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�- 195 Hij werd ten doop gehouden door den aartsbisschop v
an
Praag, Ferdinand van Künburg.
Van zijne ee rste jeugd af toond e hij een sterke n eiging
en
teve �� een bijzo ndere geschiktheid voor den geestelijken staa
t;
en ZlJne ouders, welke zeer godvruchtige lieden waren, werkte
n
de plannen, door hun veelbelovenden zoon r eeds gekoesterd, in
de han d, door h em toe t e vertrouwen aan de paters Jezuïeten,
,
die te Gross-Glogau een college hadden. Aldaar deed hij zijne
lagere studiën tot de philosophie, welke hij aan de beroemde
universiteit van Breslau bestudeerde .
De v_lugg e en bewonderenswaardige vooruitgang, dien hij
zoowel 111 de wetenschappen als in godsvrucht maakte deed
den Prins-Bisschop van Breslau besluiten, h em over eenkomstio
zijn verlan gen de Mindere Orden toe te dienen , en h em t:
raden zich n aar Rome te begeven, om daar aan h et Duitsche
College zijne studiën te voltooien.
D e jeugdige Franck enberg kwam te Rome aan den 1 en
4
September 1745 fü1 v ertrok er vijf jaren later, den Sen Septem,
ber 1750, na priester te zijn gewijd op den roen Augustus
1749 en een doctoraat in de philosophie en theologie behaald
te hebben.
Gedurende zijn verblijf aan het Duitsche College was hij
voortdurend een voorbeeld geweest voor zijne medeleerlinaen
'
t,
..
voor
_ ZIJne. meesters een voorwerp van stichtin g en bewonderin g.
Z1J n e stellmgen over het kerkelijke recht had hij opgedragen
aan Paus B enedictus XIV, en in t ege nwoordigheid van dien
zelfden Paus verdedigde hij z e in het Collegium Romanum. D e
gemakkelijkheid waarmee hij dit dispuut l eidde, de veelomvat 
tend� wetenschap en het fijn vernuft, welke hij daarbij ont
plomde, troffen den Paus zoozeer dat, toen de jonge Fran
ckenberg van den kansel kwam, de Paus hem tegemoe t ging,
hem omhelsde, en, terwijl hij zich tot de omstanders richtte
de profetische woorden sprak : c1 In dezen persoon zal d�
11 Kerk eenmaal een groot man bezitt en.>>
Toen hij van Rome in zijn vaderland was teruggekeerd,
koos de apostolische vicaris van Goritz, Graaf Altemps, hem
tot zijn coadjutor, met wien hij de hoog e geestelijke bedienin
gen gedurende drie jaren heeft waargenomen . Daar het klimaa t
dier landstreek echter nadeelig was voor zijn zwakke gezond-

heid, werd hij teruggeroepen en benoemd tot gemijterden de
ken van d e kerk van de HH. Cosmas en Damianus te Praag.
De groote wijsheid en voorzichtighRid, die in elk zijner
daden uitblonken, en de boeiende welspr ekendheid in zijne
sermoenen deden zijn e verdi1msten doordringen tot voor den
keizerlijken troon.
Op 5 Januari r759 overleed de kardinaal-aartsbisschop van
Mechelen, Thomas Philippus de Boussu d'Alsace.
Al dadelijk viel voor dit hooge ambt, ondanks zijn jeugdi
gen leeftijd, het oog op Fran ckenberg. De vrome keizerin Ma
ria-Theresia aarzelde daarom ni et op aanraden van den aarts
bisschop van \iVeenen, Christophorus Migazzi, Franckenberg
reeds den 27 e11 Januari 1759 te benoemen voor den eersten bis
schoppelijken zetel der Nederlanden.
Hij werd den 2S e11 Juni gepreconiseerd door Paus Clemens
XIII, en den 15 en Juli door den zooeven genoemden Aartsbis
schop in de keizerlijke kapel gewijd in de tegenwoordigheid
van Keizer Frans I en zijne gemalin Maria Theresia. Op den
dag zijn er wijding werd hij mede benoemd tot Geheimraad
van Staat en den 27en S eptember van hetzelfde jaar deed hij
zijnen plechtigen intocht te Mechelen en nam bezit van zijnen
zetel.
Van het eerste oogenblik af werkte de nieuwe bisschop met
onvermoeiden ijver aan het heil der hem toevertrouwde kudde ;
niets lag h em n ader aan het hart dan de zedelijke en gods
dienstige opvoeding en vorming van de geestelijkheid en het
volk. Zoo eenvoudig en matig hij was voor zich zelven, zoo
milddadig was hij voor anderen.
Te midden van zijne drukke bezigheden toonde hij zich
immer een vader der armen, aan wie hij jaarlijks voor niet
minder dan 20.000 gl. uitdeelde. Verder spoorde hij zijne
geestelijken aan tot matigheid en een zuiver leven, gaf van tijd
tot tijd vaderlijke verm.ani,ngen aan de seminaristen, hield voor
zijne geestelijken nu en dan latijnsche sermoenen in de St,
Gudula te Brussel en op hooge kerkelijke feestdagen predikte
hij met zulk een jeugdig vuur en onverdroten ijver in de Me
tropolitaan kerk te Mechelen, dat iedereen zich beijverde deze
sermoenen bij te wonen.
De glans zijner deugden en zijn vurige ijver voor de kerk
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sistorie van den r en Juni 1778 werd hij door Paus Pius VI
tot kardinaal benoemd.
Ook nu nog ging hij in zijnen heiligen ijver voort. Hij
bezocht arme zieken en ondersteunde hen door aalmoezen. Hij
bezocht de gasthuizen van zijn bisdom, waar hij allerwegen
troostwoorden sprak. Hij begaf zich zelfs in de gevangenissen,
om den gevangenen moed in te spreken. Hij toonde zich bo.
vendien een eerste kindervriend en volbracht zijne aartsbis
schoppelijke bedieningen met de meeste nauwgezetheid.
Maar de schoonste parel aan de kroon zijner verdiensten
was zijn apostolische weerstand aan de goddelooze plannen van
Maria Theresia's opvolger, Keizer Jozef II. Deze vorst immers
vergreep zich op de onwaardigste wijze aan de rechten en
vrijheden der oude Roomsche Kerk, vooral door het vernieti
gen der bisschoppelijke en het oprichten van algemeene semi
naries. Aan de onwrikbare standvastigheid van kardinaal Fran
ckenberg vooral was het te danken, dat de herhaalde pogin
gen der Oostenrijksche regeering mislukten : tot vier malen toe
was het algemeen seminarie te Leuven geopend geworden, toen het
eindelijk voor goed moest plaats maken voor de bisschoppe
lijke inrichting van vroeger. Paus Leo XII stelde daarom de
houding van ka1;dinaal Franckenberg ten voorbeeld aan de
overige bisschoppen in de monarchie van Jozef II.
Toen bij decreet van 3o September 1795 België bij de
Fransche republiek werd ingelijfd en de godsdienstvervolging
opnieuw ontvlamde, streed de onvermoeide grijsaard wederom
met denzelfden moed dien hij vroeger tegenover Jozef Il
getoond had.
Bij gelegenheid dat men van hem den eed van haat aan het
koningschap eischte, gaf hij andermaal een bewijs van moed en
tevens van zekere toegevendheid in het antwoord, dat hij aan
de Fransche regeering zond.
cc De katholieke, Apostolieke, Roomsche godsdienst >>, zeide
hij, ((Welke ik uit geheel mijn hart belijd en van welke ik
cc een der eerste bedienaars ben, verbiedt mij uitdrukkelijk
c1 dezen eed te zweren, hetzij dat die haat betrekking hebbe op
c1 den persoon eens konings, hetzij dat hij betrekking hebbe op
cc den staat van het koningschap. In den eersten zin moeten
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<I wij onzen naaste beminnen,
al deed hij ons het grootste
<i kwaad. In den tweeden zin kan het koningschap, als zijnde
<1 uit zichzelven goed en zelfs van God ingesteld, geen voor
cc werp van haat zijn. Het is dan niet geoorloofd het een of
cc het ander te haten, zond/er de grondregels van het Chnsten
,, dom te verloochenen ; nog minder is het geoorloofd God tot
cc getuige te nemen van eene daad, die Hij ons gestreng ver
cc biedt op eeuwige straffen.
c, Deze onmogelijkheid waarin wij ons bevinden om te vol
c, brengen wat men in deze omstandighedèn van ons eischt,
cc kan op onze getrouwheid geen kwaad vermoeden doen val.
.
(( len : want ik hoop dat gij aan het gouvernement zult willen
cc te kennen geven, dat noch ik, noch iemand van mijne gees1c telijken, het minste bezwaar zal maken om aan de republiek,
cc desnoods zelfs onder eed, toe te zeggen, dat wij nooit recht
ei streeks of zijdelings zullen medewerken tot het. herstellen van
1, het koningschap en dat het gouvernement nooit inbreuken �al
cc behoeven te straffen van priesters, en zij de regeenng met
1, zullen tegenwerken, tenzij dan, wanneer de constitutie en de
c, wetten van het land niet zouden overeenkomen met de wet
(( Gods en· de geboden van het Evangelie.
cc Wij geven hiermee en zullen dit ook in 't vervolg doen
cc een duidelijk bewijs van onze onderwerping aan de macht
cc onder welke wij door Gods voorzienigheid gesteld zijn. De
c1 N ederlandsche geestelijken lijden geduldig het verlies van alle
11 hunne goederen, en hebben zich zóó gedragen, dat men geen
c1 gegronde klachten tegen hen heeft kunnen inbr�nge�. n
Dit doorslaand bewijs van onwrikbare standvastigheid was te
veel voor het godsdienstloos bestuur van Frankrijk. Het Direc
toire te Parijs nam daarom den ro en October 1797 het besluit
den Kardinaal te verbannen.
Den 2oen October d. a. v. des morgPns te vier uren kwam
men hem met het genomen besluit in kennis stellen. Het luid
de als volgt :
,c Het Uitvoerend Directoire,
cc Gehoord hebbende het verslag gedaan door den Minister
der Algemeene Politie,
cc In aanmerking nemende dat Joannes Henricus Francken
cc berg, di� zich aartsbisschop van Mechelen noemt, in het Dé-
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- 198 « partement der Twee Nethen, geweigerd heeft, zoo in zijnen
« naam als in den naam der gewaande geestelijkheid( zich te
cc voegen naar het 2Se artikel der wet van 19 Fructidor, be
cc trekkelijk den eed, die door de bedienaars van den godsdienst
cc moet gezworen worden,
cc Overwegende dat zijne weigering steunt op eene leering,
cc welke de grondslagen van alle burgerlijke samenleving om
« verwerpt, wijl hij niet erkent de oppermacht van het volk en
cc door zijn voorheeld de priesters van zijn diocees tot opstand
« tegen de wetten aangespoord heeft,
cc Besluit, uit kracht van het 24e artikel der wet van rg
cc Fructidor laatstleden :
« Artikel r. De gezegde Joannes Henricus die zich aartsbis
cc schop van Mechelen noemt, zal aanstonds 111 hechtenis geno
(< men en vervoerd worden ;
cc Art. 2. De zegels zullen gelegd worden op zijne papieren ;
cc die welke eenige aandacht verdienen, zal men in beslag
1< nemen en ter hand stellen aan den vrederechter van het
cc arrondissement, die daarvan een inventaris zal opmaken en
« dien zal opzenden aan den minister van algemeene politie.
H De betrokken Minister is belast met de uitvoering van dit
cc besluit."
Na de voorlezirig werd de kardinaal door gewapende soldaten
gevangen genomen en in zijn nachtgewaad in een gereed staand
rijtuig geplaatst, niet wetende waarheen men hem voeren zou
mogelijk naar Cayenne of een der misdadigers-eilanden.
Met dit gewapend geleide kwam hij om g unr te Brussel
aan, waar men hem in een gebouw opsloot.
Door �e doorstane ontbering werd kardinaal Franckenberg
_
ernstig ziek, zoodat hij niet ve rder kon vervoerd worden. Met
veel moeite kreeg m en enkele dagen uitstel, maar reeds den
23 en October des nachts om 2 uren werd hij andermaal van
zijn �ed gelicht en met geweld naar Leuven overgebracht,
terw1Jl men hem de grofste beleedigingen naar het hoofd
slingerde.
Aldus werd de eerbiedwaardige grijsaard over de grens ver
voerd. Hij begaf zich vervolgens naar Kevelaar, waar hij door
de geestelijkheid en de bevolking hartelijk ontvangen werd ;
kwam den 3r en October te Emmerik aan en nam daar zijn

intrek in het klooster der Kruisheeren. Van hieruit bestuurde
hij zijn bisdom nog meer dan drie jaren ; stelde den vasten
brief voor r8or nog eigenhandig op, en nam daarin tevens af
scheid van zijne kudde.
Hij bleef te Ernmerik tot 22 Mei van dat jaar, toen hem op
bevel van den koning van Pruisen het verder verblijf in zijn
koninkrijk werd ontzegd. Franckenberg begaf zich daarna naar
Borckem, een stadje in het bisdom Munster, waar de Prins•
bisschop hem een waardig verblijf aanbood en hij nog menig
maal bisschoppelijke bedieningen verrichtte.
Tengevolge echter van het Concordaat 111 r8or tusschen
Paus Pius VII en de Fransche regeering gesloten, heeft hij
op verzoek van dien Paus zijne waardigheden neergelegd bij
het volgend sch rijven :
cc
cc
11
«
1c

cc Door deze akte stel ik ongedwongen en vrij, volkomen en
eenvoudig mijnen aartsbisschoppelijken en primatialen zete l
van Mechelen in handen van den H. Vader den Paus Pius
VII, oordeelende dat dit, volgens het wijze oordeel van Zijne
Heiligheid, noodzakelijk is tot het welzijn van den godsdienst
en de Kerk.
cc Gedaan te Borckem den 20 Noven1ber r8or.
(get.) JOANNES HENRICUS KARDINAAL FRANCKENBERG,

Cl

11

Maar ook hier vervolgden hem de haat en wraakzucht
zijner vijémde n, en toen Westphalen door den koning van
Pruisen bij zijn rijk werd ingelijfd, verliet kardinaal Franken
berg Borckem en kwam op 6 December te Breda, waar hij
gastvrijhe id vond ten huize van den pastoor der parochie in
de Nieuwstraat, Adrianus van Dongen, die in "'.\laart 1803 tot
de waardigheid van Apostolische Vicaris werd verheven.
Kardinaal Franckenberg heeft zijne ballingschap en zijn
rampspoed moedig door'1taan; nooit kwam een e nkele klacht
over zijne lippen, en de Pausen Pius VI en Pius VII heb
ben dan ook meermalen zijne standvastigheid openlijk ge pre
zen. Laatstgenoemde heeft hem zelfs aangezocht zich in Rome
te vestigen, doch zijne hooge jaren en zwakke gezondheid lie
ten deze verre reis niet meer toe.
Tijdens zijn verblijf te Breda heeft hij nog ongeveer 20.000
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kàtholieken het vormsel toegediend en nog velen tot priester
gewijd. (*) Zelfs van hier zou men hem verjaagd hebben, in
dien de eerste Consul, Napoleon Bonaparte, die zoowel de
verheven deugden als den zielenadel van Franckenberg be
wonderde, hem niet beschermd had.
Op den gen Juni r 804, gedurende het lof, werd hij door
eene beroerte getroffen, en den r r en dier maand des namid
dags half 3 overleed hij zacht en kalm, in geur van heiligheid,
ten huize en in de armen van den Apostolischen Vicaris, in
den ouderdom van 78 jaren, beweend en bewonderd door zijne
tijdgenooten als een onwrikbaren held en verdediger des ge
loofs door de macht van zijn woord en · de grootheid zijner
daden.
De kerk van Rijsbergen werd zijne laatste rustplaats. Deze
kerk was de eerste die sedert de komst der Franschen hier te
lande weder tot de uitoefening van den R. K. Godsdienst
werd opengesteld.
Toen het lijk van den doorluchtigen kerkvoogd naar Rijs
bergen vervoerd was, werd het aldaar, alvorens de teraardebe
stelling er van plaats had, neergezet ten huize van :vf.r Cornelis
Floren, waar in tegenwoordigheid van het gemeentebestuur de
kist geopend werd ,.,_ ten einde verzekerd te zijn dat deze wer
kelij�,;9,�!_0t;oode lichaam van den Kardinaal bevatte.
Vfà--;Jiè· {,bistopenening werd het volgend proces-verbaal
opgê_n?,aa�t.
· :J;-, __ :"·.:
(( Pro Memorie.
« Vo-=-J1<Ifoverius van Hellemond en Hendrik Gommers, lee
« den van het gemeente Bestuur van Rijsbergen, Landen van
« Breda, departement van Braband, in de Bataafsche Republiek,
r< compareerden den Heere Petrus Josephus Floren, Schouteth
« civiel van Rijsbergen, beneevens Peeter Hendrik Bauwens en
« Jan Mensen medeleden uit het gemeentebestuur voormeld,
« en tevens kerkeraade en administrateurs van de Roomsch
« Catholijke Kerkgemeente van Rijsbergen,
« \iVelke verklaarden waar en waarachtig te zijn dat zij lie,
(< den op donderdag den r4 deeser loopende maand Juny 1800

« en vier, des namiddags de klokke half vier uuren zijn gegaan
(< naar het huis van den heer en Mr Cornelis
Floren, thans
« Lid van het Departementaal Bestuur van Braband alhier in
« 't dorp te Rijsbergen en aldaar in eene kamer hebben ge
1
« zien en bevonden eene nieuwe doodskist, waar inne 'zo
« gemeld was - was leggende het docde lichaam van Zijne
« Eminentie Joannes Henricus Cardinaal van Franckenberg en
« Schellendorff, Ridder van 11,et grootkruijs des ordens van den
« heiligen Stephanus koning van Hongariën, Geheymraad van
« Zijne keyserlijke en koninglijke apostolijke Majesteit, Eertijds
« aartsbisschop van Mechelrn en Primaat der Nederlanden,
« Enz. Enz. Enz. hebben gemelden kist doen openen door
« eenen smit alhier woonachtig met naame Joannes van Hel
« Iemand. En hebben na het openen der kist bevonden dat
« daarin was leggende het Doqde Lichaam van opgemelden
« Zijne Eminentie, alsmede dat, uit beyde zijne oogen eenig
« bloed is uitgeloopen waarschijnelijk met het overbrengen van
« Breda na Rijsbergen. En hebben de Comparanten na het
« Lichaarr gezien te hebben, de kist door genoemde J. v.
<< Hellemond wederom doen toemaken, gevende voor redenen
« van welwetr.ndheid hetgeene voorsz. staat waar en waarachtig
« te zijn en hetzelve des noods met solemneele Eeden te
<r sterken."
« (Get.) P. J. Floren.
« P. H. Bauwens.
« J. Mensen.
<r R. van Hellemond.
,< H. Gommers. ,,
Nadat nu alles wat voor de teraardebestelling noodig kon
geacht worden, zijn beslag had gekregen, werd de befaamde
doode in de kerk, vóór het hoogaltaar, met vele bewijzen van
eerbied en vereering b�raven. De apostolische Vicaris A. van
Dongen verrichtte de treurige plechtigheid, omringd van vele
zijner geestelijken, die den dierbaren overledene als hun vader
gevolgd waren.
Zijn bidprentje is van den volgenden inhoud :
« Bid voor de ziel van zaliger
« Zijne Eminentie
« Joannes Henricus

*) In de kerk van den H. Antoniüs van Padua, St. Janstraat te Breda,
wordt nog een kazuifel van zilverlaken met in goud geborduurde bloemen
en ornamenten in den stijl Lodewijk XIV bewaard, welke van kardinaal
Franckenberg afkomstig is

- 2Ó2 Cardinaal van Franckenberg en Schellendorfl,
ll Voorheen Aarts-Bisschop van Mechelen,
11 en Primaat der .:\I' eder landen, etc. etc. etc.
11 Gebooren te Glogau in Silesien
18 Sept. 1726.
<1 Wordt benoemd tot Aarts-Bisschop .
27 Jan. 1759.
« Aarts-Bisschop te vVeenen ingewijd
15 Juli 1759.
1, Word Geheim-Raad van Staat
15 Juli 1759.
<< Ridder van 't Groot-Cruis van den H. Stephanus
6 Mei 1765.
<< Cardinaal der H. R. Kerk
1 Juni 1778.
<< Doemt de leering van 't Seminarie Generaal
te Loven
26 Juni I789.
<< Weigert den beruchten Eed van Haat etc
22 Sept. 1797.
20 Oct. 1797.
<< Hierom gedeport. over den Rhijn
20 Nov. 1801.
<< Doet afstand in handen van Pius VII
II Juni 1804.
<< Te Breda aan geraaktheid overleden
<< Word begraven te Rijsbergen
14 Juni 1804.
28 Juni 1804<< Den plegtigen Uitvaart geschied te Breda
<< In zijn leven heeft Hij het Huis des Heere onderschraagt,
<< en in Zijne dagen heeft Hij den Tempel gesterkt : Hij heeft
<< zorg voor Zijn Volk gedragen, en het van het verderf be
<< vrijd : Hij is bij God en de menschen bemind geweest, en
<< Zijne nagedagtenis is in Zegen.
<< Eccl. 5o en 45.
,, R. I. P. n
11

Te Mechelen waar zijne voorgangers en opvolgers allen be
graven zijn, blijft nog steeds het Mausoleum open, waann
Frankenberg's lijk behoorde bijgezet te worden.
Vandaar dan ook, dat door het aartsbisdom van Mechelen
pogingen zijn aangewend - vóór eenige jaren bracht zelfs Mgr.
Goossens persoonlijk een bezoek aan het bewuste graf te Rijs
bergen - om nes Kardinaals overschot naar Mechelen te doen
overbrengen.
Vooralsnog schijnt de geestelijkheid van het bisdom van
Breda daarop echter niet te willen ingaan, en blijft Rijsbergen's
kerk nog steeds in het bezit van 't overschot van den kardi
naal.
Op den grafsteen leest men :
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D. 0. M.
Hic depositus est
Eminentissi de Reverendiss. Dominus
Joannes Henricus
a Franckemberg et Schellendorff,
S. R. E. Presbiter Cardinalis,
X Archiepisc. Mechliniensis,
Primas Belgii,
Cath. Fidei de disciplime ecclesiast.
Generosus Vindex.
Obiit exul Bredao, 111 aod, v1c. apost. III idus junii, A0
MDCCCIV, aot LXXVIII,
Magno sui relicto desideris.
R. I. P.
Vertaald luidt dit grafschrift als volgt :

D. 0. M.

Hier is bijgezet
Zijne Eminentie
Joannes Henricus
van Franckenberg en Schellendorff,
Kardinaal Priester
van de H. Roomsche Kerk
rode Aartsbisschop van Mechelen,
Primaat van België,
edele strijder
voor het Katholiek Geloof
en de Kerkelijke tucht.
Hij stierf als balling te Breda ten huize van den apostoli
schen vicaris den 1 r Juni van het jaar 1804, i 1 den ouderdom van 78 jaar, een groote leegte achterlatende.
R. 1. P.
Naast de grafzerk van Kardinaal Franckenberg ligt in de
middelgang nog een an,dere groote zerk, dekkende het graf van
den Apostolischen Vicaris Adrianus van Dongen, van wien in
bovenstaande levensbeschrijving van dien Kardinaal meermalen
sprake is.
Het grafschrift luidt :

D. 0. M.

Hic sepultus est
Reverendiss. Dnus$.

- 205 -

204 Adrianus van Dongen.
1mus Vic. AposL Bredanus
Obiit in Hoeven, 27. gbris
A0 r826. a=t. 72. Vic. 23.
R. I. P.
Volge hier zijne korte levensschets.
Adrianus van Dongen werd den 3on Augustus 1754 op den
Hout, gemeente Oosterhout, geboren. Na zijne gewone stu
diën gedaan te hebben, begaf hij zich naar de universiteit van
Leuven, ·waar hij den cursus der philosophie volgde. Daarna
trad hij in het Seminarie te Antwerpen, en werd daar den
19n December 1778 tot priester gewijd. Na eenige jaren als
kapelaan te hebben doorgebracht, werd hij den 25n Augustus
1795 te Breda in de Nieuwstraat-parochie tot pastoor benoemd.
Den 2211 Maart 1803 verhief hem Paus Pius VII tot Aposto
lischen Vicaris van het in dat jaar opgerichte Vicariaat van
Breda. Hij bleef echter tegelijk zijn pastoorschap waarnemen
tot 1816. In dat jaar legde hij dit neer en \·estigde zich op
den huize cc Bovendonk >> te Hoeven, vroeger een buitenver
blijf van den bisschop van Antwerpen en atkomstig van de
Abdij van St. Bernard, thans het Groot Seminarie van het
bisdom Breda.
De Vicaris van Dongen was een hoogst eenvoudig en voor
zichtig man, en muntte vooral uit in gastvrijheid. Zijn huis,
zoowel te Breda als te Hoeven, stond steeds voor iedereen
open. Vandaar dan ook dat hij twee jaren ongeveer Kardinaal
Franckenberg huisvestte. Hij was een vriend van eendracht,
zocht in alles den vrede te bewaren, en wist in alle omstan
digheden den keizer te geven wat des keizers, en aan God
wat Godes was.
In die erg bewogen tijden, o.a. bij de herhaalde verwisse
ling van regeeringsvorm hier te lande, had hij met vele moei
lijkheden te kampen, niet het minst in de jaren dat Nederland
bij het Fransche keizerrijk was ingelijfd ; maar die alle heeft
hij overwonnen. En toen in 1823 de kleine seminaries werden
gesloten, heeft hij met de andere kerkvoogden daartegen met
kracht geprotesteerd, en had hij nog de voldoening, dat kort
voor zijnen dood deze seminaries weer mochten geopend wor
den.

11
De vicaris overleed te Hoeven den 27 November 18·;:6,
nadat hij 23 jaren het vicariaat had waargenomen. Hij werd
den 30 November d. a.v. met veel plechtigheid in de kerk te
Rijsbergen ter aarde besteld, waar zijne assche rust naast die
va� zijnen vriend Kardil1tlal Franckenberg.
J. \V.A. GoMMERS.
Zevenbergen,
Maart 1912.
11

*) Tal van bijzonderheden in d�� opstel zijn o_ntleend aan «J. vV.
A. Gommers, Beschrijving van Rijsbergen,» mtgegeven door het
Provinciaal Genootschap van Kunsten en \Vetenschappen in
Noord-Brabant.
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Bibliogra.phie Campinoise
(Suite)

ADDENDA ET CORRIGENDA.
No 4, au lieu de: 1902 - 1908, lisez: depu;s 1912 jusqu'à nos jours.
8; au lieu de: ces deux fascicules renferment, etc., lisez: ces deux fascicu
les renferment les rap1,orts rédigés par M. F. Donnet des visites faites
avec M. Van Leemputten aux diverses communes de la province. Le s e
fascicule a paru en 19n.
15, au lieu de: Le Roy. Notitio, lisez : Notitia.
au lieu de : exuuntur, 1-Jisez : eruuntur.
au lieu de ( Lammingani, lisez: Lamminganis.
16c. Oudheid en Kt1nst. = Oudheid en Kunst. Tijdschrift van den geschied- en
oudheidkundigen kring voor Brecht en omstreken.
Brecht, L. Braeckmans, depuis 1905 ; in- 8 ; paraît chaque trimestre.
zo, ajoutez après : in- 8 : Bulletin des sommaires, depuis 1899.
au Iieu de : cette revue fut changée ;. biffez ces mots, et taites en Ie no 20B.
zoc. Bibliographie de Belgique. Ministère des sciences et des arts. Bibliothèque
royale.
Bruxelles, G. Van Oest et Cie, depuis 1912.
2 7, ajoutez après; Soc. libr. belge: 0. Schepens, 1899; in- 8,
37c. BiblioJraphie des béguinages ;
ds: NIMAL H. Les Béguiuages. (An. Soc. Archéol. Nivelles, t. IX, 1908, 1'•
livr. appendice).
37v. Bibliographie de la dentelle; ds : VAN OVERLOOP E. Op. cit. n° 528.
48c. CORNELISSEN J. Sporen van Germaansch heidendom in de volkstaal;
ds : Taxandria, 1909, p. 79-83.
58, au !ieu de: r86o, lisez: 186g.
62, au lieu de: covent, Iisez : convent.
au lieu de : 4• 3, lisez: 4• s.
65, au lieu de : sihillographique, lisez l sigillographique.

67, au lieu de: 67. Oude zegels, lisez: 67. Id. Oude zegels.
72, au lieu de : comité, lisez: comté.
76, au lieu de : Jurisprudentüe, lisez : Jurisprudentia.
85, au lieu de : n. 5, lisez : n° 5.
86c. F. W. De Bisschoppen van Antwerpen en hunne wapenschilden;
ds : De Vlaemsche School, 1869; il!.
89, à la fin, lisez : Cfr. aussi, La vie diocésaine.
90c. L. VAN DER ESSEN. Etude critique et littéraire sur les vitre des saints
mérovingiens de l'ancienne Belgique. Louvain-Faris, 1907 ; in- 8.
Excellentes biographies des saints de la Taxandrie: S. Lambert, S. Hu
bert, S. Domitien, S. Eloi, S. Amand, S. Bavon, s•• Dymphne, S. Willibronl.
97c. VERSCHUEREN A. F. Eenige voorname mannen der Kempen.
Turnhout, Jacobs-Brosens, 19n ; in- 8. portr.
Biographies de Mgr Pelckmans, Mgr. Bax, P. Denef, R. Snieders.
98c. WILS J. La Congrégation des théologiens campinois de l'ancienne universi
té de Louvain ;
ds : Analectes, t. XXXI, 1905, 76 p.
rooc. ARENDONCK, DANIEL d' ; Recollet-Martyr ; d' Arendonck;
ds: F. BARNABÉ BRABANT. Les Fréres-mineurs à Wavre. Tamines,
,904. - Palmier séraphique, VI.
101, ajoutez: Notice de M. WAUTERS, dans son ouvrage: Inventaîre des
cartulaires et autres registres faisant partie des anciennes archives de Bruxel
les, pp. 9-22. (Bruxelles, 1894 ; gr in- 8.)
102c. BAX, JACQUES, vicaire apostolique; de Weelde;
ds: VERSCHUEREN. Op. cit. n° 97c.
103, ajoutez: CATH. BEERSMANS, door M. HORN, met 5 illust;
ds : Graauw's Nederlandsche geillustreerde Keurbibliotheek, t. IX.
n5c. DE BACKER FRANÇOIS JosEPH, peintre; de Gheel;
ds: De Vlaamsche School, 1873, p. 73.
n8, ajoutez : op. cit. n° 97c.
nSc. DENIS PHILIPPE, musicien ; de Turnhout.
ds: E. VAN DER STRAETEN. Les musiciens néerlandais en Italie, du XIV•
au XIX• siècle. Bruxelles, G. A. van Trig-t, 1882 ; in- 8, p. 485-486.
ll9, ajoutez: Nécrologie; ds: De Vlaamsche School, 1876, p. 89-90.
121, ajoutez: L. VAN DER ESSEN. Op. cit. n° 90c, p. 313-320. (Excellente
bibliographie en note).
140, ajoutez : Biographie nationale - Annales soc. archéol. Namur, t. XVIll.
144, au lieu de: Mi hel, lisez : Michel.
147, ajoutez: ID. Nécrologie ; ds : Inscript. fun, et monum. de la prov. d' Anvers,
t. 111, p. LII-LV. - Id. ; d, : De Vlaamsche School, 1873, p. 170.
148, ajoutez: J. V. N. De Lemmensschool te Mechelen, ds: Dietsche Warande en
Belfort, 1906, p. 585-591.
I51, au lieu de: Luycx, lisez : Loycx.
154, ajoutez : Oudheid en Kunst, 19n.
158, ajoutez : De Vlaamsche School. 1865, p. 65-66. - Chronique des Beaux-Arts,
20 mai 1886. - The illustrated London News, juillet 1888. - De Vlaamsche Kunst
bode, avril 1900.
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161, ajoutez : L'Ettendard de S. François et de S. Antoine, 190,, Sept. -VER
SCHUEREN. Op.cit.n° 97c.
167c. SANDELING, JEAN, JACQUES, instituteur; de Brecht ;
ds: De Vlaemsch!l School, 1863; p. 194-193 ; portr.
168c. SCHELLENS, HENRI MARTIN, écrivain ecclésiastique ; de Vieux
Turnhout ;
ds: Bîbliographie Nationale., t. III.
169, ajoutez: PAQUOT, t. IV. - Jöcher. Gelerthen Lexicon. - F. VAN DER
HAEGHEN. Bibliotheca belgica.
173, ajoutez : EDW. DIE VLAMI:'-JC.Levensschets van Dr Jan Renier Snieders ;
ds: Jong Vlaanderen, 18cJf, n ° r. - VERSCHUEREN. Op. cit. n ° 97c. Cornpte rendu des fètes du centenaire de R. Snieders ; ds : Journaux locaux de
Turnhout, octobre 1912. - Ons Volk Ontwaakt, 1z octobre 1912.
174, ajoutez: DELVENNE. Biographie du royaume des Pays-Bas. - PIRON.
Levensbeschrijving.- Bulletin du bibliophilc beige, 1. XII. p. 375. - AD.QUE
TELET. Histoire des sciences mathématiques. (Bruxelles, 186-1 )- - SERRURE.
Vaderlandsch Museum, t.IV, p. 271.
175, ajoutez : Bibliographie nationale, t. III.
176, ajoutez : Bibliographie nationale, t. III.
182, ajoutez: J.WOUTERSZ Antwerpsche Parnas der XVIe en XVIIe eeuwen.II.
Lieven van Brecht; ds: De Vlaamsche School, t. V, 1859, p. 187.
186, ajoutez: F. DONNET. Notice biographique et bibliographique sur J. Van der
Sanden; ds: Taxandria, 1909, p. 1 48-170.
207, ajoutez: L.VAN DER ESSEN.Op.cit. no 90c, p. 231-237.
210, ajoutez: L.VAN DER ESSEN.Op.cit. n ° 9oc,p. 427-436.-ID. De H.Willi
brordus en zijne levensbeschrijvingen ; ds : Geschiedkundige bladen, t. II, 1905, p.
371-387.- A. PONCELET. Le Testament de S. Willibrord; ds: Analecta Bol
landiana, t.XXV, 1906, p\.163-174.
znc. ZIESEL GEORGES FREDERIC, peintre; d'Hoogstraeten; ds: Cataloque
dumusée d'Anvers, 1857; supplément, 1863, p. 168-169. -P. GENARD. De bloem
schilder Georg. Frederik Ziesel ; ds : De Vlaamsche Schoool, t, VII, 1860, p. 8z.
216 c. DE STEIN D.ALTENSTEIN.Annuaire de la noblesse deBelgique.Bruxel
les, depuis 1847 ; in- 12.
:.:23, ajoutez: JEAN GEVAERTS et GASPAR GEVAERTS;ds:DIERCXSENS. �
Op.cit. n ° 1 450, t. VIII, p. 160 et p. 377, -Annales Anvers, t. XLIX, 1896, p.
397-399.
225, ajoutez: ID.J. DE FIERLANT; ds : Taxandria, 1910, p. 14r. -NICOLAS
MARTINFIERLANTS; ds: F.DONNET.Het Jonstich versaem der Violieren.
Antwerpen, 1907 ; p. 353.
227, ajoutez : J. E. JANSEN.Le Comte H. de Merode Westerloo; ds: Taxandria,
1909, p. 191-199; ill. -Bibliotheca selectissima marchionis de Westerloo. Bruxel
lis. 1734 ; in- 8 ; catalogue.
228, ajoutez : Geslacht-Rekening der doorluchtigste vorsten van Nassau, door M.
SMALLEGANGE.Amsterdam, Jan Ten Hoorn, 1690; in- 8, il!.
234, au lieu de: Anvers, t.III, lisez : Ann. Anvers, t. III.
243, au lieu de: Bieberstein - de Roye de vVichern, lisez : de Bieberstein, de
Roye de Wichen.
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246, au lieu de : t. I, lisez: t. L.
246c. DE BOSSCHERE J. La sculpture anversJise amr XVe et XVle siecles. Bru
xelles, G. Van Oest en Cie, 1909; in- 8, il!.
Intéressant pou� Herentha!s, Tongerloo, Hulshout, Hoogstraeten, Gheel.
•
_
2J8, aioutez: Les eglises decntes dans les fascicules 3, 4, 5, (r9rr), sont rnentionnées ei-après dans la bibliographie de leurs communes respectives.
261c. JANSEN J. E. De oude kunst in de Kempen ; ds: Taxandria, 19o9 ,s 4 p., ill.
_
26rn. ID. Een Kempisch Museum; ds: Taxandria, 1912, p.7-16 ; m.
z73c. STROOBANT L.Notes sur la Taxandrie, la Mansuarie, Rijen et Strijen•' ds:
Annales de la Féd. archéol.et hist. de Belg. Malines, 191 r, p.453-465.-Taxandria,
1912, p. 18-28.
ID.Le Cimetière mérovingien de Brecht; ds: Ibidem, p.775-787.
281c. Catalogue de l'exposition des anciens métiers d'art malinois, d'art religieux de
la province d'Anvers et de folkore local. Malines, H. Dierickx-Beke fils, 19n ;
_
111-8. - Dr G. VAN DOORSLAER.L'enseig11>.ment de l'exposition d'art ancien de
Malinesen 1915; ds: Ann. An vers, t. LXIV, 1912, p. 367, il!.
285, au lieu de: Faes d'Hoogstraeten, lisez: Faes, de Meir.
293c. N. DE MEVERGNIES. Cceurs et cerveaux campinois ; ds: La Revue Géné
rale, N ° 3, 19II, p.36r. Zoersel-vVecheldersande.
295c.FLEERA<;;KERS E. Reineke Vos in de Kempen, Turnhout, J.Splichal, 1910;
pet. 111- 4 ; vers.
3o5c Onze Dageraad. Letterkundige bijdragen uitgegeven door «De Jonge Taal
'.
vnende1rn. Herenthals, V .J.Du JHoulin, 1876; in- 8. - Id. 1s79; in- 8.
3wc. VAN RUCKELINGEN L. Een koniug in de Kempen.
ID. Mijne Kempische reistogtjes; ds: De Vlaamsche School, 1855, p.16.
3zoc.VILBORT J.Nouvelles campinoises. Paris, G. Carpentier, 1877; in-12.
324c. WILMET L. La bruyère en fleur. Par is.- Roulers, 1 910; in-8; il!.
33oc. Factionael liedeken der «Heijbloernkens van Turnhout>, ; ds ; A.GOO
VAERTS.Liederen en andere gedichten gemaakt ter gelegenheid van het Land
juweel van Antwerpen in 1561. Antwerpen, J. E. Buschrnan, 1892; in- 4.
33on. PEETERS T H. Oude Vlaamsche Kempische liederen; ds: Taxandria, 1910. _
ID. Oude Kempische liederen en dansen; ds : Annales de la Féd. archéol. et hist.
de Belg. Malines, 19rr; p. 467-505.
33oE. ROBSON S.J. Marsch van Turnhout. 1789. ds: Taxandria, 1908, p. 124-128.
333c. CLAES W. Iets over Kempische familienamen ; ds : Taxandria, 1912, p. 32_36.
33.j, après ce n° , au lieu de: n ° 235, lisez: 335.
335c.CORNELISSEN. Versions de la Campine Anversoise; ds: Revue des traditi
ons populaires, t.VI, 189r, n ° 6.
373, au lieu de : Tafcreelen, lisez : Tafereelen.
376c. SEFFEN C. Aanteekeningen over de melaetschen; ds: De V!aemsche School,
t. IV, 1858, p. 49, 66. -Taxandria, 1906-191J7, n ° 3-4.
3760. WILLEMS. Calamité; en Campine : ds : Mengelingen van historisch- vader
landschen inhoud, p.255.Op.cit. n° 466.
377c. VAN EVEN. Het Landjuweel.Op.cit. n ° 319. Intéressant pour Turnhout et
Herenthals.
406, au fürn de: Anquitates, lisez : Antiquitates.
412c. _TANSEN J. E. Het arrondissement Turnhout. Beknopt overzicht en kleine
kunstwandeling door Turnhout en om.streken; ds: Taxandria, r9u, p. 1.49; ill.
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442c. STROOBANT L. Op.cit. n° 273c.
444c. VAN DEN BOSSCHE F. La Campine; ds: Notre Pays, 1905, n ° 3, p. 177.
187 : ill. - E. L. de Taeye. Id. ds : La Belgique illustrée, t. I. p. 537-543.
494c. JANSEN J. E. De kantvervaardiging in Turnhout; ds: Taxandria, p. 119- 181;
ill.
5o6c. PUTZEYS F., PUTZEYS E., RUTOT A. Alimentation en eau potable de
la basse-Belgique et du bassin houil!er de la Campine.
Bruxelles, Hayez, 1909; in- 4; il!.
526c. VAN HEURCKE. et BOEKENOOGEN G.J. Histoire de l'lmagerie popu
laire flamande, de ses rapports avec_les imageries étrangères.
Bruxelles, Van Oest et Crn, 1910 ; in- 4; ill.
Très intéressant pour Turnhout, ou cette industrie était jadis très florissante.
5z6D. ID. L'imagerie populaire de Turnhout; ds: Annales Anvers, t. LXIV, 191
z,
p. 305-332, et Taxandria, 1912.
527c. VAN DER VEKEN J. en KElVIPENEERS L. Modelpachthof voor de stre
ek
der Kempen. Leuven, P. Rega-Pardon, 19u; in- 8. ill.
528, au lieu de: Van Overloop G., lisez : Van Overloop E.
531c.VLIEBERGH E. De Kempen in de 19e en in 't begin der 20e eeuw.
Iper, Callewaert-De :\feulenaere, 1908; in-8.
533c. La Campine et la Hesbaye; ds: E. De LAVELEYE. Essai sur l'économie ru
rale de laBelgique.Paris, Libr. intern. A. Lacroix et Cie, 1875 ; in- 12. - KUlVI
lVIER. Défrichement des bruyères de la Campine. - KERKHOVE. Défrichement
de la Campine.- KICKX. Promenade dans la Campine.- M.DELACROIX. Dé
frichement des terrains incultesdans la Campine belge. Imprimerie impériale, 1860.
569c. ADRIAENSEN E. Extrait de l'inventaire des archives de S. A. S. le prince
de Salm-Salm, concernant Ie duché d'Hoogstraeten, qui se trouvent au chateau
d'Anholt.(Westphalie Prussienne); ds: Oudheid en Kunst, 1907, p. 49-68.
573c.Donations à St.Willibrord dans la Campine; ds : PARDESSUS. Diplomata,
t.II, p. 265 et 291, z8o, z63, 254, 254 et 289.
576c. lnventaires des archives de l'abbaye de Tongerloo. Op. cit. n° 1354.
579, lieu de: serv r, lisez : se:rvir.
588, ajoutez : Le 5• fascicule a paru en 1911.
6oz, au lieu de : que, lisez : qme.
au lieu de : feurunt, lisez : fnerunt.
au lieu de : 1909, lisez : jusqu'à nos jours.
604, au lieu de: Tunrhout, lisez: Turnhout.
605, au lieu de : Synodornm, lisez : Synodorum.
au lieu de: Mechlime, lisez : lVIechlinüe.
636, au lieu de: Bruxelles. 18z8, lisez '. Bruxelles, Simon, 1828.
650, au lieu de: 1903 1904, lisez : 190 3-1904.
715c. Schoutens. Maria's Antwerpen, p. 49.
723c. LAENEN J. Documents concernant la paroisse de Desschel, ds: Analectes,
t. XXXV, 1909, p. 417, 43z.
722c.SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. 72.
726c.J. E.J. Mgr. Paaps, de Poppel: ds: Taxandria, 1909, p. 259.
735c. GOETSCHALCKX.Bijdragen, 1911, p.300. Ravels.
750. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. 14z.
755c. L.STROOBANT. Légendes de Weelde; ds: Taxandria , 19ro, p.181-189.

- 2II 777c.SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. 69.
777D. SPLICHAL J. Het vaandel, de zilveren platen en schilden van St. Barbara
gilde te Casterlé ; ds: Taxandria, 1908, p. 167-169.
78oc. DONNE't F. Eglise et obj. d'art; ds: lnventaire obj. d'art, 5• fase. p. 830-841.
78Sc. Inscriptions funér. et monum. de la prov. d'Anvers. Canton d'Herenthals.
78g. NELIS H. Les archives des prieurés de Val S' Martin. à Louvain, et de Trême.
Notre-Dame, près de Grobbendonck ; ds : Revue des Bibliothèqnes et des archives
de Belgique, I, 1903, p. 73-88.
789c. STROOBANT L.Bracelets de l'äge du bronze trouvés à Grobbendonck; ds:
Taxandria, 1908, p. 129-132 ; ill.
791, au lieu de : Vita S. Begga ducissa... Lovanii 1931, lisez : Vita S. Beggre ducissre.. Lovanii 163r.
792c. Bonnifantes à Herenthals; ds: KIECKENS.Pierre de Thimo.Annales Anvers
t. XLIX, - L, 1896-1897, p. 447, 465,p. II2, u5.
802. SCHOUTENS Maria's Antwerpen, p. 89.
8o3c. N ° à placer devant: - Doyenné d'Hérenthals.
so4. Chapellenie des SS.Michel et Gudule : ds : KIECKENS.Pierre à Tbimo.Anna
les Anvers, t. XLIX, p. 465, 478, 486, 490.
sn. GOETSCHALCKX. Oorkondenboek van 't Gasthuis van Herenthals ; ds : Taxandria, 19ro, p. 56 et 70 .
821.VAN EVEN E. Op.cit. n° 319.
835.SCHOUTENS S. Maria's Antwerpen, p. 96.
842c.SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p, 97.
848. WICHlVIANS A. Brabantia Mariana, etc. à -insérer au n ° 870.
853, au lieu de : 653, lisez: 853.
868c. STROO BANT L. Découverte d'urnes cinérairelii à Oolen: ds: Taxandria, 1909,
p. 84-89.
s45c. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. ro6.
850. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p, 128.
870. Cfr. No 848.
886c. SCHOUTENS.Maria's Antwerpen, p. 150.
s93c. VAN OLMEN J. A. Twee «Straatbrieven» van Vorsselaer; ds : _Óudheid en
Kunst, 191 0, p. 1-6.
ID. Aanteekeningen over Vorsselaer; ds : Ibidem, 1910, p.3o.
ID.De Fransche Omwenteling te Vorsselaer; ds : Ibidem, 1909, p. 65.
ID.De keuren van Vorsselaer; ds : Taxandria, 1910, p. 35-49.
s9oc. J.E. J. Comte van deWerve; ds: Taxandria, 19u, p. u4.
'.)OOC. GOETSCHALCKX. Bijdragen, 19u, p. 292.
9o4c. STROOBANT L. Les nécropo}es à incinération de Baerle-Duc et Baerle-Nas
. sau; ds: Taxandria, 1909, p. 137-147.
906, au lieu de : Ancholt, lisez: Anhalt.
au lieu de : p.47, lisez : 49·
907, ajoutez : Kempisch Museum, 1892, No z.
971c. STROOBANT L.Découverte d'une villa romaine à Merxplas ; ds
!'Acad. roy.d'Archéol, 1912, p. 59-68.- ds : Taxandria, 1911, p.232.
972. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. 125.
997c.GOETSCHALCKX. Bijdragen, 19u, p. z94.

Bull. de
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997c, DONNE'I' F. Eglise et obj. d'art d'Achterbosch; ds : Inventaire Obj d'art.
Se fase,, p, 618,
1018, au lieu de : No 1585, lisez: A0 1585,
1028, au lieu de: 97 100, lisez : 97-100,
1036, au lieu de: p, 381-355, lisez: p, 381-385,
1039, au lieu de: 396 pp, 152 pp,, lisez: 396 pp, -:- 152 pp,
1058, au lieu de: 1 s docteurs, lisez: les docteurs,
1064c. GheeL Staatskolonie voor de vrije gezinsverpleging van gemoeds- en gees
teskranken. (Antwerpen, J. E.Buschman, 1910); obl ilL
ro7�c. DR. PEETERS, L'assistance familiale à Gheel et son iuflnence sur la popula
tion de cette commune.
Turnhout, J. Splichal, s, d. ; in-8. 33 pp.
ro85c. SCHOUTENS S, Maria's Antwerpen, p, 83.
1099c. �- E, I: Jongenelen, curè de Meerhout; ds: Taxandria, 19oq,
p, 254.
n18c, Gmderbmten. Chapelle de S. Charles Borromée.ds : DONNET F.
Inventaire
obj.d'art., Se fase , p. 754-757 ; ill.
n36c.DONNET F. Eglise et obj, d'ar t; ds: Inv·entaire obj. d'art.,Se
fase.,p79s-so7.
_
_
1245, au heu de : epoques ante romames
; romaines et franques, lisez ; ante ro
.
mame, romame et franque.
1247.L.B. E.Glénisson; ds: Taxandria, 1911, p. nS. - L B. G. Van
Pelt; ds:
Ibid, 191r. p. 245.
1254. JANSEN J. E. De kantvervaardiging in Turnhout ; ds : Taxandr
ia, 191 r, p.
u9-181 ; 111. -VAN HEURCK E. L'imagerie populaire de Turnhou
t. Op. cit. N o
526c.
1265. �ONNET F. Eglise et Obj d' rt; ds : Inventaire Obj d'art,
Se fase., p. 648,
: �
667, rll. - JANSEN J. E , Drrelmk der H. Agatha; els: Taxand
ria, 1916, p. z63.
_
272;rll. - Chapell,e St-Th1baud (Théobalduskapel) ; ds : JANSEN
J. E. Op.
c1t. No 1268. - SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. 157-160.
_ Eglise du s.
Cceur ; ds: JANSEN J. E. Turnhout in het verleden en heden, t.
II.
1268.�ERSCHUEREN A. F. HetKerkelijk Turnhout. Turnho
ut, J. Splichal,
19II , 111-8.
rz85c.CH. V. Legende der klok van Oud-Turnhout. ds: Taxand
ria, 191r.
1 z9Sc. JANSEN J. E. De gilde van
St-Sebastiaan te Zevendonck; ds: Taxandria
'
1909, p. 39-53,
1295c.DONNET F.Eglise et Obj. d'art ; ds : Inventaire des
Obj. d'art ' Se fase, p.
776-�80.
r29SD. Bulletins des commissions royales d'art et d'arché
ologie. 1872.
129SE.SCHOUTENS S. Maria's Antwerpen. Aalst,
De Seyn-Verhouo0·straete ' 1905.,
111-8;p.16,.
1338. J. DE BOSSCHERE. Op. cit No 246c, p.
9s.
r344, au !reu de : p. !30-122, hsez: p.130-132.
1377, au lieu de : 1884, lisez: 1904.
1389, au lieu de : Louvain, Fonteyn, 18, lisez: 1s95.
1402, au !reu de : Keurbode, lisez ; Keurboek.
au lieu de : pp. n3, 116, lisez: 165, 229.
14nc. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p.
1Sr.
-141Sc. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen,
p. 162.
1454, ajoutez : 167c.
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,4ssc. GEVELERS L. A. Tongerloo's pachthoven in Brecht en omstreken ;
ds : Oudheid en Kunst, 1911, III-IV; 19 12 , III.
q62c. HENDRICKX J. De herwijding der St.Michielskerk te Brecht in 1610
ds : Oudheid en Kunst, 19ro, P, 33-49.
1474c. lVIICHIELSEN JOSEPH HENDRIK ;
ds: Oudheid en Kunst, 1912, p. 1-II; portr.
1476c. Nécropole Brecht :
ds : Oudheid en Kunst, depuis 19u; - ds. Taxandria, 1912, p. 37-So.
1480c. DONNET F. Eglise et obj. d'art.;
ds : Inventaire Obj. d'art., Se fase., p. 714-719.
1483c. SANTER J. Een priester martelaar of levens- en lijdensschets van den
eerbiedwaardigen Petrus Janssens van Caimpthout. Brecht, L. Braeckmans,
r9ro; in-8. - F. AUG. \'VICHMANS. Rosa candida et rubiconda. Id. est
V. Petrus Calmpthoutanus. Can. Norbert. Martyrio a Geusiis interemptus
anno 1572 . Antverpice, 1625 ; in-8.
r488c. Het St Jorisgilde te Calmptbout;
ds : Oudheid en Ktmst, 19ro, p. 17-29.
1496c. DONNET F. Eglise et obj. d'art
ds : Inventaire Obj. d'art., 4e fase., p. 486.
1497, au lieu de: A. Harou, etc. au no 1497; ajoutez et lisez le au n° 1498.
1499c. DONNET F. Eglise et obj. d'art;
ds: Inventaire Obj. d'art., 4c fase., p. 584.
1517, au Jieu de: p. zo8-II, !isez: p. 208-21 '
!Sz7c, ajoutez: 19, r, p. 27-28.
iS44c. LES TRAPPISTES AU CONGO; cfr. Revues du Congo.
1S48c, SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. 167.
1559c. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. 172.
1562, au lieu de : Le Potttevin, lisez: Le Poittevin.
1563c. Eglise et obj. d'art;
ds: DONNET F, Inventaire Obj. d'art., Se fase., p. 768-775.
1585c. SCHOUTENS, Maria's Antwerpen, p. 84-85.
1586, p.57, au lieu de: Koninklijke Akademie, lisez: Koninklijke.
Ibidem, au !ieu de Guetendael, !isez: Suetenclael.
r589c. DONNET F. Eglise et obj, d'art
ds: Inventaire Obj. d'art., Se fase., p 758-767 ; ill.
r598c. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p.134-238.
1606c. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. 169.
1618, ajoutez : Antwerpen, Janssens, 1898; in-8.
1634c. SCHOUTENS. Maria's 'Antwerpen, p.133.
1635c. Eglise et obj. d'art ;
ds: DONNET F. Inventaire Obj. d'art, Se fase., p. 63�-6.'l7; il!.
1644c. Eglise et obj. d'art;
ds: DONNET F. Inventaire Obj. d'art, Se fase., p. 638-647; ilL
165 1 c. DONNET F. Eglise et obj. d'art;
ds : Inventaire Obj. d'art, Se fase., p. 620-629; ill,
1689c. SCHOUTENS. Maria's Antwerpen, p. 172.
1697c. SCHOUTEN$. Maria's Antwerpen, p 170,

215 het is niet onmogelijk dat hij deze heerlijkheid aan zijn zevende
zoon Jan vermaakte. Deze ridder Jan huwde 1ste. Catharina van
Polaene dochter van den heer van Leek en 2de : Beatrix van
Brusseghem en in 1349 wefo hij deken der hoofdkerk van Ant
werpen.

I.

Chielen Bof en zijne Beeren
door AD. REYDAMS,

Berthout.

Het is een bekend feit in 's lands geschiedenis dat de mach
tige stam der Berthouders, heeren van Grimbergen en Mechelen
een groot getal domeinen en dorpen in de huidige provrincie Ant
werpen bezaten:
Een tak dezer dynasten, heeren van Duffel, nam dien naam
aan en was vooral in de Kempen bekend, immers daar waren
zij eigenaars van het land van Gheel waaraan de volgende plaat
sen onderhoorig waren : Rethy, Vorsselaer,
Thielen, Eynthout,
Veerle, Oevel, Echelpoel en Mil'.eghem.
Toen Hendrik III Berthout het ga!,thuis van Gheel tot stand
bracht, welk korts daarna en wel in 1286 door den bisschop
van Kamerijk werd goedgekeurd, was deze stichting niet alleen
voor de zieken van Gheel màar ook voor die der andere plaat
sen aa:n hem Berthoud behoorend waaronder Thielen uitdrukk e
lijk genoemd wordt.
Deze drij eerste dorpen werden vervolgens van de heerlijk
heid Gheel gescheiden doch bleven er leenroerig aan en hunne
bezitters moesten de heeren van Gheel hulde, trouw en man
scha.p doen.
Rethy lnvam door Hendrik IV Berthout 's testament van 14
Nc,vember 1320 aan zijn zesde zoon Geeraard. Dit stuk in het
archief van Mechelen bewaard spreekt niet van Thielen, doch

Zijn zoon Hendrik van Duffel (1), ridder, heer van Ranst
wordt uitdrukkelijk in verschillende oorspronkelijke stukken heer
van Thielen genoemd doch of hij die heerlijkheid uit de vader
lijke erfenis bezit of als man van vrouwe Agnes wiens familie
naam niet is aangeduid maar telkens als vrouwe van Thfolen
wordt betiteld, is nog niet bewezen.
De g('Eid,iedschrijver Butkens zegt :
'' Hendrick van Duffel ridder heer van Thielen die getrout
cl
haclde Agnes wt eenen brief van Herenthals van clato
1370
,l den 6 Augusty.
" Heer Henclrick van Duffel ridder en vrouw Agnes sijne
" O'Cselline kent sclmldigh te sijn Costijn Marckgrave van Heren
ll
tllals, van dato den 6 Augusty 1370 XX goude oroonen op al
l, le sijn goet binne die heerlijckt van Thielen.
Deze echtgenooten stichten den 2 Januari 1380 de kapel van
Thielen (II) met resideerend kapelaan welke afhangsel der lil�rk
van Gierle bleef tot in 1612 toen zij zelf tot parochie werd ingesteld.
..
Misschien bouwden zij, ook het oorspronkeh]k kasteel waarvan
nog sporen tot dien tijd opklimmen en welk Hof hunne afstam
van
melingen tot huidigen dage bewonen en dus een erfgoed
ruim vijf eemven uitmaakt.

II.
Hun zoon ,Jan van Duffel heer van Thielen in 1392, huwde
Elisabeth yan Berchem dochter va� Willem heer van Oostmalle,
zij was weduwe in 1401 en stierven zonder nageslacht.
De 15 October 1391 schonk hem zijn bloedverwant Willem
van Hoorn, heer van Gheel, zoon van Dirk en van Catharina
Berthout drij vijvers onder Thielen gelegen.
(1) Jos Cuvelier Dénombrements des foyers
Année 1374, p. 11.
(2) Analectes 1866, tome II, p. 164.

en

Brabant

Pape
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m.

naakte eigendom behoort aan hare dochter Joanna van Ranst
vrouw van Gilles Butoer - 17 Augusti l 468 - de Raadt Sceaux armoiries III p. 101.
Extrait de la cour féodale de Malines.
Registre aux dénombreme'nts N: 4/5 année 1474 fol. 134.
Tielen.
Katheline van Ranst, weduwe wilen Daneels va�1 Ranst, hout
tB leene van den vorsc. Henric van Huerne, heel'(.\ tot Parre
weys (1) tot eenen vollen leene dat dorp van Tielen, metter
heerlicheyt. met hooghen en de leeghen, met natten en de met
drooghen, visschelrien, voghelrien, rnolenen en de ·waranden,
beempden, sanden, heyen, weyen 1 met chynsen, renten, pachten,
Yervallen, opcominghen en de met allen synen toebehoerten, met
eenen heerlijken hedriYe van mannen, meyere en de laten, jaer
lys weert synde boven den commer. VII lib. grocencle, LX vier
telen roxcs.
Item Jan van Ranst is jaerlycs heffende op te voirs. Heerlyeheyt van Thielen.
Die selve Katheline yan Ranst hout noch Yan den voirscr.
heere van Parweys tot eenen vollen leene (buiten) dat dorp van
Thielen een wintmolen mrt hemen huysinghen ende bivanghe
ghe:otaen te Liehtert jaerlycs weert synde TX viertelen roxes.
Verschillende erven werden door den heer, op zijne beurt m
leen uitgegeYen mits hem lrnlrle, manschap en eed Yai1 tronw te
doen en eene zekere huur in gelcl of Yrnchten te betalen.
Dit leenboek ,rnrd Yerniem,;<1 r1oor bevel van Filips, hertog
van Rlll'gonje, Brabant enz. heer ,an Mechelen den 20 Januari
en 81 Mei :1440 en is alzoo getiteld : Dit syn die erve die toe
behoern Daneele van Ranst en de sinne joffw, gheleghen tot
Tielen.
Hierhij eenige dezer :
Anrlries Pro:vrlens op een hof geleghen te Craenschot, naest
Jo/is Bloc.
Aernout de bastacrt Yan Duffel van sme cuscl oest,vaerts ghe
leghen nevens Cfaus van Hulsen en Aernout de selve van sine
huse ende hove over Ghiselen van Bovendries.
Fhilips van Ranst Daneels wettighe sone van Ranst is hou
dende een volle leen van rn:ejoffr. Daneels wettighe gheselline
van Ranst zijne wettighe moerler met een hove van manne en
de met al dat rlair toebehoort.
Katheline Henricx Vermalen wijff, C'oel Mettens wettige doch-

Hij werd opgevolgd door zijne zuster Catharina of Beatrix van
Duffel welke huwde met Jan de Pape, uit een der zoo
gezegde zeven Antwerpsche geslachten, en wiens huwelijks
voonvaarde was gemaakt op vVitten donderdag 1383. Zij
hertrouwde met Jan van Ranst broeder van den volgende
en was in 1428 overleden, (cour féodale Nr 19 f 119.)
utken� zegt :
,�
·· Beatnx van Dnffele hadcle getrouwt Jan van Ranst Costens
sone.
(( Scheijdinge �n deijlinge tusschen jufvrouw Catharina Spaepe
(( en den monbo1ren jufvrouwe Catharine Spaepe huere cloghtere
,( uyt eenen brief in dato l 403-14 September. Gifte baedaen bii·.
.
� JOU
. ff v. Beatnx van Duffele tot behoef van Jan van Ranst
haeren sone van dato 1469 - 24 October voir schepenen van
,( Antwerpen.;,
((

IV.

Ranst

Hunne dochter Ca!tharina de Pape, vrouwe van Thielen en in
Gierle, huwd� Daniël Yan Ranst, ridder heer van Houtem, op
perste karnerlmg Yan Jan IV hertog van Brabant, zoon van Cos
ten van Ran�t heer van Cantecrocle en van Joanna van den Ven
ne, dochter van hertog .Jan III en der schoone Ermengaard van
Vilvorde.
Zij verhief het gedeelte van Gierle voor het leenhof van Bra
bant de 24 November 1428 en was hierin bijgestaan door ha
ren man.
(( (Ontvangen) van Joffrouwe Kateline Spape dochtere wile Jan
(( Spa1Jen die op 24 daeh van November � (de mannen van
,( leen ware : ,vouter van Kersheke en Hr. Claes van St. Goorix ridders), ontsint (bijgestaan) n1et ·Daniël van Ranst haeren
,( man en monboire dat 1/3 deel der heerlijkheid des dorp van
"· Ghierle met de laten claer aen toehorende.
Rekening (1417-1433). Leenverhef van 24 November 1428.
- Cour féodale de Brabant, fol. 179.
Kathelijne Spapen weduwe Daniël van Ranst, vromve van
Thielen en in Gierle verklaart in leen te houden van den her
tog van Brabant 1 /3 der heerlijkheid van Gierle met eenen
chijns en toebehoorten en het vruchtgebruik van een deel van
den riddertol van Antwerpen, beloopende op omtrent 20 pond
groot brabantsch, volgens de markt van Antwerpen, waarvan de
11

1

(1) Hendrik van Jlporn-Parweys, heer van Gheel.
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ter houdt ie leene van Philips rnirs. 1 buemler heerncle luttel
min oft meer gelegen op die Balclerie.
A1yt van DuHel heeft ontvangeu te leen 4 loopen lands ghe
leghen in de groot Hobbraekeu 811 dit heeft Jan Verachte ghe
eogt theghem Margriete Vermeer alias ven Duffel.

v.
Filips van Ranst, heer van Thielen en in Gierle volgde zijne
moeder op, hij huwde Oclilia v'an Drongelen heer Robrechts doch
ter,; vrouvve van Etten en Meeuwen. Hij vermaalde voor de za
turdaagsehe mis, de 1 Juli J 467 twee mudden koren, later ge
kweten door Hl gulrl. (archief van 't aartsbisdom) en
in Sep
tember 1491. Zijne vrouw was in September 1481 gestorven.

+

VI.
Hij werd opgevolgrl door zijn . zoon Daniël van Hanst 1 ridder,
heer van Thielen, Etten en Meeuwen, bijgenaamd "het kwaad
Hansteke" welke zonder afstammeli11gen stierf.
Huldenbergh-Toonen Rerthont. fol. 32-33, Archief van Me
chelen.
Daniël van Ranst verzaakte in naam zijner zuster Cornelia die
met ,Jan van Leefdael huwen ging aan den naakten eigendom
der heerlijkheid van' Thielen zich alleen het vruchtgebruik en
de keuren en breuken behoudende. De opdracht werd aangenomen
door den stadhouder en mannen van het leenhof van Gheel :
Aart van Ockirs, Pieter van Halmale, Jan van Rode, Vrank van
Ooste.rvorst, Rame,is van Swertgoor, Hendrik Godens en Hendrik
van Ockirs in naam van hunnen leenheer Jan I, baron van Me
rode, heer van Petersheim en heer van Gheel als man van
Aleiclis van Hoorn-Perweys. Daniël van Ranst, zoon Filips be
kend van hem in leen te houden: zijne goederen, chijnsen, ren
ten, erven, molens, vischeri:en van wamvers of andere warande
en vogelrijen gelegen binnen Thielen, Gierle, Casterlé, Lich
taert of daaromtrent, met de heerlijkheden, mansohappen en leen
hoven van Mierde en Brecht zooals Filips van Ranst, zijn va
der, die in ZJijn leven hield volgens de oude leenboeken van
Gheel. Deze akt werd bekrachtigd den 5 Maart 1484 te Ant
werpen door vromve Clementia. van Bouchout, echtgenoote van
Jan Yan Rotselaer, heer van Perweys en Rethy, die de Vors
selaer begraven ligt, Lodewijk van Leefclael en Jan van Ranst,
heer van Cantecrodc, markgraaf van Antwerpen in naam van

GRAFZERK VAN
JAN VAN LEEFDAEL EN CORNELIA VAN RANST.

- 220 -Daniël van Ranst en zijner zusters Adriana en ('ornelia., deze
behoudt nog 15G rijnsgulden 's j aars uit de afgestane goeclereu,
de begiftigde moet het woonhuis (kasteel) en de andere gebou
wen onderhouden. Koninklijke bibliotheek te Brussel-Handschriften Il .Nl' 35 6 8
geslacht boorn Leefdael.)

VII.
Leefdael

Zijne zuster Cornelia van Ranst nouwe van Thielen en m
Gierle --!- 23 October 1533 1 huwde ,Jan van Leefdael, ril<ler
geslagen door Hendrik hertog van Sa.xen te Jerusalem, heer van
Laer 1
20 Juli 1530. Zij was ook vromve van het slot en .
heerlijkheid Etten, Meeuwen en Babilonienbroeck, zooals blijkt
uit hun lrnwelij,kscontrakt van 30 December 1488.
Van het jaer 1494 tot 1533 zijn er aan deze edelvrouw
leenverhef gedaan van ruim 20'0 pareeelen onroerend goed ge
legen onder Thielen.
Hun arduinen grafzerk met twee gebeeldhouwde figuren 1s
thans achter in rle kerk geplaatst ; hij draagt de wapens
der twee edellieden, een miclclenwape.n zijnde een kruis met
ner kleine krniskens als ridder Yan ,forusalem de acht
k,var1ieren van Leefdael, Vliehorch, Vianen, ·v\Tees 1 Ranst,
Drongelen, Pape en Duffel en clit rarnlschrift :
Hier legt hegraYe :
Heer Johan rnn Leefclael ri1lder heere in synder tyt tot Tye
len en de in Gierle die sterf anno XV c en de dertich op den
twintichsten clach ,Tnlij. Ende vrouwe Cornelia van Ranst syn
wettige lrnysvrouwe met hare ouders de welek sterf anno XVc
XXXIII op ten XXIII dach Oc1tohris.
Bidt om Gorls wille voor hare sielen.
Deze zerk toen liggende in de hooge koor is door Pauwel
Vermeulen ,vagenmaker en timmermeestrr gemeten in tegenwoor
digheid van Panwel de Granwe openbare notaris te Thielen en
der getuigen Christofel Nnyts en Mr. .Jan lVIichielsens schilder te
Turnhout en bevonden den voet lrtng zijnde lO voeten ) 3 ½
duimen. breed 6 ½ voeten, den steen daarop liggende, lang 9
�;f voeten, breed 5 voeten 6 ½ dnimen, verheven 1 Yoet 6
duimen en het hoog uitgehouwen ter meeste plaatse 2 duimen.
V{aarv:rn akt de Thielen Hl ,Juli 16.52.
Hun testament van 29 _Juni 1530 zegt dat Jan van Leefdael
ridder van het H. Land en heer Yan Thielen, ziek ûjnde en
vrouwe Cornelia van Ranst in het dorp van Thie1en bij Turn
hont woonachtig, hunne begrac1fplaats kiezen in de hooge koor

+

- 221 der kerk van Thielen vóór het gestoelte en dat aldaar moet ge
steld worden een zerk hebbende eene waarde Yan 8 tot 10 pond
vlaamsch, elk pond van 6 rijnsguldens brab. doende 2
, 0 stuiYers,
zij geyen aan de kerk van 0. L. V. van Kamerijk voor blmd
en onrechtYaarclig goed 6 sfuivers, aan de kerk van Thielen 32
pond hollands op last ten eeuwigen dage te branden dag en nacht
eene waskeers voor het Allerheilig3te of Sacramentshms, aan den
hunne
H. Geest van Thielen 20 peters Yan 1 6 shiiYers, bij
uitYaart zal aan elke arme mensch 1 stuiver en eten en drin
ken gegeven worden, aan elke priester die mis lezen zal 3 stui
vers,, er zullen zijn 12 toortsen van 3 pond, voor de vigiliën zal
de prochiaan LO stuivers en tle koster 5 _ stuivers hebben, hun
jaargetijde in de kerk. rnn Thielen zal H', rijnsgulden kosten, op
het graf zal men leggen een stuk zwart ,vollen laken Yan 8 el
len lano•b hebbende eene waarde van 15 of L6 stuivers de el
welk, wanneer het dertigste voorbij 1s zal gegeven worden ,vaar
het best besteerl i.s, ook zoolang zullen er naast het graf 2 ·was
kcersen Ynn 2 pond branden, cle koster zal gedurende 6 weken
luiden en daarvoor 18 stuirnrs betaald worden.
Gedaan in den huize van hun lieider YerlJlijI of woning staan
de te Thielen, iu de slaapkamer boven den kelder, in tegen
woordigheid van Hendrik vnn Daele priester en Gilis Proest
clerk. -En door bijvoegsel -rnn 15 Juli geven zij aan de Minder
broederskerk Yan I-Ierenthals 30 rijnsgulden 1 aan de godshuizen
van den Troon en Yan Corssenclonck elk 20.
VIII.
Hun oudste zoon Filips van Leefclael.;, ridder, heer Yan Thie
len en in Gierle, heer van vVaelwyck, Etten en Babüonienbroeek
huwde 30 September :USJ. 6 met Anna van Gavre van Herinnes,
vrouwe van Liefringen.
Dezes huwelijksvoorwaarde was <lenzelfrlen dag gemaakt, zijne
ouders gaven clen naakten eigenrlorn van hun Huis en heerl�jk
heid vs,11 Thielen en Gierle met al wat er toe behoorde en chen
een er erfrent van 100 gonden tournoysen die zij op het bisdom
van Utrecht bezaten, alsook het vruchtgebruik eener rente van
300 rijnsgulclen jaarlijks heffende op den tol en waag van Ant
werpen, zoo de nieuwgetrouwden met hen_ willen inwo�en moe
ten zij de helft yan het huishouden bekostigen. De brmd kreeg
van hare ouders 18 bunclern land te Liefringen ) ieder bunder i.n
pacht waard zijnde 4 rijnsgulclen 1 ook- 3 bunders beemd of meersch
aldaar en goederen te Erps, Nederockerzeel en Nosseghem.
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Diest,
Ulaas van Doornick en Willem Verluyten :Uannen van leen
_
in den leenhorn van Gheel namens hunnen heer Jan van Me
rode, heer tot Merode, Gheel, W esterloo enz, verscheen tle ede
le vrouwe Cornelia van Ranst met heer Jan van Leefdael haren
man welke hebben overgeven -vrij en vrij:vvillig aan hunnen oud
sten_ zoon Fi�ips de naakten eigendom van het dorp en heerlijk
.
heid van fhielen met zijne toebehoortens in hoogen en leegen
natten en droogen, vogelrijen, wa,teringen met den watermole�
gelijk zij dat plachten te houden volgens den leenboek en hier
bij, den windmolen van Lichtaert ook tot een volle leen.
Nog deed hij verhef de 27 8ber 1536 :
Jker .Fhilips van Leefdael houdt te leen van den Keizer 1/3
deel des dorp van Ghierle palende aan de heerlijkheid van Turn
hout, aan d'ander zijde de heerlijkheid van Poederlé.
u..,é Noch houdt hij te leen van den heer van Merode, heer van.
u.. Gheel en W esterloo de heerlijkheid van Thielen - ltem den
windmolen gestaan te· Licihtaert en het molenhuis.
(Get.) Philips van Leefdale, heer tot Thielen en in Gierle.
Volgens zijn leenboek in April 1532 gemaakt �n geti\teld:I u..Dit
sin de leenen toebehoorende Phs. van Leefdale heer tot Thyele
en de synder joffvr. ghelege bene Thielen,,, bezat hij 191 lee
nen onder Thielen, te weten: 32 in de Baldery, 17 in Box
broeck, 21 in Tereyschot, 6 te Withage, 18 te Mazele, 6 in
de Vierbunders, 8 te Hobbracken, 5 te Berckdonck, 4 in 't
Busselken, J in den Neeren Beempt, 2 in Sweevershof bij: Oran
schot, 2 in den Schoot, 3 in den Langen Beempt, 4 in het Rot,
3 in den Donckacker, 3 achter de kerk, 3 in Haverlant, 2 in
Bruggebeempden, 1 in Thoeven Eersel, 1 op den Huysacker, 1
in 't Cleynbemdcken, 2 in Rielen broeck, 1 in Neeringe, 2 in
Oalande, 2 in den B.oonhoff, 1 in den Dooren, 1 in Habbaert,
2 in de Hooch Eersele, 1 in den Quaden Dries, 1 in 't Ghoor
ken, 2 in Cantfort, 1 op Kerckenblock, 1 in Roeyenaers, 1 'lp
den Crnyswech, 2 in Beylinck, 2 op de Ryt, 2 in BatenboS;, 1
in den Pecrtslal, 2 in 't Engackerke, 4 in den Achterstenbeempt
1 in Tuewebroeck, 1 in Rone, 1 in den Hoeck; 1 in den S,leeck
acker, l Cynshof met bedrijf, 6 in de Gooren en 3 in den Oyns
hof het Oranschot.
Al deze leenmannen deden hem den eed van hulde en man
schap met alle solemniteit van recht.
Het was verboden de beleende beemden uit te moeren of te
torven.
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Verders bezat hij nog oijnsen op 318 perceelen te Thielen' 31
te R.ielen, 127 te Lichtae rt en• 52 te Gierle.
R. Sni��ers in een_ .z,ijner werken zegt: dat Filips veel water in
..
z1Jnen wiJn moest gieten om de hand der schoone Anna de Ga
vre te bekomen en dat de tidders van Leefdael die het Pr<.Bto
rium van Thielen bewoonden, in hunnen tij,d, meer te zeggen
hadden dan burgemeester en schepenen en gansch de rechtbank
van Turnhout.
Om zijn hoog gerecht uit te oefenen had Filips van Leefdael
den 27 Oc!?ber 1558 eene �alg en rad doen oprichten op eenen
he�vel nab1J den grooten Thielen vijver. De plaats werd hem be
twist al� zijnde op he�. grondgebied van Turnhout gelegen en de
zes hoofdschout met z1J'rl gevolg begaf zich ter plaatse om verzet
te doen. Hij bevond er de trotsche heer van Thielen met zijne
twee zonen Lodewijk en Rogier en zijn schoonzoon Jan van Bci
meu heer van Poed�rle, deze sloeg weinig acht op de eischen
,
:v-an Turnhout en wilde het met der daad bewijzen.
Er zat�n of dit oogenblik twee misdadige vrouwen in zijne
gevangems, ziJ werden gevonnist om na op het rad te zijn ten
toongesteld aan de galg te worden gestropt om 3 ure namiddag
van �en daaropv�lgende 5 November. Deze mare doorliep al
spoedig de naburige dorpen alwaar het geschil over de galg al
gemeen bekend was.
De dag der strafuitvoering wa1'en de magistraten van Turn
hout en een groot getal nieuwsgierigen ter plaatse 1 de boeren
van Schorvoirt, Veedyk en 'Leysend met gaffels en rieken gewa
pend liepen er achter om hunne overheid te steunen.
De twee geboeide vrouwen zaten reeds op 't rad toen de
hoofdschout van Turnhout den heer van Thiele.n
uitdrukkelijk
verbod deed recht te doen buiten zijn grondgebied. Tusschen de
nieuwsgierigen ontstond nu verwarring en teleurstelling, de gewa
pende boeren trokken de galg ornverre, men begon te vechten
de heer van Thielen en zijne zonen moesten zich uit de voeite�
maken en de veroordeelde vrouwen, door de vroege duistilrnis
begunstigd konden de vlucht nemen.
Bovenstaande verhaal wdrdt door Heuvelmans ons breeder mede
gedeeld in: De -twee reizigers bl ; 22 tot 29. Ik had het wil
len onderzoeken in het gemeente archie'f van Turnhout ' doch dit
is in rangschikking en bijgevolg ontoegangelijk.
_In het leenreg�ster van Filips van Leefdael vernieuwd volgens
brieven van terner van 9 Juli 1541 gegeven door Keizer Karel,
leest men:
Peeter van Blanckelaer houdt te leen een chijnshof met · be-
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drijve van meijer en later staande tot een volle leen, gelegen
onder Thielen, bedragende 4 lines, 6 schellingen, 6 hinnen en
6 mudden meel.
Jan der Kinderen bij koop van Hendrik Baten priester houdt
te leene c�e 3 gedeelten van de oude thiende, waarvan Huibrecht
Peeters erfgenamen het ander deel hebben, samen een mudde
rogge - 28 April 1530.
Jan Willems bij dood van Maria Clerckx, zijne moeder houdt
te le'."n ¼ der ü:'erlaten der oude thiende z,ijnde 3 mudden rog
�e die daar op mtgaan, op het ¼ van de oude thiende geheeten
Coel Mertens thiende - 10 Juni 1556.
Jan Leysen bi,i koop tegen Hendrik nn den Daele priester
houdt te leen : Een leenhof met bedrijve van stathoucler en man
nen van leen staande tot een volle leen gelegen binnen Thielen
en daaromtrent -- 14 lVIaart, 1540.
Hendrik van Luysterborgh Thomas zoon bij koop tegen Huy
hrecht �eeters houdt te leen de ½ Yan 1/ö der overlaten der
oude th1encle - 22 April 1555.
V\Tilboort nu Leefdalc de bastaard Yan jonker Lodewijk van
"
Lecfclale lHJ gift vau .Mana Sbien zijne moeder ontvangt te leen
den 15 Xber 1581 de 2 deelen van eene zille beemd geheeten
den Berckdonck, waarvan het ander derde deel erf is.
Fol XXXXIIe
Item anno XVc ende XXXV den XXIVe in October is
g�eco!11pareert in propre persoene de eerbaer ende vorsi.enigen
1'..erstiaen Houtackers en de heeft ontfaen te leen aen S. Philip
van Leefclael heer tot Thielen ende in Ghirle als aen synen
gherechten leenheer eenen cyns te weten de drye ghedeel van
XVII S. IIIId ouden groeten tornoyscn Yan munte sconincs van
Vranckrijck oft den weerde11 anderen goeden ghelde ende XXI
pond was welck sy heffende syn op1 gort gheheeten Craenschot
houdende XXIIII lrnenrleren en de eene half luttel min oft meer"
noort neven de .Aa ende zuyt neYen cle ·uoente en de ooc ander luyden welke heele cyus men houdende et van den heer
van Thiel�n tot eenen halven Yollen leen alsoo Lauwreys de
Proest sahger daer n1yt ghestorven es en de heseten heeft on
der manier hier nae l,esereYen 1 ilat te weten ontfanck in den
naern
en de tot_. hehoeff Yan A.rnelynen de Proest, synder ·wet
_
tige cl_oc!1ter 'IYtJlen Lanwreys de Proest saliger en de tot behoeff
nm G1ehse�1 Arthur de Proest broederen der voerseyde Amelynen
e� rle" wettige kyn�leren de� YOrseyde wijlen Lauwreys de Proest
che h1,1 ha,lcle Yan )off. Mane de Proest synder wettige huysvrou)

·we en de ooc tot behoef van Lynken Kelders wijlen Anthonis
Kelders dochter daer moeder af was wijlen Pauwlyn Proest ooc
wettige dochter wijlen des voorseyde Lauwreys de Proest en de
wettige suster der vorseyde Gelissen Arthur en de Arnelyn de
Proest bij doode des selfs Lauwreys de Proest haers vaders en
de grootvaders. Ende ooc naevolghende den testamente ende vuy
tersten wilde van denselven Lauwreys de Proest ende joffr. Mar
rie de Roet man ende wijf vuyt erachten van zekeren openen
bezeytelden brieven van octroye der K. Majesteijt ghemaec,t den
Vle dach in Februario anno XVc: ende XXXIIII ende dats te
weten dat Lynken Kelders Anthonis dochter alsoo groot en de
breet in descn zys stoet als van Gielisus Arthur en de Amely
nen hoot voor hoot te cleylenne naecler aflevicheyt van Joffr.
Marie de Roet welke wijlen Lau-wreys de Proest met volcomen
rechte te hebbene ende te besittene achtervolghende des testa
menten ohemnecat van Lauwrevs de Proest en de Joffr. Marie
de Roet �11an en de wijf na vuy"truysen van den datum anno XV c
ende XXXIIII den Xüach in Fehruario ende dat heeft Kerstiaen
aldus ontfaen met allen puynten ende polempniteyten van eenen
leen rech1e diie daer schuldich vvaeren te gheschieden in presen
tia den heer Yan Thielen ende Joor Leysen als meyer en de
naemder ende Jacob Vermalen Willem de heer Ghererdt Em
brechts, Soes Leyns als leenmannen ende wijsers in den leenhof
des heeren van Thielen, actum anno, die 11 supra in curia do
mini temporant de Thielen.

Testament van Filips van Leefdael en Anna van Gavre
23 April 1554.
Zij kiezen hunne sepuhure in de parochiekerk van St. Mar
gareta te Thielen op de hooge koor waarop men een zerk leg
gen zal, maken voor twee jaargetijden eeuwigdurend 6 carolus
gulden welke zij bezetten op eenen beemd gelegen onder de pa
rochie van Lille. Hun zoon Filip zal, na de dood zijner ouders
voor zijne legitime of deel hebben de heerlijkheid van Liefrin
gen in Vlaanderen, ook het huis en goed te Morckhoven met de
perceelen onder Tongerloo en Nordewy0k en ,1en chyns te Erps,
Nosseghem en Nederockerzeel.
Hun zoon Christoffel zal 250 carolus guld. erfelijk hebben
staande op het deel van zijn broeder Antoon.
Ilnn zoon Antoon zal erven de heerlijkheid van Thielen en
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met den watermolen te Thielen en· den windmolen onder Lich
taert, ook de vischerij,en van wouwers, warande, vogelrijen bin
nen Thielen, Gierle, Casteflé, Lichtaert en Gheel gelegen met
2 wauwers bij Herenthals onder Oolen en voorts met de man
schappen en leenhoven van Mierde en Brecht.
Hun zerksteen met het volgend opschrift lag vroeger in de koor
doch is nu verdwenen.
Hier leyt begraven Joncker Philips van Leefdael heer van
Th�elen, Liefringhe, Waelewyck, Eten, Meeuwen ende in Ghierle
van
sterf op den derden July 1568 met Jonckvrouwe Anna
Gavere syne wettighe gheselline sterf op den derden Mey.
Anno 1567.
De erop afgebeelde kwartieren waren : Leefdael, Vlieborch,
Ranst, Drongelen, Gavere, S'choonhoven.: Doerne, Dielbeke.
IX.
Hun zoon Antoon van Leefdael IX heer van Thfolen en in Gier
1581 huwde Margaretha van de Werve.
Hij was schuldig aan de kapelrij van St. Margaretha een mud
of 3 veertelen koorn verpand op het Thielen Hof verschijnende
met Kersmis (Archief van 't Aartsbisdom). Deze cijns wordt nog
vrijwillig door de tegenwoordige bezitter betaald.
le
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X.
en în
Hun zoon Lodewijk van Le-efdael, heer van Thielen
Gierle, heer van Waelwyck, Liefringen, Meeuwen.,_ Etten en Ba
biloniënbroeck +, te Thielen de 25 Mei 1608 huwde Anna van
Aerschot-Schoonhoven,
1 Dec. 1647 · erfdochter van Jan van
Schoonhoven, ridder, markgraaf van Antwerpen. Zij, stlierven zon
der nageslacht, hun grafsteen welke vroeger in de koor lag is
nog in de kerk bewaard.
Tijdens zijn beheer had op 24 Januari 1597 de veldslag plaats
op Thielenheide tusschen ,prins Maurits en de Spanjaards.
De acht kwartieren op den zerk afgebeeld zijn :
Leefdael, Gavre, van de Werve, van der Elst, Sohoonhoven,
Nassau, van de Werve en Scbeyff.
Zijne weduwe hertrouwde met Hendrik van Leefdael, de trouw
akt zegt : Edelen heer Henricus van Leefdael heer van Liefrin
gen getrouwd te Thielen 28 September 1609 met edele
dame
Anna van Schoonhoven, mevrouw van Thielen. Zij ook stierven
zonder kinderen.
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23 Februari 1732 en was gehuwd met Maria Francisca van der
Gracht
te Mechelen. Zij lieten geene kinderen na. Haar ge
schilderd portret, waarop ook haar hondje staat, bevindt zich op
het kasteel van Wezel, te Moll. De overlijp.ensregister van St.
Jans kerk te Mechelen waar de lijkdienst plaats had zegt: 4 8ber
1751. is overleden de seer edele dame Maria-Francisca van der
Gracht douairière van den seer edelen Heer Mijnheer de Baxen
heere van Thielen etc. sy is getransporteert naer Thielen alwaer
sy begraeven is in de graefplaetse van haere familie. D'uytvaert
met den dienst van een choorlyck is gehouden den 23 9ber
1751.
In 172,2 behoorden de volgende vijvers onder Thielen aan den
Heer.
1. De vijvers voor den watermolen.
2. De vijver naast de Ploeg aan den watermolen. - Er opgezet in April 1729 - 90� schot.

+

De vijvers in de heide :
1. Het jouffrouwen goor. - Hierop gezet in 1728-200 vuyck.
2. Het Diepgoor. - Hierop gezet in 1729, 213 vuyck, 600
Antenoys.
3. Het Vlackgoor, hierop gezet in 1729, 174 vuyck.
4. Het Rond of Thomas goorken.
5. Het Ven tusschen het Vlack en Galle Goor.
6. Het Gallen1- Goor. - Hierop gezet in 1728, 332 vuyck in
1729, 202 vuyck en 300 Antenoys. (1).
Hij was aan den geestelijke die de vroegmis deed (den ·ui
misheer) 60 guld. s' jaars schuldig, welk voordezen door clen
heer van Thielen was gesticht voor eene wekelijksche mis maar
door de gemeente in eene vroegmis was veranderd.
Zijn koetsier Jacob Meuws in zijnen dienst gekomen 9 Juli
1732 won jaarlijks 48 guld; en had voor godspenning gehad 7
schellingen ½ .
De 7 schepenen van Thielen waren in 1729 : Cornelis Haest,
Jan Nuyts, Adriaan Gudens, W auter Caers, Hendrik Wilsi, Jan
Colebonders en N�colaasi Caymacx.
Hij had het Hof ter · Loo, onder Caster]é de 19 Mei 1723· voor
22.500 guld. gekocht. Hun wit marmeren grafzerk met 32 kwar
tieren van adeldom be-vind·t zich nog in de kerk.
(1) Antenoy 1s visch van een jaar,. vuyck is visch
fuik gevangen.
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XV.
Zijne zL1ster Margaretha-Philipina rnn Ilaexen, volgde hem op,
zij was vromve van Thiele11 en in Gierle, vrouwe van Ter,vil
deren en ter Loo en werd op het kasteel van Thielen geboren
de 17 Mei 1675. Zij huwde Filips Frans van Varick heer van
Court St. Etlienue en 'IVisterzec
1730.
Haar portret door Philippe de Champagne geschilderd bevindt
zich op het kasteel van Wezel, het is met de wapens van Bae
xen en Varick versierd en draagt het jaartal 1705.

+

XVI.
GrachtIInnne oudste dochter Maria Catharina Philippina van Varick,
btnmers- vrouwe Yan Thielen, Tenvilclerén en in Gierle geboren 14 9ber
5 Februari 1776 huwde 3 Juli 1734 met
1703 te Mechelen
wad
haren cozijn Rogier-Filips van der Gracht haron en heer der stad
en lande van Rommerswael 1 baron van Vremde, heer van Vries
sele, Battenbrocck en Eeckhove11, geboren op het slot van Eeck
hoven 1 (1) 1 October 1.684 en er dezelfde dag gedoopt en plech
tig over de vunt gehouden in de kerk van Rumpst 16 Mei 1685,
te Mechelen 6 Fehruari 1759. De doodregister van St. Jans
kerk aldaa1r zegt : 8 Febrnarius is gesoncken met een choorlijck
rlen seer rloorlnchtigen heer Rogerins-Philippus van der Gracht
baron van Rommcrswael en de Vrempde, heer Yan Battenbroeck
en Thielen etc., getromvt ge,Yeest met rle seer doorlughtige vrou
we M:aria-Catharina-Philippina de Varick. De uytvaert gehouden
den 1 L1 cleser. 11

+1

+

XVII.
Hun tweede zoon Filips� Fran�.Jozef-Rogier van der Gracht de
Rornmerswael, heer Yan Thielen op het slot Yan Ee,ckhoYen den
(1) J,Jeckhoven wa,s een oud slot op de Neeth sedert 1219 be
kend, onder Rurn11st gelegen, Leroy geeft er eene prent van, het
is .geheel uit het water, opgebouwd: eene zeer hooge ranke to
ren, hvee hoektorentjens en een donjon vormen het hoofdgebouw,
het neerhof er van door eene vest gescheiden heeft eene met
puntgevel en twee torentjes versierde inkoompoort. Het behoorde
Yervolgens aan de gesla1chten EeckhoYen 1 Ban, Rommerswael en
van der Gracht. Ru is het overblijfsel een hoog witgekalkt ge
bouw met schaliendak, welke nog Yan eene vroeger bevallige
grootheid getuigd. De hoeve ligt juist achter de Antwerpsche ,7\"a
terleicling op 5 minuten afstand der VVaelhembrug.

D.
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6 October 1736 geboren, er dezelfde dag verzekerd en plechtig
gedoopt in de kerk van Rumpst de 3 November daarna.
Hij
werd onder luitenant bij het regiment dragonders van St. Jgnon
1760, kapitein kommanda<11t in het regiment van Stampach 1765 1
majoor hij. het regiment van Modena 1773 1 dan lieutenant-colo
nel en kamerheer der keizerin Maria-Theresia.
Hij beleefde onder de fransche omwenteliing de afscJiaffing zij
ner leenroerige rechten en stierf als jongman den 7 December
18JO.
Men ziet zijn naam op de twee klokken van Thielen tot welkr,
hergieten hij. veel bijbracht
Groote Klok:

+

à l'honneur de St.

Margueritc.

Philippus van der Gracht. - Parrain.
Victoire van der Gracht. - Marraine.
Hubert Gerard Swaan. -- Curé.
G: Caers. - Maire.
A. Raeymaeckers 1 J. P. V ervecken.
J. B. Verbeeck, J. Cornelis.
C'. Drouet m'a faite.
Thielen 1806.
Kleine Klok:

Monumenlum
illuslrissimi Domini
PHILIPPI F. J. R.
VAN DER GRACHT
De Rommerswael
Toparchai de Thielen
el in Gierle
qui obiit
7 Decembris 1810

R. 1.

P.

Hubert-Gerard, Swaan. - curé.
Jean-Philipe van der Gracht. - Parrain.
Louise van der Gracht. - Marr aine.
C. Drouet m'a faite 1806.
In den buiten muur der kerk is zijn ziwart marmeren
steen.

graf

XiIX.
Bij deeling van 7 September 1826 voor den notaris Thomas
te Brussel zijn de goederen van Thielen aldus in den akt aan
geduid : Al de vaste goederen met het kasteel, den watermolen,
hoef en andere goederen groot samen omtrent 107 bunders, 86
roeden, 4 ellen belast mèt
1. Een kapitaal van 2000 gulden aan de kerk van Thielen.
2. Een idem van 100 gulden aan het onderpastoorschap aldaar.
3, Een idem van 200 gulden aan den Armen van Thielen.
Voor zoo veel deze schulden nog zouden bestaan. Zij, bevielen
aan zijne twee ongehuwde nichten Ludovica en Albertina doch
ters zijns broeders Frans-Bernard-Hendrik-Rogier van der Gracht,
baron en heer der stad en lande van Rommerswael 1 baron van Vrem
de, heer van Lodyck, Battenbroeck, Vriessele, Eeckhoven1 Terloo
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van Eeckhoven 30 Augusti J.735 gehlren,
_
plechtig gedoopt m de kerk van Rumpst de 9 8ber daarna. Als
baron van Vremde werd hij, in den adelstand de,s hertogdom:,;
van Brabant aangenomen de 7 9ber J 758 en de Keizerin Ma
ria-Theresia benoemde hem tot haar kamerheer 1 rle 4 Octol1er
1760 1 hij huwde de 1 April 1777 op het kasteel van lYialève
Maria, Florencia 1 Helena - Frnderica � Josepha Luclovica graYin
van Berlo-Suys (1) geboren tr Keulen 23 Juli 17:38.
te Aken
21 Februari 1799. Hij.
te Brussel 13 October 1793.
De twee genoemde jonkvrouwen bevvoonden te Mechelen het
hotel van der Gracht, in de Stassartstraat 1 (nu klooster der Ar
me Claren) en herstelden 1 als buitengoed, het kasteel van Thie
len, welk na lange jaren onbe-wound te zijn gewee,,t in ]Jomv
vallige toestand verkeerde. Hun grafzerk in den kerkmuur gemetseld lnidt als volgt :

+

+

D. 0. lYI.
A la mémoire
de dame
Louise Jeanne Jean Nepomucène Marie Gertrude
van der Gracht de Rommerswael
ancienne chanoinesse de Nivelhs
née \à Bruxelles le 4 Août 1780
clécédée à 1\falines le 25 Nm-ernbre 1860
inhumée à Thielen.
!

i

i

et de dame
Albertine Jeanne Nepornucène
Louis de Gonzague Gislaine Marie Gertrude
van der Gracht de Rommerswael
neé à Bruxelles le 7 Octobre 1784
décedée à Thielen le 16 Juin 1863
inhumée à Thielen.
Dames de Thielen et de Gierle
R. I. P.
(1) De graven van Berlo, hauts voués de la Hesbaye, hadden
lwt erfeliik recht en de uitstekende eer de St. Lambertus vlag (le
gonfanon de St. Lambert) in de Luiksche oorlogen te dragen.

De kanunnikes van Nijvel was de laatst overblijvende van dit
doorluchtig kapittel waar zij in 1792. op 12 jarigen ouderdom
was aangenomen geweest na 16 kwartieren bewezen te hebben. (2)
1
Na het overlijden van jonkvrouw Albertina en door haar tes
tament van 4 Februari 18163 kwamen de erfgoederen van Thielen
in overdeeldheid aan hare twee neYen.
XIX.
Pieter-Frans-Leopold van der Gracht de Rommerswael die
geene kinderen verkreeg van zijn huweJijk met Maria�osephi
na-Ferdinanda gravin de Berlo-Suys en op het kasteel van vVe
zel, onder Moll
den 15 Maart 1884 en Edward-Jacob-Josef
van der Gracht de Rommertiwael geboren te Moll 27 Maart 1831
die op 16 Maart 1861 te Antwerpen huwde met Joanna-Jose
pha-Maria Olieslaeger geboren te Antwerpen 20 Januari 1834.
Hij
aldaar op 8 April 1864 ééne dochter nalatende.

+

+

XX.
de RomRegina-Leopoldina-Joann�Maria van der Gracht
rnerswael geboren te Antwerpen 24 Mei 1863 erfde de onver(2) Nous certifions que la carte généalogique ei dessus de
la demoiselle Louise - Jeanne'� Jean - Nepomucène - Marie - Gertru
de van der Gracht de Rommerswael est exacte et véritable tant
pom 1'origine de la elite rlemoiselle et la chaine de filiation de
ses ancètres, que pour les armoiries qui y sont exactement dé
peintes et désignées avec leurs émaux ainsi que leurs écussons,
heaumes, lambrequins et autres rlécorations. Nous certifions en
outre que les ascendants de la elite demoiselle sont tous issus
cl'anciennes famillis nobles, ce que nous affirmons sur notre pa
role d'honneur et de ,gentilshommes en lieu de serment comme cho
se à nous comme et dont nous avons d'ailleurs pris ultérieure
et parfaite connaissance dans les documents authenfiques qui nous
ont été remis ä eet effet, en foi de quoi nous avons signé cette
des mains propres et munie des c,achets de nos armes.
A Nivelles le 16 Aout 1792 :
Joseph Gun,daere comte de Thurhein.
Charles d'Olmen des barons de Poederlé.
Le comte de Lalaing.
Le Marquis de Trazignies de Bomy.
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Polus

deelde helft der goederen van Thielen van haren oom jonkheer
Pierre van der Gracht in 1884, zij hmvde te Antwerpen de 4
September 1894 met Ernest-Maria-Pieter-Frans Polus geboren
te Tongeren de 28 November 1862, en bewonen sedert toen
THIELEN HOF.

Het Kasteel.
Het Hof of Kasteel van Thielen ligt op een tiental minuten
afstand van het centrum der gemeente west den ijzeremvcg, het
beluik omtrent eene hectare groot is door een hofgracht of vest
van 9 meters breedte omringd, de gehouwen bevinden zich langs
de noordcrzijdc.
Daar kastcclcn van dien aard in de Kempen zeldzaam zijn ge
voelt de oudheidkundige ecnc aantrekkelijke nieuwsgierigheid
wanneer hij. van op den voorbijsncllenden trein dit middcleeuwsch
Hof ontwaart en het zet hem aan zijne geschiedenis te kennen.
De schrijver Lcroy in zijn werk : ((Notitia Marchionatus Sancti
Imperii,, in 1678 gedrukt geeft ecne plaat van het kasteel hier
overgebracht, doch het moet in 1686 cenigc vernieuwingen heb
ben ondergaan, dit jaartal bevindt zich op de schoone arduinen
bogen van het koxtshuis.
Met het oog 011 de prent van Leroy vindt men de volgende
veranderingen ten huicligen dage. De houten brug is verdwenen
en de vest vóór den ingang met afbr aak en aarde gevuld, doch
de twee katrollen waarmede de ophaalbrug werd getrokken be
speurt met nog in de oude poort welks verdiep of duiventoren
geslecht is.
Het hoofdgebouw of eigcntlijk kasteel welk nog amper bewoon
baar was is rond 1830 op zuinige wijze hersteld, zoodat men
binnenwaarts gezellige luchtige vertrekken, maar vruchteloos ee
nigc oudheid zoeken kan, behalve het eiken timmenverk van het
schaliendak nog zoo sterk als toen het over eeuwen werd ge
bouwd, het vormt nu ecne steile vierkante kap, de twee met
trappekens opgaande gcYels zijn verdwenen, ook de kruisvensters,
de ranke toren en de bijbomv ter rechter kant welke beneden tot
gevang en boven tot kapel diende, en zelfs de kelderkamer ·waar
Jan van Leefdael en Cornelia van Ranst in 1530 hun · testament
maakten. Geheel het gebouw is met kalk gewit z:oodat het ceni
ge gelijkenis heeft met eenc oude deftige pastorij; rechts der in
koompoort bcvin,lt zich het neerhof of met strooi bedekte hoer
derij.
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De kapel in 1379 door Hendrik van Duffel en vrouwe Agnes
ter eere van St. Margaretoo patrones van Thielen gesticht bes
staat nog ten gehuchte Prijflstraat, in dit oud gebouw wordt twee
maal 's weeks de mis gedaan. De kapelaan bewoonde eertij,ds
-'Het Hooghuis 11 tusschen de kapel en het hof en op 150 meters
van dit gelegen waaraan het behoort, hij las ook dikwij:ls mis
in de slotkapel en had de inkomste van het zoogenaamd ''Bene
ficlegoed 11 nu eigendom van het Kerkfabriek. Een hunner met
name Wijnants, waarsohijnlijk na 1612 toen hij pastoor gewor
den ,Vas en de kerk alreeds lang bestond, bouwde, nabij1 deze,
eene niemve pastorij, nu ook afgebroken en door eene andere
vervangen.

De Tienden.
De tienden van Thielen behoorden het kapittel van Kame
ryck, den bisschop van Antwerpen, den pastoor van Thielen,
het gasthuis van Antwerpen en verschillende wereldlijke, tiendhe:l'fers, waaronder den Heer.

Eenige uittreksels der leenboeken :
Neel,Î Proest houdt te leen van vrouwe Kathelij;ne van Ranst
in 1474: dat aandeel van 3 gedeeltens der oude tiende.
l\faeyke Vermeulen, Wilboirts dochter, houdt te leen van Lo
dewijk van Leefdael in 1603 de 2/3 deelen van 1/8 der Nieu
we of Cool Mertens tiende.
Augustijn van Luysterborgh houdt te leen in 1632 van den
heer van Thielen 1/8 van het 1/3 der Oude tiende.
In 1650 houden Jan Willems genaamd Spiegel en zij'ne huisder
vrouw Maria Staes te leen van Rogier van Leefdael ½
Beemstiende, te weten 1/t van 4 inudden 1 8 loopen.
In 1664 houdt Pieter de Grauwe, secretaris der heerlijkheid
van Thielen, Pauwels zoon te leen van Urbaan van Leefdael ½
van 1 /6 van 3 deelen der Nieuwe tiende ; (dezé 3 gedeeltens
7 mudden kaorn opbrengende.)
De 1 Maart 1719 had deze Heer, de Beemsttende van den
bisschop van Gent gekocht. In 1731 b(}hoorde 1f16 van 1/3 der
Oude Tiende aan Pieter Stappaers en 1/8 van 1/3 aan Frans
van I-Iemeldonck.
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,van
Joncker Nicolaes Wolfangers Enttenfues wonnende in den dorpe
van �sch quarteer van Osterwyck Meijerije van Shertogenbosch
author1seeren ende procurateeren ende bemachtighe mids deesen
den thonder deeses mijnen man om te vercoopen ende te trans
porteren ons g_edeelte der tiende tot Thielle geleegen in Spans
Brabant _1:me ZlJn Ed. goetduncken ende welgevalle, ons aenge
comen b1J testament van Joffrauwe Adriaenna van Steenhuys in
haer leeven geweest begeijntje op den b agijnhove tot Turnhont.
Actum 1<.Jsch deesen 22 �Iaert 1712, (get.) Christinna Adria
na de "\Vitte vrouwe van Joncker Enttenfues.

Bronnen.
Geslacht boom van Leefdael. - Koninklijke bibliotheek, te
Brussel.
Handschrift II. Nr. 3568 en 5742.
Leen- en cynsboeken van Thielen. - Staatsarchief te Ant·werpen.
Leenhof van :Mechelen. - Staatsarchief te Antwerpen.
Leenhof van Brabant. - Staatsarchief te Brussel.
Kerkarehieven van Thielen. - Archief Aartsbisdom.
Parochie registers van Thielen en Mechelen.
Huldenbergh-Toonen-Berthout. - Stadsarchief te Mechelen.
Herekenrode. - Nobiliaire.
Stein cl'Altenstein, Nobiliaire.
Azevedo. - Généalogie Coloma.
Bntkens. - Trophées du Brabant.
Leroy. - Notitia.
De Raadt. - Seeaux armoriés.
Kuyl. - Gheel vermaard door St. Dimpna.
Analeetes pour l'histoire ecclésiastique 1866 tome III.
Graf- en Gedenkschriften. - Provinc;ie Antwerpen.
Canton
Herenthals.
1-Ieuvelmans : De twee reizigers.
Alfred Harou-Bulletins de la société royale · de géographie to
me XVIII - 1894.
Plaatselijke inlichtingen.

net Spijker te 6oogstraten
Het S p i j k e r te Hoogstraten ontleent zijn naam aan zijne
eerste bestemming.
Het was eertijds de graanschuur Yan den Graaf Yan Hoogsta
ten; hij liet ze bomven in de jaren 1635-1537.
Het oude S p i j k e r stond te Houterlé. In de rekening -van
het Gelmelslot van Mei-Augustus 1533, leest men : "Betaelt Gil
-·- lis Floris van den S p i j k e r tot Houtel aff te breken ende
" allen den steen scoen te maken die tot scorre niet en bleef,
v. vuytgescheyden •)t scoen n1aken Yan de tichelen daar inne hij
" gehouden wail: de som van XV Ji (pond)
Het nienw gelJou-w vvaartoe de grond kort te voren ·was aan
gekocht, bestond uit eene dubbele ·woning met tvvee verdiepen
tot grnanzolders ingericht.
,Joesen Fruytiers, metselaar, maakte de voonvaarden van den
bouw op en neemt in 1535 bij publieke veiling en keersbran
ding het oprichten ervan aan voor 73 pond artois (1)
(1) Betaelt Joesen Fruytiers, metselaer 1 van dat hij, achtervol
gemle zekere voerwaerden opgema,eet, gefondeert ende gemest heeft
den S p ij k e r staende in de Gelmelstrate, gclyck hij dien bij
vuijtgeven van bernender kerssen aengenomen hadde omme XVIII
Ji groot Brabbants ; van 1mmte deser rekening... LXXIII
Nr. 33. Gemelrekening van Mei-Aug. 1535.
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onder
het S p i j k e r eene hangencfe kamer ( opkamer ) en
twee bedstedekens af te schutten, zooals dit aan hem is aanbe
steed. C ornelis Coken_ieesters plaatst de XIIII huisglazen en nog
�II glazen op het hms te Ryckevorsel voor 9 pond en 8 :,chel
lingen. (1)
De gra anzolders meten 2759 voet en worden in April 1537
do or Jeronymus Spliters gelegd.
Hij .:"ordt b etaald tegen vijf schellingen de honderd voet en
d �ar h1J twafllf dagen in Antwerpen verbleef om het zolderberd
mt de stapels te ki�_zen, . w aarvoor hem acht sohellingen wor den
vergo�d, ontvangt h1J, . mits zes schellingen, die hij om de wa
gens s nac�ts te schmlen, had :noeten betalen, in 't geheel de
som van elf pond negentie� sohellingen. zes penningen. (2)
. Er waren dus aan het meuwe S p i j k e r ongeveer 94 pond
mtgegeven.
Het bleef honderd vijftig jaar in gebruik.
en
In de l �atste helft der zeventiende eeuw, wanne er vrede
welsta�d m het vaderland zijn weergekeerd, verzoekt de E. p.
Oornelius _ de Vroom, provinciaal Minister der Minderbroeders Re
coletten 111 Ne,derland, toelating om in onze gemeente een kloos
ter te stichten. (3)
De vraag wordt aan de versohillende overheden om àdvies
medegedee�d. D� pastoor van het beggijnhof brengt versoheidene
bezwaren m. H1J vreest vooral dat de paters de j onge doohters
tot het kloosterleven zullen aanzetten en het beggijnhof afraden
tot groot nadeel van onze weldadige stichting en van de Vrij
heid. (4)
De . mak wor dt rijpelijk overwogen.
Op 1 Maart 1688 komt eene voorloopige schikking tot stand
met den E.P. Secretaris Arnoldus Marchant en wordt aan de
(1) Gelmelrekening van Sept. Dec. 1535.
(2) Jeronimus Spliters van dat hij de solders opten S p i j c k e 1 geleet heeft die int meten groot bevon den es XXVIIIc, LIX
v oeten, te V S. e�? hondert, ft. ':I :E XVII. S. VI p ...
Noch van dat hrJ, deselve Jerommus, omme 't voers. beert tot
Antwerpen vuijten stapels te kiesen gevaceert heeft VI reyse,
b_�Ioop ende X II d,aghen, te VIII 8. 's daeghs, ft., �nits VI S.
b1J. hem verleet omme de wagens telcker reyse 's nachts inde infir
marie te stellen, V. .E II S. t. s. . . . .. . XI
XIX S. VI p.
Gelmelrekening van Jan-April 1537.
(3) Zie bijlage I. (4) Zie bijlage III.
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- 24;2, den Raad van Brabant te betrekken, wiens besluit zij zullen
eerbliedigen.
De kosten en lasten va.n alle h,Jegenaamde gc,schillen rakende
d �_ 2ie akte zijn voor rekening van de paters, die voor alle moei
h3kheden zich m alles onderwerpen aan de jurisdictie van het
Hof van Brabant.
De E. Heeren. Andreas Theunis,, pastoor en kanunnik van Hoog
straten, Gmhelmus Staetî, p
_ asitoor van het _ beggijrhof en Joannes Bap
tista Hagemans, kanu:nmk van de collegiale k1erk van SIÎ.nte Cathari
na, versc�ijnen
den 9n lVIei 1691 voor Notaris. ZiI vèrklaren
_
da� cle hmzmg van het S p i j k e r bij Adria an Rommens, gees
tehJken vader van de arme Clarissen binnen Hoogstraten den 3n
is a angekocht on dat men omtrent dii.en �ijd be
October 1690
_
g�nnen 1s te tnrnneren en te metsen tot het inwonen van de
1VI1nderlJroeders.
Drij paters he bben den 811 december 16910 in het nieuwe
k�?oster vernacht ; den 1n .January hierna kwamen er nog vier
b1J . Deze zeven p aters hebben sede1-t dien tijd b u i k v a s t oe
woond in het S p i j k e r benevens eenige leekebroeders en �n
dere werklieden. Zij1 verklaren verder dat sedert de vorst heeft op
houden tot heden onophoudelijk aan de gebouwenis werd gewerkt
welk� van nu af bekwa am zijn tot het inwonen van 16 en meer
religieuzen. De k apel is voorzien van een autaar waaraan de
paters tot n u t?e in stilte hunnen dienst doen. De Minderbroe
ders hebben deii. 23 April 1671 van huis tot huis de eerste
omgank om vleesch gedaan.
De patf:lrs omringen later het S p i j k e r met eene dtiepe gracht
thans nog ''patersvijver,, genoemd. lYien is nu bezig lanasheei�
"'
den steenweg op Turnhout de gracht te vullen.
Ecne volle eeuw blijven de paters rustig in het bezit van
het klooster.
Bij de Fransche revolutie wordt de eigendom verbeurd ver
klaard en de paters eruit gedreven.
. Als nationaal goed verkocht, komt het S p ij k e r in het be
zit van J. I-I. van l�en�thoven die, bij gift onder levenden, het
aan de kerk van S1nte Kathàrina schenkt.
Een konir,kli;J, besluit van den 21 Aug. 1828 machtigt het
kerkfa?riek de schenking te a anvaarden onder voorwaarde
den 01ge1:1dom b�nnen het jaar openbaar te verkoopen.
. Met \1itzonder�ng v an den w e g die het S p ij k e r met den
Lmdend1Jk verbmdt, wordt heel de eigendom den 12 11 Juni 1829
door het Gemeentebestuur openbaar verkocht en toegewezen voor
"
de som van 6a00 gulden aan Joannes Hubertus De Ke ersmaec-

ker, rentmee::,l,,r van het doorluchtig Huis van Salm-Sll!lm, wel
ke verklaart hier te handelen, en den koop te aanvaarden voor
en namens den E. H. pastoor Joannes Emmanuel Cauwenbergh.
Koning Willem I geeft uit 's Gravenhage, den 23 Januari
è
1830, toelating om als eerstê hypotheek de som van 2005 gul
staan.
laten
te
goed
den aan 5 % op het verkochte
Twee jaren nadien ontvangt het S p ij k e r eene nieuwe bestemming.
Den 3 lVIei 1832 komt eene andere kloostergemeente er zich
vestigen. He1 zij;ri de E. Zusters Ursulinnen. Deze religeuzen alom
geprezen, besteden hunne beste krachten aan de opvoeding en
het onderwijs der jeugd.
Sedert eenige jaren zijn <le gehouwen van het S p ijke r merkelijk uitgebreid en verfraaîd.
De kostschool bevat ongeveer 150 meisjes. In 1884 openen
de Ursulinnen eene vrije lagere school die in 1899 gemeente
school wordt en voeg'en hie rbij ecne vrije be waarschool (1886)
en eene hnishou clklas (1892). Zij bedienen insgelijks de gemeen
te-scholen van Minderhout en V\Tortel.
Het pensionaat der Ursulinnen van Hoogstraten, geniet eene
vve]gevestigde faam en wint dagelijks meer het vertrouwen der
ouders d ank aan de zorgvuldige opvoeding en het degelijk on
derwijs welke de jonge jufvrouwen d aar ontvangen.
De E. oversten der Ursulinnen sedert de stichting zijn :
2 April 1837 ; 2. Brigitta, J. Van
1. Seraphina Vicca,
4 Maart 1890 ; 3. Aloysa, A. Mol, afgetreden 10
Malderen,
Aug. 1905; 4. Joseph, lVI. De Smedt, afgetreden 16 Mei 1907 1
E. ADRIAENSEN.
en 5. Mechtildis, A. Neefs.

+

+

BIJLAGEN.
I.
Vertoont met alle eerbieding pater Fr. Cornelius de Vroom,
Provinciaal Minister der lVIinderbroe ders Recoleeten in Neder
landt hoe da t tot onze kennise gekomen is, hetgeene oock in
eyge� pe rsoon bij e xperientie bevonden heeft, dat de princip ael
ste inwoonders dezer Vrijheyt e nde Graeffschaps Iloochstraeten,
soo geestelijcke als wereldlijke, onze Paters als �oc� ons self
toeroepen ende als geluck wensohen, over de adm1sst_e ende toe
latingh tot de fondatie van een klooster onser orden m de voor
noe mde Vrijheijt, daer nochtans geen h et minste versoeck van
wederzijdts daer toe tot deser umen geschiedt en is; maer nu,
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y o 1 x : cl e s t e m m e G o cl t s te wesen. Soo heeft het ons
ende het geheel corpus van ons defenitorie de ser provincie van
Nederduijtslandt oorbaerlijck, jaé noodich ge,veest, UU. EE. met
alle respeckt te verzoecke, gelijck wij doen en versoecken mits
desen onclet onze signatuer ende grooten zegel der provincie,
gelieven gediend te sijn, om onse orden ten dien eijnde te ad
mitteren ende toe te laeten, soo veele als in haer is, tot het
voorschreve foncleren van een klooster; waercloor de eere Godts,
het teijcleli;jck ende geestelijck welvaeren deser gemëynte, mis
gaeders den meerderen dienst der selve, alsoock aller ingesete
ne des Graefschaps, met de omliggende ende aengreijnsende
plaetsen, mocht vervoorclert worden ; oft immers daertoe een
favorabel advijs te vergunnen bij aldien sijne conincklijcke Ma
j esteijt consent ende welbehagen, ,vij vertrouwen te obtineren,
in consederatie van de toestemminge ende goedtvinden van hae
re Exellentie, Mevrouwe de Gravinne der plaets. Hetwelck doende etc.
(G) Fr. Cornelius de Vroom
minister prov.

II.
Poincten van accord tusschen d'Eerw. Paters Minderbroeders
ende de Regeerders der Vrijhejt van 1-looghstraten, nopend,e
cl'aclmissie ya;n deselve. - Geacepteert den 1 Meert 1688 en
den 16 Nov ember volgende in oenige pointen veranderd :
1. Dat de Pate rs Minderbroeders, willende bauwen hunnen
couv ente binnen de Vrijheijdt van 1-looghstraten: in de rechte
strate, sullen moeten blijven met hunnen bauwe oft edificie buij
ten de twee pensepoelen.
2. Dat de kernke bij hun te bauwen in het geestelijck sal
rnoeten gebauwt worden int geheel onder 1-looghstraten .
3. Dat in de kercke ofte daer lmijten in of te aen haren cou
ventc niet en sullen mogen opgerecht worden eenige offerstoe
ken om tf; ontfangen eenigen offer ofte aelmoesen .
4. Dat de kerckmeesters van de parochie kerck van Hoogh
straten t' allen tijden sullen vermogen om te gaan in de kercke
der Pater Minderbroeders om charitatieve aelmoessen ten behoe
ven van de parochie kercke alleen, sonder dat hetselve sal ge
permitte ert wesen aen de Paters lYiinderhroeders.
5. Dat deselve Paters geen recht van begraefenisse en sullen
hebben oft mogen gebruijcken, tenzij dat alvorens blijcke dat 'de
parochiale kercke, pastorele ende alle andere rechten van he-

gra,3fenisse dependerende ende van oudts gedependeert hebben
de, sullen wesen voldaen.
6.Dat de Paters, noch iemandt van haren twee�en, binnen de
Vrijhijdt van 1-looghstraten S1}llen mogen doen eernge beden , noch
omgaen 0111 aelmoessen, onder wat pretext tselve soude mogen
wesen, nijtgenomen dat sy eens ·� jaer� sullen mogen observe
ren en onderhanden de twee statiën, che deselve Paters ofte
de Clarissen alhier van audts hebben geobserveert, ende dat ten
respecte van tvvee specië n van nootdruft alleenlijck, te weten :
dat
eens jaers om keeresen, ende eens jaers om vl� esch..Ende
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m
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bben
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respe cte sullen aïfstandt doen van het recht dat sij cb enaengaen
de gehaclt hebben.
7 .� Dat deselve Paters op de jaerlijcxsche beganckenissen va:1
het II. Bloedt, de parochiekercke van_ Hooghstraten oft hare .M1nieters, zullen schuldich wesen te assist.eren met soo veel b1chtdoen als
e llde Priesters van hunne order om dienst te
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8. Dat deselve sullen hebben te ste llen ende onderhanden ses
Pater he quaem om te doceren de latijnsche scholen van de ru
dimen ten tot de Philosophie toe, sonder daer voor te mogen pre
tenderen eenigen loon oft schoolgelt ; maer dat het �?hoolgelt
sal getaxeert, gesteld ende getrocken worde bij de geimJnte van
Hooghstraten.
9. Dat sy geene Studenten oft commensalen sullen ontfan gen
in haren kost oft laten hauden tot hunnen proffijte.
-JO. Dat sv niet meer als seven oft acht loopensaet erve bin
nen dese y;,ijhijclt en sullen incorporeren om te bauwen hun
convent. kercke end e dependentiën van dij en.
lJ.. Dat is cas het gebeurde dat de regeerders voornoemd
ciuamen op te hauwen eene latijnsche schole , de selve Palters
met
s�i llen sclmldieh wesen tot het opbauwe n derselve te iloen
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assisternnde ende dienende
Paters sullen besorgen ee
n partic
lier logem ent geseparecrt
u
Yan hunnen couvente. En
de
sal de
Vrijhijdt verobligeert wes n
e
voor dij en tijdt deselve t
e voorsie
ende onde rhanden
11
van allen noodtsaecklijckhe
den.
13. Dat de voornoemde Pat
ers ge,en sermoon
en sullen mogen
doen in hunne k ercke t
en sy na.er den
middag, uijtgenomen
op eenige van hunne beso
ndere feestdagen, 't sy van
portiun
cula, franciscus en diergelijc
ke.
14. Dat de voornoemde Pat
ers niet en sullen mogen
C'Om@n
ad residentiam, ten sy bij, h
et d efinitorium van hun
allen de
voorschreven poincten ind er
rnaniere voorschreven sull
en vvesen
wettelijok geapprobeert ende
geratifioeert.
15. Ende ingevalle de voo
rschreven Minderbroeders
niet en
quamen te achtervolgen
en preciselij ck t'onde
rhauden dese po1nct
t en van ac oorde oft
eenige van dien, dat
de voorgemelde Re
geerclers sullen recht hebb
en om deselve Pat
ers de voorschre
poincten te doen onderhaud
ven
e n door den ra de van
Brabaudt tsy
hy delogement oft andersi ens,
soo den voorschreven rade
sal goet
vinden, aen welcke Rad d
es elve
e
paters hun syn su bmitterend
mits des en.
1 G. Dat de Yoomoemdc Pat
ers in cas de voornoem d
e
Re
geerders ter saeck e van dese
admissie en poinctcn van acc
oorde
eenige questi� wirde gemovee
rt, van wie, voor wie, en
de uijt
wat oorsaecken 't selve so
ude mogen wesen, 't selve
tot hun
nen k ost ende last sullen
m oeten nemen en voor die
voorschre
ve Regeerders afweren.
17. Dat de voornoemde Pat
er:-: tot onclerhaudt van dese
n te
genwoordighe ende alnoch te
voegene poincten ende questie
n, die
ter oorsaeck e van dien o fte
andere sauden konnen k ome
n te ry
s en, voor alle residentie, hun
effec tiv elijck sullen
hebben te sub�
mitteren aen de jurisdictie Ya
n den Rade
van Brabant, ende
dien volg1end e hun voluntayr
elyck laten comd
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in den
voorschreven Rade tot onderhau
dt van deselve, gelyck sy doe
n
mits desen.
Schouteth, Burgemeester, Sch
epenen ende Gezworen der
Vrij
hijdt Hooghstrat en represente
ren de het corpus der selve
r.
G esien hebbende de supplica
tie van de Paters Minnebroed
ers,
ende op deselve gel
et, en de geconsid
ereert hebbende dat
desel
ve admissie saude strecken
tot meerder eere Godts en d
e den
die nst van hunnen
ingesetenen alsook de aengren
sende heeren
staten quartieren, h ebben de
voorschreve Paters geadmittert
bin
nen dese Yrijhij dt te bauwen
een couvent
ofte Clooster, mits
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doe nde legalyck pass. e ,e� encle_ approb eren den ·accoorde �Üer
.voorens staende,. soo �)lJ lnm mt definitorium als den Konmck
' 1ers ofte anders niet '· lat
m a11 e syn e pometen, ende voorc
. ende
.
m.eteimn
ht·icl1l1 eyt · Ende dat sij met en
• een ·10cl e1, 111 s3rn
g
er e
a
.
e
' 1 °
sullen vermogen te resideren binnen deser, VTIJ" hïJ,dt, vooraleer
d en voorgemelden acco 'cle gehoore1ijcken gesolemniseert en sal
wesen, daer en alsoo ret b. �hoor,en. "al . alles noghtans sonder
koste ofte laste deser Vrijh1J clt. Actum er resentie en de ver
gaderinge van de ondergeteekende, o� clen l6, November 1688.
F. BIyen"·-1 Cornelis van L1eshaudt, J. D. � roost ' Jone_
T
(G.). . N.
], er Simon Josephus Bach 81 8 , W Seba�tranij Marmus Jacops,
1'
·
"
·J.t cl Roy H. Van
"\Vouter van H�l , Hendric Va 1 Pe t,
�
i
:
Huysen, Cornelrns Crols., an 'an c en �;t:i�::m. e:de J�n Wijnen.
. .
.
.Vhj ornl erschreYen
P. Provmc1ael ende Paters van het diffi.
.
.
.
rnturrnm• cler.,. p· p · Mmnebroerders Reco1etten der nederduytschc
·
.
1.,
hebbende de voorgep rovmcie, 1:i�pel"1]8k ged, aght ende m'er,lïclt
" engenm�len worden van de hec
steldc conchtre, opdewe] ck e WIJ
en gesworens der Vrijren schouteth., Borgem eester, se;epe.
�:::nde het corpus derse ver
l ,
he•velt van Ho oghstraten en represAn
· aldaar ' staen ..toe
'
tot het b ouwen van ee11 klooster enele l'ercke
van tiJ'. delijck en geestehi ck
,
,
en acc epteren
dese· lve m et betrauwen
"
ende plaetsen 1 1)IJ
profijt d er voor sch reven VTI"Jhe "lt en de omliag
rb h lieck e Moaj esteit s
at o
aidi en het consent van syne
ijn Hoogh.
weerdighijdt d �n B:�cop van Andtvrer en en andere die men
, � k�n verkregen worden. Be., te herk ennen,
.. o h Zlln
clae1·toe sehuldw
..
l ovende de bove_ngemelde conditiën altoo s punctuehJck te onclerhouden. Actum m ons couvent �'an Roosendael den 1 December
Anno J688.
F. Corn e lius de Vroom, Mar · prov · _ Fr. Usorilla Angelo
p ater ord. et p ro v. - F. Gust. van Sichem, prov. pater, - F
Conrardus Graven, e� prov. s.
F . G smas Meersmans 1 ex
h -:y custos, - F. Jap r ov. 1'is,, - F . Mananus B ro ec1'mans 1 pro.
.
i ctus de 1a GranBened
F
lrf
cohus de Couclenhoven, prov. Cl
- d�'ff...
prov.
d, · cliff.,. _ F. ,March ant, .,
ge,- p 1,r.0

t

Concorcliat cum Sua Copia
Quod attestor

(G.) J. Van Ostaeyen. Nots. pnhl. 1691. (1)
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III.
A. 1686. Bemerckingen in het aenveerden der
Eerw. Paters Minnebroerders binnen de. Vrijheijt van
Hooghstra�ten om te doceren de latijnsche schole door
H. Antomus Waohmans, Pastoor van het Beggijnhof
aldaar:
Vooreerst staet te bemercken dat om aldaer te doceren ge
noghsaem syn 2 a 3 meesters, en de Paters versoecken een ge
heel convent ende eene plaets naer advenant om die te incor
poreren ende te amortiseren.
Item. Bei_nerckt dat in de Vrijheijt van Megem wel gelegen
"
113 de frontieren van Hollant, veel jaeren deseive Paters gedo
ceert hebben ende geen meer studenten syn als binnen Hoogµ.
straeten.
Item. Noteert, dat ten tijde van oorloge gelyck in Hollant
apparent is, van sieckte oft andersint de studenten verloopen
suHen, ende Paters altijd blijven.
Item. Staet te noteren, dat de Clarissen alhier over 25 jaren
gecoght he bben seker huys staende beneffens haer clooster met
condi�e van in hetselve jaer da.t sehe te stellen in harten' steen
tot cieraet van de Vrijheijt ende behondenisse van brant .. die
aen de naburige huysen moghte comen, met be'lofte van dat in
hetselve huys sçuden comen woonen geestelij'cke cloghters met
.
vee�e kmderen uyt Hollant, en geen van al is tot noghtoe ge
schiet.
Item. Staet wel oock te noteren, dat de Clarissen alhier cla
g�n :'an niet oft nauwelijx te konnen onderhouden met de or
�mar1sse aelmoessen ende statiën in geheel het Graefschap ende
m de dorpen Loenhout en Breght twee Paters tot haren dienst
waer sal dan een gehee l conve nt van worden onderhouden ?
'
Item. Is waer, dat de Paters roemen sy soo de gemoederen te
_
_
connen wmnen m de plaetse daer se woonen dat eenieder om
strijt uyt genegenheyt, overvloedige aelmoesse� geeft meer als
sy self hebhen.
Item. Staet te noteren en niet te verwonderen dat de Paters
goede coop connen bouwen, want niemant wint daer gelt bij,
en hebben de vraghten voor niet.
Item. Moet wel genoteert worden dat binnen de Vrijheijt
van Turnhout, de Paters ontvangen dijn als daer nogh niet een
(1) Het oorspronkelijk stuk wordt op het staatsarchief te Ant
werpen bewaard.
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e
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-- :?:'il --

Boekennieuws
K. V. R. (Ka[·el van Rooy.) KORTE KERKIDLIJKE GE
SCHIEDENIS VAN BELGIE EN MEER BEPAALD VAN ONS
HUIDIG A1rnTSBISDOM. Thielen, Kinderen Peeters. 1811 ;
(0,22 X 0,14,5); kaart; 204 blz.
J?.it werk _is efn nuttig handboek tot het onderwijs der k er
kehJke geschiederus van België, en inzonderheid van het aarts
bisdom Mechelen.
Verdeeld in drie tijdvakken : de christelijke oudheid de mid
deleeuwen, de , nieuwe tijd, beschrijft de opsteller b�ndig de
sta�t van België onder h et heidendom en de invoering van het
christendom door d e v ers0hillige bisschoppen en missionarissen.
Daarna wordt melding gemaakt van d en bloei en het weervaren van
den_gods�i.enst in onze Brabantsche gouwen. Na de algemeene ge
schied�ms komt de bijzondere geschiedenis van bisdommen en
parochiën; orden en . k Loosters, en a I wat tot het w elzijn of on
gelu�r van den godsdienst heeft g ediend : liturgie en kunst ver
volgmge°: en kette�ijen. Deze eenige regelen zeggen genoe� wat
.
ontz�ggehJke stof hier verhandeld wordt. Het is als een com
pendium van des schrijvers we,rken: "Oudheidkundige inlichtingen
o�er het aartsb!�dom . van Mechelen.,, en "Het waar geloof in Bel
_
gr�"-, ':'an de t1,1clsc�mften: ((Analectes pour servir a l' histoire ec
��esrastique 11 en Vie dioeésaine,, , van C'. S. met ((Het ohrti.ste
hJk Brabant,, enz. enz.
Zoo wordt dit samenbrengen der menigvuldig e gebeurtenissen

onzer kerkelijke histori e een e rijke bron, gemakkelijk om uit te
baten, vooral voor de onderwijzers, die er hunne lessen van ker
kelijke geschiedenis aantrekkelijker en nationaler mede zuHen, maken.
,
Indien de schrijver besluit later tot eene tweede uitgaaf, dan
zouden wij hem vragen, wat m eer orde in de versoheidene hoofd
stukken te brengen. Er staat te veel dooreen. Dan nog wat be
ter zijn bronnen boekwerken en schrijvers op te geven, meer be
dendaagsche schrijvers te raadplegen en den lezer te verwijzen
naar dezen of genen schrij.ver voor sommig e feiten. Hij die dan wil
dieper instndeeren h eeft maar de sohrijvers te raadplegen, die
worden aangehaald. Hiey en daar is ook nog wel eene leemte
all,ll te vullen of iets te verbeteren: b.v. bL 82 het is niet
M a r g a r e t a van Brabant, die TLll'nhouts kapittel stichtte, maar
wel M a r i a 1 op bl. 85, ware het ook billijk, de tweede en der
de orde van Premonstreit te vermelden, vermits het ook gedaan
wordt Tan de Franciscaner en Dommikaner orde ; op bl. 107, het
is niet zeker dat de H. Juliana aan de Orde van Premonstreit
toebehoorde. Zij kon wel eens Cisterciënser of Augustiner kloos
terzuster geweest zijn.
Buiten deze kleinigheden is het boek nauwkeurig en gewetensvol opgesteld. Wij wenschen dan ook den eerwaarden sohrijver
hartelijk geluk en verhopen dat Gierle 's herder nog meer zul
ke degelijk e boeken in het lic:ht moge geven !
BENEFICIES IN DB KERK VAN ALPHEN. z. n. n. d. (Uit
treksel : Bijdrage tot de geschiedenis bijzonderlijk van het al
oude hertogdom Brabant. L. A. Gevelers, 1912)-(0,23 X 0,15 )
36 bladzijden.
Dertien gewichtige oude akten in 't latijn en in 't vlaamsch,
voorafgegaan van eenen korten uitleg, ziin de inhoud van · dit
boekje. Het is eene kostelijke bijdrage voor de kerkelijke geschiedenis van Alphen.
J( )8 VAN DER VEKEN bouwkundige te Leuven en L. KEM
PENEinRS landbouwkundige van den Staat te Audenaerde. MO
DEL PACHTHOF VOOR DE STREEK DER KEMPEN. Leuv,en,
r. Rega-Pardon, 1911; (0,24 X 0,16); plans; 21 bladzi��en.
Hierin wordt uitgelegd het ontwerp dat den 1sten pn3s be
komen heeft in den prijskamp ingericht ter gelegenheid der We-
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rcldtentoon stelling rnn Bru ssel in '1810 voor het bouwen
een modelpachthof ten prijzc van i 2000 franken.

van

GUSTAAF SEGERS, lid der koninklijke Vlaamsche Acaclernie.
EE� KEMPISCHE ICCNSTEKAAR, met het portret van den
schnJver ei'. etsen door Alfons Proost, kunstschilder, leeraar aan
de A..cade m1e van beeldende kun sten te Sint-'."lîko�aas. Brugge, J.
H?udmont-Car)Jonez, 1912. (0,22 X 0,14,5) ; platen ; 239 blaz.
Uitgave van t Davidsfonds nummer 179.
Daar sluit ik zoo even dat boek en deel u nu m ede ,vat het
inhoudt en wat ik er over denk. Het is de geschieden is van
Art�mr Rlancx een jongeling uit Elsbroeken , die een voornaam
schllcler werd. Zijne lotgevallen staan in verband met de afwis
selen :'.e gebeurtenissen in de familie C. van der lYioer-V\Tijckmans,
de n3lul __ pachters van cle hofstede ((De Karn 11 1 uit Hoogerheide,
e �n nabiJ gelegen dor p. Boer van der Moer heeft vele kinderen ,
che door hun hnwelijk met de beste familiën uit den om trek ver
wan � worden. T11sschen allen heerschen groote liefde en groote
eerlnecl voor de ouders. De familie Rlancx van nederige afkomst
heeft het geluk gehad van eenen vreemden heer een groot erf
deel voor haren zoon Ferdin and te trekken. Een tweede zoon
vvordt er geboren, Ar thur, die de held is van deze novelle. Fer
dinand wil trouwen � met de dochter van C. van der Moer, Ro
salie maar wordt afgescheept, en trouwt later met de dochter
van Rosalie 's znster.
Deze zuster had op eene reis naar Lourdes een kinrl gered
Christin e ) dat zij opvoedde, en waarnp later Arthur Blancx ver
liefd werd. Na de dood der ouders C. van der Moer--Wij,ckmans
blijft RoPalie "De Kam,, , bewonen en treedt in het huwelijk met
Felix Groetaerts1 op den zelfclen dag als Arth ur m et Christine.
Tegenslag in een erfdeel is het ee rste ongeluk in Rosalie's en
Felix' liefde . De hoop clie men in Felix gesteld had wordt ook
\rerijdelcl en cle zak en gaan maar slorderig op de eertijds zoo
prachtige hoern. Arthur ontdekt op zijne huwelijksreis naar Ve
n etië d e moeder zijner vrouw, ee ne ede le Foscar i der
clogen
stacl. Hij heeft reeds een bekenden naam ver worYen in het schil
deren en is uiterst gelukkig met zijn vrouw. Integendeel is de toe
stand van Felix en Rosalie niet glan srijk. Ziekte is in het huis
houden getreden, en Ferdin and eischt de somrne g1elds terug die
hij hun geleend had. De vrede wordt in de familiB van de Moer
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