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STREYLAND
Dat onze familienaam een van de oudste van Vlaanderen is, zal wellicht velen verbazen.
Rond het midden van de tiende eeuw gaat Ridsart STREYLAND, afkomstig uit Engeland, zich in Walcheren
vestigen.
Hij biedt Arnulf II, graaf van Vlaanderen, zijn diensten aan. Na zijn overwinning in een gevecht ter verdediging van een
jonkvrouw, verlangt Richard als beloning het wapen van de edele dame in zijn schild te mogen voeren: het huidige
wapen “van Steelant”.
Uit de naam Streyland groeide immers het ons bekende Steelant. “groeide” is veel gezegd: Ofwel was Steelant een
opzettelijke vervlaamsing, ofwel vond men in de omgang de uitspraak (en schrijfwijze) gemakkelijker. In elk geval heeft
STEELANT op zich geen etymologische betekenis. STREY kan een andere vorm zijn van STRAY, etym. “get seperated
from proper place”. Een zwerveling dus, maar ook “het recht het vee te laten grazen op gemeentegrond”.
STREYLAND zou derhalve kunnen betekenen:”de grond met weiderecht”, bij ons (met een in het Nederlands niet
aanvaard woord) HET VRIJGEWEIDE genoemd.
Reeds voor 1300 waren leden van de familie door huwelijk verwant met de Graaf van Vlaanderen. Doorheen de
Middeleeuwse geschiedenis worden zij in het geval in Brugge (St.-Walburgakerk), Eernegem, Zwevezele, Waasmunster
en vele andere plaatsen. Hun aanwezigheid te Loppem was zo belangrijk, dat hun wapen (verrijkt met drie gouden
sterren boven de dwarsbalk) door de gemeente zelf werd aangenomen.
Met veel adellijke families van het oude Vlaanderen waren zij verwant, of nauw verbonden; onder andere met de
Adornes in Brugge.
Onze naam wordt ook nog opgemerkt in Gruuthuyse op de lijst van de Gilde der Edelsmeden (Franciscus Van
Steelant) en eveneens als hoofdman (Ignace Van Steelant) van de Sint-Jorisgilde van de Edele Kruisboog te Brugge. Een
niet onbelangrijke familie dus uit de Middeleeuwse oude Vlaamse adel die na de Franse Revolutie zal plaats maken voor
de nieuwe, nu nog aanwezige Napoleontische adel ...
Vandaag de dag omvat de familie die de naam VAN STEELANT draagt, vele honderden leden, hoofdzakelijk over WestVlaandere verspreid, maar ook (ver) daarbuiten.

Uit “Stamboek van de familie van Steelant” uitgegeven ter gelegenheid van de reünie van 27 oktober 1996 te Zedelgem
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