven pachten als in het begin. Hierna beginnen de 

verpachtingen opnieuw met een heel aantal minder korven, die echter de volgende zeven jaar even hoog 

                                                   
236 Gebaseerd op: Register Meerdonk. 
237 Den Neerstigen Biën-Houder, 2-3. 
238 Register Meerdonk. 

1767 21 76 780 10,3 10 7,6 

1768 23 83 733,8 8,8 11 7,5 

1769 23 84 792 9,4 13 6,5 

1805 17 58 472 8,1 9 6,4 

1806 17 58 410 7,1 10 5,8 

1808 18 61 437 7,2 9 6,8 

1809 18 61 440 7,2 9 6,7 

1810 26 70 491 7,0 16 4,3 

1811 27 71        494 6,9 17 4,2 

1812 31 75        490 6,5 21 3,6 
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wordt als daarvoor. In 1800 zien we dat veel verpachtingen aan de hoofdman zelf, Francies Van Nespen, 

zijn. In 1812 zien we echter dat de gemiddelde prijs voor een korf nog slecht zes stuivers bedraagt. Het 

aantal pachters was echter nog nooit zo hoog geweest, maar hun enthousiasme was misschien niet geheel 

oprecht; een groot deel onder hen pachtte slechts één korf. Een jaar later werd zelfs al geen moeite meer 

genomen om verpachtingen op te lijsten, en enkele jaren later werden de korven verkocht.239  

Ook in dit onderdeel zien we een opflakkering van de bijenteelt aan het begin van de 19e eeuw, en niet 

toevallig precies opnieuw onder de Continentale Blokkade (1806-1813) die kort de invoer van suiker deed 

stokken.240 Dat daarna het doodvonnis voor de bijenteelt getekend was, is ons inmiddels ook al duidelijk. 

Sommige verenigingen wisten zich succesvol om te vormen tot een recreatieve gilde en bleven nog vele 

jaren voortbestaan, soms zelfs tot op de dag van vandaag. Dit zagen we echter vooral in Brabant.241 Geen 

van onze onderzochte Sint-Ambrosiusgilden wist het verdwijnen van de commerciële bijenteelt echter te 

overleven, en dit is geen onbelangrijk bewijs dat ze onderling sterker verweven waren dan in Brabant. 

 

2.4 De materiële cultuur 
 

 

Zonet zagen we de inkomsten die de vereniging genereerde aan de hand van de verpachtingen aan eigen 

leden. Waaraan werd dit geld, dat door de leden geïnvesteerd werd, dan eigenlijk besteed? En welke 

inkomsten had de vereniging hiernaast nog? Natuurlijk denken we dan aan de jaarlijkse teerdagen, waar de 

leden van maaltijden en drank mochten genieten. Ook werd een bank betaald in de kerk die exclusief voor 

de leden was, en verschillende witte kaarsen voor de jaarlijkse processie. De meeste verenigingen maakten 

jaarlijks een eindafrekening van in-en uitgaven in een groepsvergadering.242 Wat we in dit deel echter zullen 

onderzoeken zijn niet de rekeningen, maar de inventarissen van de Sint-Ambrosiusbroederschappen van 

twee dorpen in het Waasland. Beiden stammen uit exact dezelfde periode, namelijk 8 april 1786. Keizer 

Jozef II had een edict uitgevaardigd, dat alle broederschappen opgericht in kerken en kapellen ontbonden 

zouden worden. Dit was omdat hij meende dat ze hun oorspronkelijke functie, namelijk liefdadigheid 

tegenover de armen van de samenleving, hadden verloren. Alle broederschappen moesten een inventaris 

opmaken met hun inkomsten, bezittingen en lasten. Sommigen werden verkeerdelijk erkend als religieuze 

broederschappen en alsnog afgeschaft.243 Dit toont ons wel de materiële leefwereld van twee 

broederschappen in het Waasland op exact hetzelfde moment, en kan op dat vlak een interessante bron 

vormen.  

Allereerst hebben we een inventaris van Sint-Pauwels. Zij hebben allereerst aanvankelijk 82 bijenkorven in 

eigendom, die elk jaar verpacht worden, en waarvan twee korven jaarlijks rond de 7 stuivers kosten. Al deze 

verpachtingen brachten samen 2 gulden, 7 stuivers en 10 penningen op. Al enkele jaren was ook een 

standbeeld van de Heilige Ambrosius in de kerk bekend, dat bekostigd werd door de broeders. Er was ook 

een vergulde ‘casse’ gekocht met relikwieën, die in een zilveren doos zat, en zich ook in de kerk bevond. Als 

lasten worden de jaarlijkse zielenmis van de overleden broeders gemeld, waar 12 stuivers en 6 penningen 
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naartoe gingen, en de jaarlijkse rekening opgemaakt door de deken bedroeg 3 ponden, 4 stuivers en 7 

penningen. Dit is, zelfs afgezien van de zielenmis, een grotere uitgave dan de inkomsten van dat jaar. Dat 

de balans toen al onder nul liep, was geen verrassing. Aan de inventaris is nog een ander document 

toegevoegd uit 1832. Hier verklaart Joannes Temmerman van de vereniging een lening van 200 gulden 

Brabants te hebben verkregen. Het lijkt erop dat de gilde haar kapitaal in obligatie had gegeven aan een 

particulier, omdat zijzelf misschien niet meer actief was, en zo op de interest nog enig geld kon verkrijgen.244 

Dit is alleszins het laatste dat van de vereniging gehoord werd. 

Sint-Gillis is een dorp helemaal in het noorden van het Waasland, boven Sint-Niklaas, aan de grens met 

Nederland. In het eerste kapittel worden de lopende verpachtingen van het broederschap besproken. De 

verpachtingen liepen over twee jaar, en voor twee staken werd jaarlijks tussen de 8 en 12 stuivers opgelegd. 

In het tweede kapittel lezen we over een onbetaalde rekening van een pachter, die dan al neerkomt op elf 

gulden en veertien stuivers, die de vereniging nog te goed heeft. Vervolgens gaan we over naar de materiële 

bezittingen van het broederschap. Zij bezitten een kaarsenbak in de kerk met 21 pond was in, met 30 

‘schildjes’ die ooit aan de kaarsen hingen, twaalf standaarden voor de kaarsen, drie kaarsdompers om 

kaarsen uit te doven, een schild van het broederschap zelf voor in de processie en een weegschaal om de 

korven te wegen. Vervolgens blijkt de vereniging nog aanslepende schulden te hebben bij enkele leden van 

de vereniging, waaronder de bezorger.245 

Ten eerste kunnen we opmerken dat onze onderzochte verenigingen een opmerkelijk aantal belangrijke 

materiële bezittingen hadden, die vooral prestige uitstraalden naar de rest van de parochie toe. In de 

inventarissen van verschillende gilden vinden we voornamelijk artefacten terug die naar de verering van de 

heilige Ambrosius verwijzen, zoals heiligbeelden, een aparte bank in de kerk en flambeeuwen. Tot op heden 

zijn er enkele beelden van die heilige die de tand des tijds hebben doorstaan, maar ook vele zijn verdwenen 

of vernietigd. Het lijkt echter niet te vergezocht om te veronderstellen dat parochies nog steeds in het bezit 

van zo’n voorwerp ooit wel een bijengilde moeten hebben gehad.246 Het verband tussen de verenigingen 

en de religieuze beoefening binnen de gemeenschap is zoals we kunnen zien erg sterk. Het is dan ook niet 

verwonderlijk dat zij initieel verward werden met een religieus broederschap, en bijna onder het edict van 

Jozef II werden opgenomen. Ook leningen waren de verenigingen niet vreemd, zowel in het uitgeven als 

het ontvangen ervan. Een gilde met dergelijk kapitaal was voor haar leden waarschijnlijk een belangrijke 

verzekering in tijden van een zware financiële tegenslag.  

 

2.5 De rol van de bezorger 
 

 

Zoals wij al zagen in de analyse van de statuten van Sint-Pauwels en Meerdonk werden de bijenkorven 

zorgvuldig gekozen door de bezorger, en daarna naar het “saet” gebracht. Het gaat hier om koolzaadvelden, 

een erg aantrekkelijke vrucht voor de honingbij, met veel nectar. Dit gewas werd vooral geteeld in Zeeuws-

Vlaanderen, net over de grens met de Republiek. Tegen het voorjaar begon het eerste koolzaad te bloeien 

in Zeeuws-Vlaanderen. De bezorger hield er dan ook een strikte agenda op na, en de korven moesten op 
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tijd geleverd worden om ook op tijd de velden in bloei te kunnen bereiken en het meeste uit de bloesems 

te halen. Wanneer die bloei voorbij was, keerden de korven terug naar de eigen regio, waar ze van de 

boekweitteelt konden genieten tot in september. Afhankelijk van het gewicht behaald na de periode in 

Zeeuws-Vlaanderen en het aantal nieuwe zwermen die de korf opleverde, was er soms zelfs sprake van 

twee oogsten per zomer. Het hanteren en organiseren van dit systeem benadert al een notie van 

winstmaximalisatie.247 Karren met korven die in de Kempen en Brabant naar de heide werden gebracht, 

werden wegens gebrek aan constant toezicht vaak alleen achter gelaten, maar op diefstal stonden erg hoge 

boetes. We veronderstellen dat dit ook hier het geval zal geweest zijn, gezien de verschillende maanden 

waarin de korven in Zeeuws-Vlaanderen verbleven. Zoals we al eerder zagen, stonden op diefstal niet alleen 

hoge boetes, maar was de omvang van de gemigreerde korven zo groot dat diefstal erg onwaarschijnlijk 

lijkt. 248 

We weten ook dat vreemd genoeg nergens in Brabant een bezorger werd aangetroffen in de bijna honderd 

bijengilden in de regio.249 Toch was er in de vele reglementen rond het plaatsen van korven ook daar sprake 

van een vorm van transhumance, onder andere naar de heidegronden in de Kempen. Om hier meer inzicht 

in te krijgen lijkt het mij aangewezen de twee systemen in vergelijking te brengen met elkaar. Hiervoor zal 

ik de pachtreglementen van twee dorpen gebruiken; Kruibeke en Hemiksem. Kruibeke is zoals wij weten 

een deel van het Waasland, wiens leden en statuten we al uitgebreid onder de loep namen. Het dorp 

bestond uit een homogene zandleembodem met een strook rivierpolder langs de Schelde, en had dus een 

deel van beide bodemsoorten die dominant zijn in het Waasland.250 Hemiksem was deel van het hertogdom 

Brabant, maar ware het niet dat de Schelde tussen hen in stroomde grensden zij aan elkaar. Hier vinden we 

ook uitgebreide statuten van de vereniging, inclusief een apart reglement omtrent de verpachtingen.  

Vóór de gilde te Hemiksem werd opgericht in 1708 brachten de Kempische ‘bieboeren’ op het einde van de 

16e eeuw hun korven van Turnhout naar het dorp. De stadhouder en schepenen van Beerse verzamelden 

toen bewijs hiervan, en vonden een heel aantal getuigen die bevestigden dat tijdens de zomer vreemde 

imkers hun korven kwamen plaatsen, en dat al generaties lang. In 1599 lieten de heren dan ook hun 

heerlijke rechten opnieuw gelden, en stelden een herinnering in aan het verbod hierop, waar grote straffen 

op rustten. Het is niet duidelijk of hun rechten sindsdien voldoende beschermd werden, maar het werd 

alleszins nog een eeuw wachten op de oprichting van een Sint-Ambrosiusgilde in het dorp. Zij leefde voort 

tot 1788, wanneer de laatste rekening terug werd gevonden, die zelfs niet afgesloten was.251 

De statuten te Hemiksem bestonden maar liefst uit 32 artikelen. Zij bevatten alle elementen die we al 

eerder zagen bij de reglementen in onze vier onderzochte gilden, hoewel ze opvallend meer uitgebreid, 

gestructureerd en logisch zijn dan degene die we onderzochten in het Waasland. Het lijkt zelfs meer en 

meer duidelijk hoe de verenigingen in het noorden van Vlaanderen alle nodige elementen geselecteerd 

hebben uit dergelijke documenten, waarbij alle informatie die zij zelf als vanzelfsprekend beschouwden 

niet opnamen, wat weliswaar voor buitenstaanders een fragmentarische indruk geeft. Desondanks 

bevatten de reglementen van Hemiksem – die ook los staan van de pachtvoorwaarden in een apart 

document – enkele noemenswaardige verschillen. Zo werden de nieuwe leden niet alleen geacht een 
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bijenkorf in te brengen, maar ook een kaars van witte was en het opleggen van tien stuivers. Verder staan 

ook zaken, die we voor de rest zelf hebben moeten ondervinden of achterhalen, gewoon letterlijk 

opgeschreven, zoals bijvoorbeeld het feit dat de korven alleen aan de leden verpacht mochten worden en 

verder aan niemand anders. Ook werden de broeders aangemaand geen inbreuk te doen op de 

reglementen van de bijenteelt en andere imkers geen schade te berokkenen. Leden die wilden vertrekken 

moesten net als in het Waasland een vergoeding betalen, maar werden hiervan geëxcuseerd indien het om 

reden van armoede was. Verder werden alle 32 regels voor het begin van elke vergadering luidop 

herhaald.252 Afgezien van wat meer diepgang en structuur in de reglementen – en het ontbreken van de 

bezorger – komen deze verder erg sterk overeen. 

Van Hemiksem vonden we in de literatuur ook een beschrijving van hun rekeningen terug. Deze bevestigt 

echter eerder het beeld dat wij eerder al te zien kregen; in de eerste jaren van de gilde is het draagvlak voor 

de verpachtingen groot, en de prijzen weerspiegelen dat. Twintig jaar later ziet het er al anders uit, en 

afgezien van enkele heroplevingen in 1745 en 1748 stond het vuur van de gilde vanaf 1758 op een erg laag 

pitje. Toch hield de vereniging het zoals ik al vermeldde nog uit tot bijna 1790. In de jaren ’80 was er zelfs 

nog een heropleving geweest, met enkele nieuwe leden. Niet lang hierna was het echter definitief 

afgelopen.253  

De statuten vermelden ook al hier en daar regels omtrent de verpachtingen. Het was pas in 1786 – twee 

jaar voor de vereniging de boeken sloot – dat een apart reglement opgesteld werd. De verpachtingen te 

Hemiksem liepen over een termijn van twee jaar, en waren gestoeld op vier regels; 

1. De pachtsom moet jaarlijks betaald worden aan de deken op 7 of 8 december. 

2. De pachters moeten hun gepachte korven terugbrengen met hetzelfde gewicht, namelijk 26 pond, 

als hoe zij ingebracht zijn. 

3. De pachters moeten een borg aanstellen, die samen met hen aansprakelijk is voor de korven. 

4. Indien de pachter zijn korf of kolonie verloren heeft en dus niet op gewicht terug kan brengen, zal 

hij een andere moeten voorzien voor de volgende pachter, en zal daarvoor samen met zijn borg 

verantwoordelijk zijn.254 

 

Slechts één keer wordt de transhumance vermeld, en dat dan nog in de rekeningen. In het jaar 1748 werden 

de bijen naar de heide gebracht, en dit werd aangehaald als reden voor het grotere inkomen van de gilde 

in dat jaar, terwijl de winst al veel jaren daarvoor slabakte. Opmerkelijk is hier, dat die verbeterde toestand 

een paar jaren aanhield, terwijl nergens sprake is dat zij opnieuw verplaatst werden.255 Een grotere 

mogelijkheid tot het verzamelen van nectar en dus het vermeerderen van de honingproductie waren niet 

alleen goed nieuws voor de inkomsten van de imker, maar ook voor het voortleven van de bijenkolonies. 

Hoe sneller zij groeiden, hoe meer zij konden zwermen en hun aantallen vermeerderen.256 De rekeningen 

tonen ook een duidelijke weergave in de jaren waar korven gestolen of verloren waren.  
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Het pachtsysteem te Kruibeke wordt op een nogal verwarde manier beschreven, enerzijds heel kort als 

laatste element in de statuten, en vervolgens ook nog een deel hierna. Zoals we dus al in de analyse van de 

statuten zagen, komen de regels omtrent de verpachtingen behoorlijk overeen met die van Hemiksem. Hier 

staat ook dat alleen leden van de vergadering pachters mochten zijn van de korven, ze op hetzelfde gewicht 

moesten teruggebracht worden zoals de pachter ze ontvangen had en op de feestdag van de heilige 

moesten betaald worden. De termijn voor het verpachten stond echter niet vast, en hing af van het bestuur. 

Even later lezen we de regels die vastlagen voor een belangrijk moment; het transport van de korven naar 

Zeeuws-Vlaanderen. Iedere pachter die in het transport deelnam was gehouden drie stuivers te betalen per 

korf. De deken moest dit alles optekenen en coördineren, en hij of een ander lid van het bestuur moest de 

korven bezorgen aan het ‘veir’. Het transport gebeurde hier dus via schip. Ook wanneer de bijen terug 

werden gehaald, waren de deelnemende pachters verplicht de onkosten hiervoor te betalen aan de deken, 

op de dag voor het vertrek. Vervolgens lezen we vanuit het standpunt van de bezorger, die instaat voor de 

verpachtingen, en opnieuw herinnert aan de bepalingen die we al reeds lazen in de statuten omtrent de 

betalingstijd, het gewicht van de korven, etc. Ook de nood van een persoon als borg komt hier aan bod. Hij 

benadrukt ook dat “niemand en sal gheadmitteert worden als pachter der voorschreven stocken bien, ten 

sy synde confreer der ghemelde confrerie vanden H. Ambrosius binnen Cruybeke”. Binnen Kruibeke is 

hierbij van belang, aangezien erop volgt dat de leden van de vergadering die van elders komen bij het 

ondertekenen van de reglementen ook akkoord gaat met de lokale wetgeving “placcaten, costumen, 

ordonanties en alle andere privilegien”.257  

Het pachtreglement te Kruibeke is op zijn minst gezegd lastig om te interpreteren. Met onduidelijke zinnen 

en lange tangconstructies geven de broeders in essentie enkele simpele principes weer. Toch haalt deze 

laatste passage een belangrijk punt aan, waar we ook bij de analyse van het ledenbestand reeds op botsten; 

sommige leden van de vergadering kwamen niet uit het dorp van de vereniging zelf. ‘Bieboeren’ en imkers 

zijn met andere woorden bereid een zekere afstand af te leggen om bij de vereniging te horen. In Hemiksem 

lezen we hier niks over. Voor de kleine boeren in het Waasland wogen de baten van het deelnemen aan de 

pacht, en dus ook de migratoire bijenteelt, dus op tegen de kosten van diezelfde pacht, en de verplaatsing 

naar een ander dorp. Als we weten dat deze uitbreiding van voedsel voor de bijen tot twee oogsten per jaar 

(in plaats van één) kan verzekeren voor de boeren wordt ons duidelijk waarom, en ook waarom de Sint-

Ambrosiusgemeenschappen onmogelijk afgedaan kunnen worden als een simpele vrijetijdsvereniging voor 

imkers. Te Hemiksem werd slechts om de zoveel jaar gedacht de bijen naar de heide te brengen, en was 

bijgevolg ook geen nood aan een bezorger of andere verantwoordelijke. Gezien de Kempen en Brabant zich 

meer focusten op de productie van was, en niet honing, was de grootschalige migratie van bijenkorven voor 

hen een pak minder interessant. De Sint-Ambrosiusgilde te Hemiksem stierf ook erg vroeg uit, nog voor de 

suikerproductie finaal een bres had geslagen in de verkoop van honing. Zoals Van Autenboer ons wist te 

vertellen konden een heel aantal andere verenigingen in Brabant succesvol de omschakeling maken naar 

een puur recreatieve gilde, en hielden het veel langer uit dan de gilden in Vlaanderen. Het samenlopen van 

de ondergang van de commerciële bijenteelt aan het einde van het eerste kwart van de 19e eeuw met het 

uitsterven van de bijengilden in Noord-Vlaanderen is een belangrijke aanwijzing voor hun commerciële 

betrokkenheid. 
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Conclusie 
 

In deze scriptie trachtte ik twee vragen te beantwoorden, namelijk enerzijds hoe de Sint-

Ambrosiusbroederschappen in het Waasland werden georganiseerd en verschillend zijn van degene in 

Brabant, en anderzijds wat hun band was met de organisatie van de commerciële en de pastorale bijenteelt 

in Noord-Vlaanderen. 

In deel één werd ons duidelijk hoe de broeders in het Land van Waas hun eigen specifieke situatie en 

verwachtingen hebben trachten in te passen in de reeds bestaande traditie van de bijengilden in Brabant, 

die op haar beurt sterk gestoeld was op die van de schuttersgilden.258 Naast de algemene werking van het 

pachtsysteem en de praktijk van de heiligenverering leerden we hier vooral over de bijzondere positie van 

de bezorger. Hij was de spilfiguur in de gezamenlijke pastorale bijenteelt van de Noord-Vlaamse imkers 

naar Zeeuws-Vlaanderen, waar het koolzaad al vroeg in het jaar bloeide.259 We leerden ook wie deelnam 

aan dit coöperatieve systeem. Na het duiden van een deel van de ledenbestanden aan de hand van 

belastinglijsten kwam hier aan het licht dat het voornamelijk ging om kleine boeren, die tussen de één en 

vijf ha bezaten, en de bijenteelt als agrarisch nevenbedrijf beoefenden. De specialisatie en 

arbeidsintensiteit die deze activiteit vereisten maken van hen uitermate geschikte kandidaten.260 Toch 

waren ook enkele grotere boeren van de partij in de vergadering van de Sint-Ambrosiusbroederschappen, 

om als leden van het bestuur op te treden maar ook als pachters.  

Het tweede deel van deze scriptie wierp een licht op de pastorale bijenteelt die de boeren in het Waasland 

beoefenden, en waar die dan eigenlijk wel goed voor was. De migratie verliep via de waterwegen. In de 

lente werden de korven al vroeg naar Zeeuws-Vlaanderen gebracht om van de bloei van het koolzaad te 

genieten. In de zomer, wanneer het boekweit welig groeide in het Waasland, kwamen de ‘staecken’ weer 

terug om ook hier het onderste uit de kan te halen. Het gebruik van deze techniek kon de korven tot één 

derde zwaarder maken, en bijgevolg ook meer kolonies doen overwinteren en vermeerderen.261 Alle 

pachters van de gezamenlijke korven in de vereniging waren lid van de vergadering. Bij hun inkomst 

moesten ze een zwaar ‘bievat’ leveren, en konden dan jaarlijks een aantal van deze ingebrachte korven 

huren. Hoewel er een prijskaartje aan vast zat, boden de broederschappen, naast een sociale groep, toch 

nog essentiële voordelen voor de imkers. Hoe meer korven men pachtte, hoe meer onder hen door het 

beheer van de bezorger konden deelnemen aan dit ingenieuze en uitermate voordelige systeem. Het 

logische gevolg was een grotere productie van honing en dus meer inkomsten voor de bijenhouders. Het 

doorleven van deze methode tot op de dag van vandaag is een ontegensprekelijk bewijs van haar efficiëntie.  

Ook de economische schommelingen in de vraag naar honing toonden de hechte band met de bijengilden 

in het Waasland. Tegelijkertijd beleefden zij, zowel als draagvlak voor nieuwe leden als in de populariteit 

van haar verpachtingen, hun hoogtepunten, en ook samen duikelden ze door de stijgende import van 

goedkope koloniale suiker de kelders van het leven in. De heropleving ten tijde van de Continentale 

Blokkade, die nog geen tien jaar duurde, zagen we onmiddellijk weerspiegeld in een opflakkering van de 
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populariteit bij de Sint-Ambrosiusgilden in de streek.262 Ten laatste bewees de directe vergelijking van een 

pachtsysteem in het Land van Waas tegenover één uit Brabant definitief het essentiële belang van de 

bezorger in de pastorale en bijgevolg commerciële bijenteelt in Vlaanderen. De nood van de bijenhouders 

om zich te verenigen of bij een gilde te willen horen, was ongetwijfeld van allerlei aard. Dat diezelfde 

verenigingen een ware impact leverden op de handel van honing en het commerciële succes van het 

“Vlaemsche zeem”, staat ongeacht hun oorspronkelijke intenties, vast.263 
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Tabel 14: Ljjst met verpachtingen van het Sint-Ambrosiusbroederschap in Meerdonk, van 1740 tot 1812, 

met het aantal verpachtingen, het aantal korven dat in totaal werd verpacht, de gemiddelde opbrengst in 

stuivers, de gemiddelde prijs voor één korf in stuivers, het aantal pachters en het gemiddeld aantal korven 
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