
G E N O O T S C H A P  V O O R  G E S C H I E D E N I S  
VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK GESTICHT IN 1839 ONDER DE BENAMING «SOCIÉTÉ D’ÉMULATION» TE BRUGGE 

Secretariaat: Bossuytlaan 59, 8310 Assebroek 

 

 

Het bestuur van het Genootschap voor Geschiedenis te Brugge nodigt U graag uit tot de 

J a a r v e r g a d e r i n g  
die plaats vindt op zaterdag 14 mei 2022 om 14.30 uur 

in het Stadsarchief, Burg 11a te Brugge. 

 
 
 

—  PROGRAMMA  — 

 
▪ Verwelkoming door voorzitter prof. dr. Paul TRIO 

▪ Lezing door prof. dr. Thijs LAMBRECHT (UGent) over: 

 

Ongewenst wild  
De strijd tegen ‘schadelijke’ dieren in het graafschap Vlaanderen tijdens de late 

middeleeuwen 

Tijdens de tweede helft van de 14de eeuw werd Vlaanderen – net als vele andere Europese regio’s – geconfronteerd met een 
groeiend ‘wildprobleem’. Talrijke verhalende, juridische en financiële bronnen maken gewag van extensieve schade 
veroorzaakt door de ‘menichfuldicheid der wilder beesten’. De aanwezigheid van grote aantallen wilde dieren op het platteland 
resulteerde niet alleen in directe economische schade, maar joeg de bevolking op kosten om hun gewassen, vee, bossen en 
visvijvers te beschermen. Vanaf de late 14de eeuw werden georkestreerde overheidscampagnes opgestart om de populaties 
van wolven, vossen, everzwijnen, dassen, konijnen, kraaien, otters, nertsen, duiven en herten terug te dringen. Deze 
campagnes vertaalden zich in een aanpassing van het jachtrecht, de verplichte vernietiging van schadelijk wild en het uitloven 
van beloningen voor het doden van wilde dieren. Het resultaat was een continue druk en jacht op zoogdieren en vogels die als 
schadelijk dier werden gebrandmerkt. In deze lezing worden de eerste resultaten voorgesteld van onderzoek naar de evolutie 
van het wildbestand in Vlaanderen tijdens de late middeleeuwen en worden de maatregelen van stads- en kasselrijbesturen en 
private eigenaars tegen wilde dieren toegelicht. Het onderzoek toont aan dat vooral de economische belangen van stedelijke 
en rurale elites werden gediend met de grootschalige en selectieve vernietiging en uitroeiing van wilde fauna. 

 

▪ Gelegenheid tot het stellen van vragen 

▪ Receptie 

 
 
Deze lezing was oorspronkelijk gepland voor december 2021, maar moest vanwege de Coronamaatregelen 
uitgesteld worden. Alle belangstellenden zijn welkom. Toegang gratis, ook voor niet-leden. Na de 
jaarvergadering is er gelegenheid om de publicaties van het Genootschap in te kijken en aan te kopen. Leden die 
in orde zijn met hun lidmaatschapsbijdrage genieten van ledenkorting bij de aankoop van boeken.  

Lidmaatschapsbijdrage 2022. De leden die hun lidmaatschapsbijdrage voor 2022 nog niet betaalden worden 
vriendelijk verzocht dit zo spoedig mogelijk te doen: binnenland 25 €, Europa 40 €, buiten Europa 50 €, op 
rekeningnummer BE05 0000 1079 3975 (BIC: BPOT BEB1) t.n.v. Genootschap voor Geschiedenis, 
Bossuytlaan 59, 8310 Assebroek. Contante betaling is mogelijk op de jaarvergadering. Nieuwe leden zijn steeds 
welkom. 

Nieuwsbrief. In 2022 start het Genootschap voor Geschiedenis met een digitale nieuwsbrief. Die wordt 
naar alle leden gestuurd van wie we een e-mailadres hebben. Wie de brief niet wenst te ontvangen kan zich te 
allen tijde laten uitschrijven. Een bericht aan het secretariaat volstaat hiervoor. De nieuwsbrief zal ook 
gestuurd worden naar alle belangstellenden (ook niet-leden) die hun e-mailadres kenbaar maken. 


