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Mensen van Toen
ADEL UIT NAPOLEONS TUD: HERWYN VAN NEVELE

(N°. 7595.) KYZERLYK DECREET het welke toelaet aen den Senateiir 
Gnieve Herwyn te voegen aen zynen naeni den geénen van Nevele.

In het paleys der Tuileries, den 9.en January 1812.

NAPOLEON, KYZER DER FRANSCHEN, KONING VAN ITALIËN, 
VOORSTAENDER VAN HET RHYN-VERBOND, BEMIDDELAER 
DER ZWITSERSCHE CONFEDERATIE, &c. &c. &c.

Den Senateur graeve Herwyn ons zeer oodmoedelyk voorgestelt heb
bende dat hy zoude begeéren te voegen aen zynen naem den geenen van 
Nevele',

Gezien de II.den titel van de wet van den 1 1 germinal jaer XI;
Op het rapport van onze grooten-regter minister van de justicie; 
Gehoort onzen Raed van staet;
Hebben wy gedecreteerd en decreteéren by dezen het volgende:

ART. I.° Het is toegelaeten aen sieur Petnis-Antoniiis Herwyn, senateur 
en graeve van het Kyzerryk, te voegen aen zynen naem den geénen van 
Nevele, van hem by te voegen aen zynen kersten-brief, en by gevolgen 
aen te neémen de naemen van Herw\n-de-Nevele.

Door het decreet van 8 november 1795 van de Franse republiek werd de 
adel in onze gewesten definitief afgeschaft en werd iedereen voortaan “bor
ger” en “borgeresse”.
Twintig jaar later, onder het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden kreeg de 
vroegere adel opnieuw gelegenheid om zijn adellijke status weer op te 
nemen, enkel als eretitel en zonder de voorrechten die er tijdens het Ancien 
Regime aan verbonden waren. Hiervoor moesten ze een aanvraag richten 
tot Koning Willem I.
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Napoleon, die tijdens het Ancien Regime tot de kleine Corsicaanse adel had 
behoord deed reeds vanaf 1802 enkele pogingen om een nieuw soort adel 
in te stellen maar zijn initiatieven bereikten niet het gewenste resultaat.
De oprichting van het keizenijk op 18 mei 1804 was voor Napoleon de 
ideale gelegenheid om zijn oude droom waar te maken. Eigen volk eerst, 
moet hij gedacht hebben en hij benoemde alle leden van zijn familie tot prins 
en prinses. In 1806 richtte hij 34 hertogdommen op, meestal in de verover
de gebieden, die hij toekende aan zijn voornaamste militaire medewerkers.

Op 1 maart 1808 vaardigde hij een decreet uit waarbij de organisatie van de 
keizerlijke adel werd bevestigd. Vanaf die datum tot 1814 werden 
3.263 adelsverheffingen toegekend ten gunste van militairen, leden van het 
keizerlijk Hof, vooraanstaande personaliteiten, bisschoppen, senatoren, 
prefecten, magistraten en in geringere mate aan lokale gezagdragers. Met 
uitzondering van de bisschoppen waren de adellijke status en titel erfelijk 
indien de begunstigde een majoraat' tot stand bracht dat aan zijn nakome
lingen een voldoende inkomen verschafte.

In de vroegere Oostenrijkse Nederlanden werden slechts 31 adelverheffm- 
gen toegekend: dertien graven, elf barons en zeven ridders. Twee onder hen 
behoorden tot de familie Herwyn uit Hondschoote. Hun vader Augustinus 
Herwyn was burgemeester aldaar. Philippe-Jacques en Pierre-Antoine 
Herwyn hadden zich vooral verdienstelijk gemaakt bij het droogleggen van 
de moeren tussen 1780 en 1787 waarbij ongeveer 1500 ha werden droog
gelegd. Vanaf 1800 hernamen ze deze activiteit omdat door oorlogsvernie- 
lingen een deel opnieuw was ondergelopen. Ze kregen hiervoor een onder
scheiding van de Société d’agriculture de la Seine.

Een majoraat is een erfdeel waarvan de erflater vastgesteld heeft, dat 
het onderworpen is aan een bepaald verervingssysteem, waarbij het 
eerstgeboorterecht en meestal het mannelijk geslacht de voorrangverle
nende factoren zijn. Een majoraat is onvervreemdbaar en ondeelbaar 
en vervalt bij ontstentenis van een gespecificeerde rechthebbende aan 
de familie. Verwikkelingen ontstaan als de stichter verzuimd heeft, de 
voorrang van een der beide seksen en/of de geldigheid van het recht van 
representatie te regelen.
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Pierre-Antoine HERWYN

Pierre-Antoine Herwyn werd op 18 september 1753 in Hondschoote gebo
ren en overleed in Parijs op 15 maart 1824. Hij huwde Marie Caignez die 
in 1801 overleed en hertrouwde in 1805 te Veurne met Angèle van der 
Meersch de Nevele (°Veurne 1774 - Parijs 1849), de dochter van de burge
meester van Veurne. In 1806 werd in Parijs hun enig kind Napoleon-Pierre 
geboren.
Pierre-Antoine studeerde aan de universiteit van Douai en werd advocaat 
bij de Raad van Vlaanderen. In 1789 werd hij door de stad Belle (Bailleul) 
afgevaardigd naar de Staten Generaal en vanaf 1792 kreeg hij de leiding van 
de lokale strijdmacht. In de herfst van 1793 werd hij gearresteerd op ver
denking van samenheulen met de vijand. Na zeven maanden opsluiting 
werd hij vrijgesproken en naar Brugge gestuurd als regeringscommissaris. 
Later werd hij er regeringscommissaris en voorzitter van de centrale admi
nistratie van het Departement van de Leie. In 1799 werd hij door de 
Bruggelingen aangeduid als afgevaardigde voor de Conseil des anciens. Op 
22 december van hetzelfde jaar, onder het consulaat van Napoleon, werd hij 
senator.
Dit laatste had blijkbaar op 26 april 1808 zijn verheffing tot graaf tot gevolg 
toen Keizer Napoleon een groot deel senatoren tot de adelstand verhief. Hij 
liet zich voortaan “Pierre-Antoine Herwyn, comte d’Arène” noemen. 
Financieel gaat het hem zeer goed. In 1811 wordt hij vermeld op de lijst van 
de zestig meest belaste inwoners van het departement van de Leie.
Vanaf 1812 mag hij “de Névèle” of “van Nevele” aan zijn naam toevoegen.2 
Tot aan de val van Napoleon (wiens afzetting hij meestemde) bleef hij sena
tor. Hij koos voortaan de zijde van Lodewijk XVIII en werd in 1814 “Pair 
de France”. In 1817 werd hij “héréditaire” en zal hij in de eerste kamer blij
ven zetelen tot aan zijn dood in 1824. Ondertussen was ook de erfelijkheid 
van zijn grafelijke titel bevestigd.

In zijn armorial die meer dan 131.000 namen telt beschrijft J.B. Rietstap 
(zie: http://www.euraldic.com) het wapenschild van de familie Herwyn 
van Nevele als volgt: Herwyn de Nevèle Coupé: au 1, d’or, au lion de 
sable, lampassé de gueules; au 2, de sable, a trois molettes mal-ordon- 
nées d’or. Supports: deux licornes, au naturel.
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Zo werd zijn zoon Napoleon-Pierre op zijn achttiende “Pair de France”. In 
1831 werd hij in de Senaat geïnstalleerd en behield deze functie tot aan de 
revolutie van 1848. Napoleon-Pierre, die zwakzinnig was en onder voogdij 
stond, had geen erfgenamen zodat de aanzienlijke erfenis en de grafelijke 
titel toekwamen aan de Belgische families Herwyn en van der Meersch.

Philippe-Jacques HERWYN

Philippe-Jacques Herwyn werd op 13 juni 1750 in Hondschoote geboren en 
overleed in Veurne op 23 maart 1836. Uit zijn eerste huwelijk in Poperinge 
met Marie de Rue de Lindhof had hij een zoon Philippe-Jacques Herwyn 
(1779-1814) die burgemeester van Moere werd en gehuwd was met 
Charlotte van der Meersch de Nevele.
Vermoedelijk werd hij door de tussenkomst van zijn broer Pierre-Antoine 
op 5 augustus 1812 tot baron verheven..
Vermeldenswaardig is wel dat zijn kleinzoon Napoleon-Diodore Herwyn 
(°Veurne 1807 - t Veurne 1892) in 1853 een adelserkenning en een over
draagbare barontitel ontving. Vlak voor zijn dood verkreeg hij een over
draagbare grafelijke titel met als argument dat zijn Franse neef Napoleon, 
zoon van graaf Pierre-Antoine Herwyn de Névèle, ongehuwd en kinderloos 
was gestorven. Een zoon van Napoleon-Diodore, graaf Gustave Herwyn 
(1843-1929) werd afgevaardigd bestuurder van de Banque Générale de la 
Flandre Occidentale. Hij speelde een voorname rol in Brugge als vernieu
wer van de Heilig-Bloedprocessie, naar aanleiding van de jubelprocessie in 
het jaar 1900. Hij had alleen dochters. Zijn broer Edouard (1851-1934) had 
één zoon met wiens dood in 1952 de mannelijke naamdragers zijn uitge
storven.

De vraag waarom Pierre-Antoine Herwyn het bijvoegsel “de Névèle“ / “van 
Nevele” aan zijn naam laat toevoegen wordt door het verhaal van zijn ver
wezenlijkingen niet beantwoord. Van beide Herwyn’s zien we dat ze door 
een huwelijk verbonden zijn met een “van der Meersch de/van Nevele”: 
Pierre-Antoine met Angèle en Philippe-Jacques (junior) met Charlottc. 
Vermoedelijk heeft de faam van de aloude Nevelse ridderfamilie ‘van der 
Meersch’ de doorslag gegeven tot het aanvragen en aannemen van dit bij
voegsel. Napoleon zelf deed weinig inspanningen om de oude adel in de 
Zuidelijke Nederlanden aan zich te binden en had er ook geen oog voor.
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Zijn Frans-Vlaamse nieuw-adelijke dienaren dachten er blijkbaar anders 
over en hadden blijkbaar wel nog heimwee naar de tijd van toen.

André BOLLAERT, Poesele 
Danïel D’HOOGE, Nevele

Bron en litteratuur

Bulletin der wetten en besluiten. Keizerrijk Frankrijk, 1812 nr. 7595. 
Andries Van den Abeele, De noblesse d’Empire in West-Vlaanderen 
(Biekorf, 2002, blz. 309-332).
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