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Bij het overlijden van Hare Majesteit 
Koningin Astrid.

Onze Koninklijke Beschermheer werd in ’t diepste zijner 
ziel, in ’l vurigste zijner liefde, in ’t sterkste zijner hoop en 
verkleefdheid getroffen door het tragisch afsterven zijner 
edele gade.

Taxandria sluit zich eerbiedig aan bij al de betoogingen 
van innige deelneming die, over geheel het land, het Vor
stenhuis te dezer gelegenheid gebracht werden.

Gelijk vóór vijf eeuwen een andere vorstin, Maria van 
Burgondië, vergezeld van haar gemaal den aartshertog Ma- 
ximiliaan, ter jacht zijnde, op haar hakkenei gezeten over 
een boomstam struikelde, zich het hoofd zwaar verwondde 
bij haar val op het knoestig hout en op 25 jarigen leeftijd 
aan de gevolgen van haar verwondingen stierf, zoo werd 
insgelijks onze dierbare vorstin Astrid, terwijl ze ter ont
spanning met Z. M. den Koning een autorit maakte, met het 
hoofd tegen een boom geslingerd, wat haar dood voor ge
volg had op 29 jarigen leeftijd.

Eeuwige herhaling der geschiedenis ! O Heer, hoe ondoor
dringbaar zijn Uw raadsbesluiten !

Koningin Astrid is nu de eeuwigheid ingetreden omstraald 
met een aureool van onuitputbare goedheid, betreurd van 
een verknochten echtgenoot, omringd van de liefde van 
gansch een volk.

Zoo de H. Sclu-iftuur meldt, dat veel zal vergeven worden 
aan degenen die veel zullen bemind hebben, wat moeten wij 
dan niet verhopen van de barmhartigheid Gods, wanneer Hij 
de edelmoedige ziel van Koningin Astrid, die een toonbeeld 
■was van liefde jegens haar koninklijken echtgenoot, haar 
kinderen, haar aangenomen vaderland en het Belgisch volk, 
in Zijn schoot zal opgenomen hebben 1

Moge het zware offer dat God van de koninklijke familie 
en van België gevraagd heeft, voortaan milden zegen over 
Vorstenhuis en Land laten neerkomen en het volk zoo mo
gelijk nog dichter rondom den koninklijken troon scharen !

HET BESTUUR.



Zonderlinge weddingen te Beerse 
in de XVIIe eeuw.

Men hoort ten huldigen dage dikwerf gewagen van eigen
aardige, excentrieke weddingen en men is veelal genegen de
zelve te beschouwen als zijnde een kenschetsend verschijn
sel van onzen tijd.

Edoch het schijnt dat onze verwijderde voorouders 
ons op dit gebied niets Ie verwijten hadden.

Hieronder doelen wij een drietal weddenschappen mede 
die wij hebben aangetroffen in de oude archieven onzer ge
meente.

Niet alleen waren die weddenschappen schriftelijk opge
steld ; zij waren ook door getuigen onderteekend, door bor
gen bekrachtigd ja, soms aangegaan in ’t bijzijn van sche
penen om alzoo aan de overeenkomst een soort van authen
tiek karakter te geven :

« Voorwaerde ende condicien waerop Vincent Wils ter eene, ende 
Michiel Aerts Michielsone ter andere syden, met malcanderen onder- 
linglie syn veraccordeert ende hebben aangegaen eene weddinge in- 
der vueghen dat Vincent Wits eerst gewet ende aengenomen heeft 
nu, te vastelavond eerstcomende, gehouwt ende getrouwt te syn, an- 
derssints en de by faulte van dyen, dat Michiel Aerts voors. sal heb
ben ende behouden den buffelschen colder van Vincent Wils die hy 
op deze condicie alreede heeft onlfanghen, ende in gevalle Vincent 
Wils, nu te vastelavont eerstcomende, gehouwt ende getrouwt is, soo 
sal Michiel Aerts aen Vincent Wils schuldich ende gehouden wesen 
in goeden ganekbaere gelde te betaelen, op den dach oft sanderen- 
daeghs als hy getrouwt sal wesen, eene somme van hondert Ryns- 
guldenen sonder eenige exceptie, réfugié delay ofte vuytstel, renun- 
tierende ten desen van alle beneficiën van regte deses eenigsints 
contrariërende, besonder den regte dicterende dat generaele renun- 
tiatie nyet en valideert ten sy speciaele boorgen. Item is condicie 
dat de party die dese weddinge sat comen te verliesen daerenbo- 
schutdich sal wesen te betaelen het vierendeel biers dwelck op gis- 
terenavont is gedroneken, en de tonne bier die van dese aach sal ge- 
droneken worden geloeft Vincent Wils alleen te betaelen met de 
regte ende schryven van dese, midts dat Michiel Aerts voors, tot vol- 
doeninge van dese condicie sal stellen goede solvente borge als den 
principaelsten debiteur. Ende ten dese mede comparerende Peeter
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ende

I

Adriaan Wils ende Willem Van Eynde.
Jannarij 1G64».

Was onderteekend :

Vincent Wils
Geeraert Heyligers

H. Hanegraeff
als getuyghen (2)

(1) Staatsarchief Antwerpen. Verzameling Beerse. Pak rekenin
gen Nr. 165.

(2) ld. Id.

■

i 
i
I

« Conditiën op de welcke Cornelis Broccx ende Nicolaes Faes be
kennen midts desen aengegaen te hebben eene weddinge op de con- 
diciën hiernaer volgende, te weten dat den selvcn Cornelis Broecx 
sal moeten gehouwt ende gelrouwt wesen vóór Alderheiligen jerst- 
comende 1675.

«Voorwaerde ende condicien waerop Peter Faes Nicolaessone ende 
Vincent Wils hebben aengegaen een weddinge op condicie dat Vin
cent Wils, nu ten vastelavont eerstcomende, moet gehouwt ende ge- 
trouwt syn, anderssints ende by faulte van dyen, dat Peeter Faes 
voors. sal hebben ende behouden den langhen rock van Vincent Wils 
die hy op dese condicie alreeds heeft ontvanghen, sonder gulden oft 
peninck daer voor te geven ; ende in gevalle Vincent Wils nu te vas
telavont eerstcomende gehouwt ende getrouwt is sal Peeter Faes 
voor den langhen rock van Vincent Wils schuldich wesen te betae- 
len de somme van vyffentnegentich Rynsgulden in goeden ganckbae- 
ren gelde, precies op den dach dat Vincent Wils sal comen te trou
wen oft des anderendacghs daer naer, sonder langer. Ende de tonne- 
bier die hier is gedroncken moet Vincent Wils alsdan betaelen, gelo
vende partyen van wedersyds hun hier naer te reguleren sonder 
ecnige exceptie oft réfugié van regie desen eenigsints contrariërende 
die sy by desen syn dragende macr geloven dese condisie te vol
doen onder obligatie ende renuntiatie als naer regte, sonder argelist. 
Ende tot meerder vastigheyt by partyen onderteekent ter presentien 
van Geeraert Heyligers ende in dese stipulerende als getuyge.

Actum XXIIIJ Januari) 1664».
Was onderteekend

Peeter Faes

Michiel Aerts Vincent Wils.
Peeter Faes als borge» (1)

Faes Nicolaessone, die hem voor den voors. Michiel Aerts tot vol- 
doeninge van desen contracte verclaert te stellen als boorge princi- 
pael sonder eenigc exceptie ofte refugié van regte.

Ende is dese tot meerder vastigheyd by de voors. partyen 
borge onderteekent. Dies gelooft Michiel Aerts syne borge costeloos 
ende schadeloos te indemniseren. Aldus gedaen ter presentien van 

schepenen, dese XXVIIJ
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Laureys de Backere aanleggere 
Merthen Snridts verweerdere

(1) Staatsarchief Antwerpen, verzameling Beersse, pak rekenin
gen 167.

(2) ld. Id. Id. Id. Nr. 166.

Ende ingevalle waerdt dees selven Cornelis Broecx alsdan getrouwt 
is, soo sal den vrs. Nicol. Faes gehouden syn aen den selven Broecx 
te leveren acht biestocken die den selven Faes den voorgenoempden 
Broecx altyt bereet is, ende van stonde aen bereet moet syn om vuyt 
syne biestocken te laten trecken. Ende ingevalle denselvcn alsdan 
niet getrouwt en is, soo sal denselven Broecx alsdan gehouden syn 
voor ieder biestock te moeten betaelen drye ducatons, maeckende 
vierentwintich ducatons. — Ende waerdt den vrs. Broecx alsdan ge
trouwt is, soo sal hy de selve biën voor niet hebben.

Des t’oorconde hebben partyen dese onderteekent ter presentien 
van Filibert Swerts, Jacob Barthels als getuygen, desen vyff en 
twintichsten Meye 1675.

Cornelis Broecx
Nicolaes Faes
Filibert Swerts.
Dit is het hantmerck
van Jacob + Barthels (1) ».
Of Vincent Wils en Cornelis Broecx hun wedding wonnen 

met tijdig in het huwelijksbootje te slappen is ons niet be
kend. In de parochiale registers zijn hun namen niet ver
meld tusschen de huwelijken in de jaren 1664 en 1675 ge
sloten. Het is echter mogelijk dat ze in een andere parochie 
getrouwd zijn. Wat er ook van weze, Vincent Wils moet kort 
nadien in den echt getreden zijn, want in 1668 reeds, is het 
zijn achtergelaten weduwe, Dymphna Van Hemeldonck, die 
rekenschap geeft van het beheer van haar afgestorvenen 
echtgenoot Vincent Wils, als kerkmeester van St. Lamber- 
tus (2).

Deze zonderlinge praktijken waren niet eigen aan onze 
streek alleen. Men treft ze eveneens aan dn andere gedeelten 
onzer provincie.

Ten bewijze laten wij hier een uittreksel volgen uit de 
rollen der schepenbank van Wommelghem waar er spraak 
is van een gelijkaardige wedding :
Gen. 24 Dec. 1626
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K. VAN NYEN.

(1) Wonunclghem — VierschaarroUen 1616-47. Nr. 128.

« Actor seght dat den verweerdere met hem heeft aengegaen sec- 
cker weddinghe geleden over de twee jaeren ende, dat doende, 
heeft hem verweerdere aengenomen by syne huysvrouwe binnen 
neghen maenden te verwecken eene vrucht oft kindt opde verbeurte 
van eene tonne biers ende want dess verweerders huisvrouwe tot 
nochtoe nyet en is bevrucht nocht vrucht gehadt, soe concludeert 
hem aenleggere ten einde de gedaechde sal schuldich ende gehou
den syn de voors. tonne biers te betaelene aen Michiel Noulaerts 
alwaer de voors. tonne biers is gedroncken cum expensis.

De vorster relateert vande wete aende gedaechden rechtelycke 
voorts geroepen synde, nyet en is gecompareert, versueckt actor 
d’jerste deffault et obtinuit met proffyt van herdaechtselle.

Fiat tweede wete» (1).



Codicil van Eerw. Heer Peter-Pauwel 
Rubens. - 6 Aug. I 684.

1) Men kan deze vinden in c De gulden Passer », 1927.
2) Waren zijn peter : Philippe Rubens ; zijn meter : .Toanna van 

Aels, weduwe van Pieter van Hecke. Zie The Rubcn’s family. Genea- 
logical notea. Bercliem, 1920.

3) Bevolkingsbureau.
4) Kerkmeestersrekening, n. 47. Stadsarchief Turnhout.

Register nr. 184 fol. 302-303 van liet stadsarchief te Turn
hout, een der protocoibundels van notaris Maninus Slaets, 
bevat een codicil van E. II. Peter-Pauwel Rubens, dateerend 
van 6 Aug. 1684. Die codicil wenschen we hier mee te deelen.

Van den vierden zoon dien de groote Antwerpsche schil
der won bij zijn tweede vrouw, Ilelena r'ourment, wordt in 
gansch de uitgebreide Rubens-literatuur (1) slechts mcege- 
deeld dat hij geboren, of juister gedoopt werd (2) op 1 
Maart 1637, den priesterlijken staat omhelsde en stierf te 
Turnhout op 9 Aug. 1684. In zijn Kronijk der stad en vrij
heid Turnhout (Turnhout, 1844, bl. 155) voegt Heuvelmans 
daaraan toe dat hij in het gasthuis overleed.

De vraag kan gesteld worden waarom, waar en hoelang 
hij te Turnhout verbleef. Geen dezer vragen werd tot nog 
toe beantwoord. Alvast verbleef hij niet te Turnhout om 
ambtsredenen. Notaris Slaets, een heel secuur ambtenaar, 
die gaarne eenieder met zijn titels vereerde en desnoods door 
latere bijvoegingen herstelde waar hij vroeger uit onwetend
heid iemand in zijn ambtelijke waardigheid tekort deed, 
noemt zijn klant slechts priester. Hierin stemmen met hem 
overeen ’t register der begrafenissen (3) en de aanteekéning 
van de kermeestersrekeningen- (4) Waarom hij te Turnhout 
verbleef ofschoon hij er geen ambt uitoefende in ons onbe
kend. Mogelijk kwam hij er om een gezondsheidskuur te 
doen. Dit vermoeden wordt versterkt door het feit dal E. H. 
Rubens niet in eigen huishouden leefde te Turnhout, doch 
logeerde bij signeur Paulus van Antwerpen, wiens vrouw
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1) Maria van Alphen echtgenoote 
stierf te Turnhout op C April 1686.

(I) cn dienstmeid hem meer dan de gewone kosthouders- 
dienstcn bewezen. Gelijk zieke menschen, die sinds langen 
tijd groote zorg noodig hadden, zoo laat hij aan zijn gast
vrouw en haar dienstmeid een legaal na « voor haar getrou
we zorgen ». Dat hij bij het naderen van zijn einde verhuis
de naar het gasthuis, waar hij volgens Heuvelmans ook stierf 
wordt weer bevestigd door de codicil. Tot een gift laat de 
testateur een rente van 1000 gulden kapitaal aan het St- -Eli- 
sahethsgas thuis.

In de gasthuiskerk, of liever daar buiten op het kerkhof 
wil hij ook begraven worden als « het saecken waren datten 
almogenden Godl hem... binnen dezer vryheyd van dese we- 
relt quaeme te halen ».

Uit deze laatste zinsnede blijkt het weer dat de testateur, 
ofschoon hij door den notaris gezegd wordt te Turnhout te 
«wonen », daar slechts een voorloopig verblijf scheen te wil
len houden. Hoelang hij er reeds verbleef is onbekend. Ver
moedelijk niet voor het jaar 1675, toen hij op 15 Mei zijn 
testament schreef te Antwerpen voor notaris Hendrik van 
Cantelbeeck. Misschien is er wel een aanwijzing, dat hij na 
dien datum nog een onbepaalden tijd le Antwerpen verbleef, 
in het feit dat hij zijn stichting, bij zijn testament gedaan 
voor de kapel van zijn familie te Antwerpen, wijzigt in zijn 
codicil ten voordeele van Juffr. Catharine Van der Veken te 
Antwerpen.

Drie dagen na het maken der codicil stierf E. H. Rubens. 
Ofschoon hij den wensch uitgedrukt had dat «op 
syne begraeffenis eenige pompeusileyt » niet zou plaats heb
ben, teekende Huybrecht Wyngaert in zijn kerkmeesterre- 
kening 1685-1686 vier en veertig gulden aan « in voldoening- 
he van diversche extraordinarisse geluyden met de groote 
clock, behangsel van den aultair, gebruyck van het baercleet 
ende anderssints, alles gebruyckt tot de begraeffenisse van
den Eerw. Heere Paulus Rubbens, begraeven in de kereke 
van Ste Elisabeths gaslhuys alhyer... »

van Paulus van Antwerpen
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heere codicilla-

1) Wat tusschen ronde haakjes staat, werd later tusschen de re
gels bijgeschreven.

2) cfr. E. Dilis, Le caveau sépulchral de Rubens, in Bult. acad. 
royale d’archeol. II, 1913.

3) Vermoedelijk een foutieve schrijwijze voor Logenhage, welke 
naam te Antwerpen veel voorkwam.

Inden naem ons Heeren. Amen. By den innehouden van desen te- 
genwoordigen openbaeren instrumente van codicille sy condt ende 
kennelycken eenen iegelycken hoe dat inden jaere desselfs ons 
Heeren 1684 op den sesden dag der maenl Augusti ontrent den mid- 
dagh compareerde voor my ondergeschreven openbaer notaris etc. 
ende die getuygen hier onder genoemt den eerw. heere Petrus Pau- 
lus Rubbens Priester etc. woonende binnen dese vryheyt, my nota- 
rio bekent, sieck te bedde liggende, nochtans syne memorie, ver- 
stant ende vyff sinnen over al wel machtich ende tot het gene naer- 
bcschreven staet gebruyckende, soo ons dat claerlycken bleke, den 
welcken seght ende verciaert dat hy comparecrende op den 15 Maii 
1675 (binnen Antwerpen) (1) voor den notaris Henricus van Can- 
telbeeck ende sekere getuygen heeft gelegateert aende cappelle (2) 
waer inne syns codicillateurs ouders begraven liggen cene erffely- 
cke rente van tachentich gulden t’ siaers, hem heere codicillateur 
competerende tot laste vanden heeren van staten van Brabant niet
te achterstcllige verloopen der selve, staende sub n“ 567, waer aff de 
50 gulden jacrlycx moeten uytgereykt worden aenden priester die 
t’ synder codicillateurs afflyvicheyt celebreren sal de vier misse 
ter weken gefundeert inde voorschreven cappelle, prout latius by de 
voorschreven codicille, welcke 80 gulden <t’ sjaers) by heere com
parant wilt ende begeert dat naer syn overlyden t’ allen jaeren sul
len getrocken ende geproffiteert ende gejouisseert worden bij 
Joffrouwe Catharine Vander Veken, weduwe wylen N. Loeyenhage 
(3) woonende tot Antwerpen in ’t godtshuys vanden cleyne coninck, 
ende dat haer leven lanek gedurende, naer welcker doot de op
gemelde rente sal gaen ende geemploeyeert worden ten eynde als by 
de voorschreven codicille breeder staet uytgedruckt.

Item laet, maeckt ende legateert hij (heere) codicillateur aen Jof
frouwe Maria Van Alphen, (huysvrouwe van Signeur Pauhis van 
Antwerpen) voor haere getrouwe diensten eene sonune van vyff- 
tich pattacons eens.
Item aen Maria haere dienstmaerte (legateert hy 
teur) thien pattacons eens.

Item laet, maeckt ende legateert hij voorschreven codicillateur 
acn Ste Elisabeths gasthuys alhier voor eene godtvruchtige aelmoe- 
se eene rente van duysent guldens capitael (als hem in coinpeleren- 
de) tot laste vanden (heere licentiaet) Joan Baptista Cleymans ende
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1) In den rand.
2) Hier werden drie regels doorgehaald.

syne huysingen tegenover den casteele alhier, ende oft het saecken 
waren datten almogenden (Godt) hem heere codicillateur binnen de
ser vryheyt van dese werelt quaeme te halen begeert hy dat synen 
dooden lichaeme (sonder prejudicium vanden gerechticheyt der pa- 
rochiaele kercke ende heere vanden capittelle alhier (1)) zal be
graven worden inde kercke vanden selven gasthuyse ofte liever 
daer buyten op den kcrckliove, niet willende ofte begerende dat op 
syne begraeffenisse eenige pompeusiteyt sal gebruyckt worden.

Hem laet, inacckt ende legateert hy heere codicillateur aen het 
armhuys ofte weeshuys alhier voor ecne aelmoese eene somme van 
hondert guldens eens.

Item verclaert hy heere codicillateur belooft fe hebben aen Alex- 
ander Nautherus, Michielsone, tegenwoordich novitius totte (E. E. 
paters) Bogaerden (tol Antwerpen) ten dage synder proffessie te 
geven hondert guldens tot vervall van oncosten ter saecken dyere 
te geschieden, welcke hondert guldens hy heere codicillateur oock 
begeert midls desen dat hem sullen worden gegeven ten dage als 
syne proffessie sal geschieden doch soo den selven niet en comt tot 
syne proffessie en sal hy de voorschreven 1Ü0 guldens niet hebben 
ofte genieten.

Item laet, maeckt ende legateert hy heere codicillateur aen ende 
ten behoeve van Catharina van Ryswyck, Magrietsdochtere, eene 
somme van 150 gulden in cas ende by aldyen de selve haer begeeft 
tollen religieuselycken staet in eenich gasthuys ofte clooster ende 
dat daer inne comt te proffessien, doch soo de selve (daer in gaen- 
de) niet en quaeme tot haere proffessie en sal de selve de voorschre
ven 150 gulden oock niet hebben ofte genieten.

Dit verclaert hy heere codicillateur te wesen syne dispositie ende 
codicille die hy wilt ende begeert dat (2) sal stadt grypen, effect 
sorteren, voor goet, vast ende van weerden gehouden wrorden, soo 
ende gelyck een iders codicille ende uytterste dispositie, des best 
can ofte mach stadt grypen, effect sorteren, voor goet, vast ende van 
weerden gehouden worden, oock niettegenstacnde allen ende iege- 
iycken solemniteyt naer rechte ofte costuyme gerequireeit hier inne 
niet ten volle en ware begrepen ofte geinsereert, derogerende ten 
dyen eynde aen alle geschreven stadts, landts ende municipaele 
rechten die desen syne vuytterste wille eenichsints soude moge 
achterdeelich wesen ofte hinderen, reserverende ten desen altytsyn 
minderen meerderen aff ende toe doen ende te mogen maecken éndé 
ordonneeren alsulcukende legaten als hem des goet duneken ende 
gelieven sal, versoeckende etc. om etc.

Aldus gedaen ende gepasseeri binnen de voorschreven vryheyt ten 
jaere, maende, dage ende ure als boven ter presentïen vanden eerw. 
heere Henricus Senoutzen, canoniek, ende de eerw. heere Adrianus
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van Alphen, cappellaen in Ste Peeterskercke respective, getuygen in 
desen versochl ende gebeden, ende den heere codicillateur endé 
die getuygen door my notaris affgevraeght synde weder sy konden 

schryven verclarden respectivelycke des jac ende des toironde etc.
(w. g.) Rubens ; Henricus Senoulzen, Can. ; Adrianus Van Alphen, 

Capel.
Quod attestor (w.g.) Slaets, notarius. 1684.



Arendonk.Boerenkrijg t e
ONJUISTE VOORSTELLING.
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In «Geschiedenis der Vrijheid Arendonck, 1887, 
Kanunnik Welvaerts, lees ik op bladzijde 114 :

1798 — 25 October
« Blijkens dit handschrift hebben eenige heethoofden uit 

Brabant wegens overdreven liefde tot hunnen geboortegrond 
op verregaande wijze de wapens tegen de Franschen aange
gord, Arendonck en andere dorpen in de Kempen aangeval
len, de fransche vaan aan flarden gescheurd, en, met andere 
buitensporigheden, den pastoor der Vrijheid .1. G. Smolde- 
ren tot het aanheffen van het Te Deum gedwongen. »

In Geschiedenis van Postel, in Bibliographisch Woorden
boek van Postel, geeft Welvaerts bijna in dezelfde bewoor
dingen den inhoud van hoogergemeld handschrdft. In «Cam- 
pina Sacra » nr. 3, O. L. V. abdij van Postel door Dr. Fl. 
Prims, lees ik hetzelfde verhaal, blijkbaar Welvaerts nage
schreven, echter niet een klein verschil. Waar Welvaerts de 
jongens « heethoofden » noemt, legt E. H. Prims die bena
ming in den mond van den E. 11. Smolderen alstoen pastoor 
te Arendonk.

Het is voornamelijk naar dit handschrift, niet enkel voor 
Arendonk,ook voor elders en in ’t algemeen wordt het er bij
gehaald, dat het gedrag der strijders uit den Boerenkrijg 
wordt beoordeeld, in hooger genoemde geschiedenisboeken.

Echter de voorstelling der gebeurtenissen hier ter plaatse, 
scheen mij gansch tegenstrijdig met wat andere ernstige 
schrijvers, b. v. Gebruers, Di Martinelli, Thys en anderen, 
hebben aangeleekend. Ik mocht het handschrift, waarop 
Welvaerts en Prims doelen, ter inzage verkrijgen. De schrij
ver is E. H. Kan. Huygen, prior van Postelsabdij, die met 
zijne medebroeders in 1797, uit het kloosterhuis is verjaagd 
geworden. Verscholen dan hier en dan daar blijft hij in ’t 
geheim onversclirokken den paroohied^enst vo.or Postel 
waarnemen- Welk is de inhoud van het handschrift ?
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Nauwkeurig uit het latijn vertaald luidt de inhoud als 
volgt : « Eenige Brabanders, in onbezonnen drift en niet te 
temmen driestheid, de wapens legen de Franschen opgeno
men hebbende, bezetten na meer andere plaatsen in de Kem
pen, het dorp Arendonk, verscheuren de fransche vlag, bren
gen meerdere beleedigingen toe aan de gevestigde macht 
Pastoor Smolderen pramen of dringen zij aan om het Te 
Deum te zingen. De opstand is de oorzaak van vele tranen,... 
van het vernielen en rooven der klokken, van strenge maat
regelen tegen deftige burgerij, zoo dat ook de medebroeders 
van Arendonk verplicht zijn te Reuzel veiligheid te zoeken».

Deze getrouwe vertaling stellende nevens den beknopten 
inhoud door Welvaerts, onderga ik eenen geheel anderen in
druk. < Heethoofden, behebt met eene overdreven liefde 
voor den geboortegrond » worden de Jongens dooi’ Wel
vaerts betiteld. Die benaming verschilt al zoo heel' veel niet 
van den scheldnaam « brigands » waarmede de fransche 
sans-culottes hen hoonden. Echter de benaming geeft de ge
voelens niet weer van Huygen, die het handschrift schreef. 
Deze beoordeelt ook niet diepgrondig de reden, waar
om de opstand is losgebroken. Evenmin ziet hdj in, "dat gods
dienst en vaderland de drijfveeren zijn tot den strijd- Het 
kruis op hoed of kiel, de leuze « Voor altaar en haard », de 
aanwezigheid op het slagveld, strijdend met hen zij aan zij, 
van meerdere priesters, moeten allen twijfel aongaande den 
adel der bedoeling wegnemen. Kan. Huygen b.v. voor en bij 
zijn verdrijving uit het klooster, heeft aan eigen lijf en leden 
ondervonden wat een oorlog meebrengt. Hij heeft enkel een 
open oog op den bestaanden toestand, verergerd nog door 
der Jongens driest opstaan. Zou evenwel de schrijver van ’t 
handschrift de meeste fout hebben ? Neen ! ’t Is hij niet die 
van « heethoofden » gewaagt. Vervolgens gebruikt lüj in 
zijn tekst het latijnsche werkwoord « urgere ». Welvaerts 
en na hem E. H. Prims geven hiervoor in vertaling : 
dwingen. « Pastoor Smolderen dwingen zij... » Dwingen 
houdt in een daadwerkelijk geweld, maar het latijn « ur
gere » heeft ook andere en mildere beteekenissen. Ik vind 
hiervoor den zin : dringend aanzoeken, pramen, aansporen,
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prangen, zoodat Huygen schreef : Pastoor Smolderen aan
zoeken, pramen en prangen zij om, in de open kerk, voor 
zijn volk, het Te Deum te zingen. Zoo verstaan, staat het er 
verre van af van « dwingen, geweld gebruiken ». Zulk ge
weld acht ik voor eenen pastoor, gelijk E. H. Smolderen er 
een was, geheel uitgesloten. Kommissaris J. J. Peeters, die 
hier de uitvoerende macht der overweldigers vertegenwoor
digt, schrijft over hem in zijn verslag van 18 Februari 1799 : 
« gelijk ik het reeds vroeger heb aangemerkt, de pastoor en 
de onderpastoors spelen in den oproer, eenen rol die tellen 
mag». (Provinciaal Archief). Benevens deze beschouwingen 
vraagt het de aandacht dat het handschrift feiten vermeldt, 
welke gansch onnauwkeurig als een gevolg van den inval 
der jongens worden voorgesteld.

Het handschrift vermeldt « De opstand is de oorzaak van 
vele tranen... van het vernielen en rooven der klokken, van 
strenge maatregelen tegen deftige burgerij, zoodat ook de 
medebroeders van Arendonk gedwongen zijn te Reuzel vei
ligheid te zoeken »•

Vooreerst het vernielen en rooven der klokken. Zoo ge
heel erg is dit ter plaatse zeker niet geweest. De kerkmanua- 
len getuigen wel dat onder E. H. Smolderen, in 1806, eene 
nieuwe O. L. V. klok in den toren is gehangen, maai- daarne
vens is er ook het feit dat de groote klok van 4000 p., de 
oude tiendenklok, door Postel verplicht geleverd in 1751, he
dendaags nog gaaf en ongeschonden in den kerktoren blijft 
opgehangen. Niet minder gewichtig is het onnauwkeurig 
verband waarop het handschrift wijst, als zou de uitwijking 
naar ’t naburige Reuzel der parochiegeestelijken, hare oor
zaak vinden in den intocht en de ontvangst der jongens in 
Arendonk. Naar de gegevens van hel handschrift kan deze 
uitwijking ten vroegste geschied zijn den 25 October na het 
Te Deum in de kerk- Evenwel eene eigenhandige inschrij
ving van den E. H. G. Van Herck onderpastoor in de boeken 
der kerk leert, dat de priesters reeds in September 1797, na 
dé opheffing van den godsdienst, de wijk naar Reuzel geno
men hebben. Den 19 Februari 1798 hebben zij zich daar op 
den bevolkingsregister laten opschrijven. Al die jaren blij-
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ven zij, zoo bij dag als bij nacht, mei de parochianen in be
trekking, gaande en komende langs de eenzame heide of vin
dend bij vertrouwbare familien eene schuilplaats, ’l Staat 
aangeschreven dat E. H. pastoor herhaaldelijk schuilde bij 
zekere Juffrouw Catharina Claessen.

Treffen wij den E. II- Smoldercn den 25 Ocl. 1798 te Aren
donk, ’t zou eerder verwonderlijk zijn, indien hij dien dag 
daar afwezig ware geweest. Groote gebeurtenissen stonden 
op til. Er roerde in die dagen iets wat in de Kempen en 
niet het minst te Arendonk.

In den nacht van 21-22 October is de fransche vrijheids
boom, die de markt (onl) sierde, omvergehakt en ontwor
teld.

Den 24 October is de municipale raad vergaderd, doch ge
zien de oproerige gisting onder het volk, bekruipt onrust der 
leden gemoed en ’t wordt besloten de vergadering (e schor
sen en voor meerdere dagen te verdagen, voorloopig tot den 
29 October eerstkomend, (’t Duurt tot in de maand Decem
ber eer een nieuwe vergadering wordt gehouden).

Het jongensleger, komend van Geel over Mol, Dessel en 
Retie is in aantocht ; naarmate de nadering, groeit de beroe
ring in de vrijheid. De Wynantsen, vader en zoon, zijn haan
tjes vooruit bij de komst der Jongens... Al wie Franschman 
is, of franschgczind, is vertrokken ; zelfs kommissaris Pee- 
ters is, in den nacht, met de gendarmen op Turnhout ge
vlucht en vandaar nog verder denzelfden dag tot Hoogstra
ten.

Het jongensleger doet zijn blijde intrede. Arendonk be
hoort weer aan zijn volk en ik kan het mij moeilijk voor
stellen dat in deze omstandigheden en gezien het karakter 
van den parochieherder, de E. H. Smolderen moet in eeni- 
gen zin gedwongen worden om, met en voor zijn volk, het 
Te Deum in zijne kerk te zingen. Dat de Jongens daartoe den 
pastoor zijn gaan roepen, kan ik mij best voorstellen, want 
al lees ik bij E. H. Prims dat dit van wege onze Jon
gens zeker niet strategisch overlegd is, zij handelen toch 
daarmee, hier in Arendonk, gelijk zij op vele zooniet op alle 
plaatsen deden ; en ongetwijfeld met hetzelfde inzicht.
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Mijn besluit is vervat in de volgende regelen. Het hand
schrift van E. H. Kan. Huygen houdt niet in wat Welvaerts 
en Prims ons geven. Het handschrift bevat meerdere feiten 
die niet als gevolg uit den opstand en de komst in Arendonk 
van de Jongens mogen voorgesteld worden. De priesters wa
ren reeds meer dan een jaar vroeger uitgeweken. Niet alle 
klokken, zeker niet de groote torenklok zijn op den dag der 
wraakneming over Arendonk, den 16 Januari 1799, verbrij
zeld.

Het oproepen van den pastoor (met dwang of met over
tuiging) om in de kerk het Te Deuin te zingen, is in ’t oog 
der Jongens, te Arendonk, gelijk elders, eene blijde Godshul- 
de om de bevrijding en eene vreedzame uiting van den gods
dienstzin die hen bezielt.
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De Cijnsboeken van het Land 
van Turnhout.

•b

1

2 s. 2 d.
3 s.

71
I 
d !

70”. _ CENSUS VETUS IN POPPELE. 
Dominica die post festum Martini recipiendus.

Aernt Ancems, op 1/2 boenre beems 
Aernt van Aerle, opte -wildert !
Alijt van Bondaf, Heinrics dochter, opt goet te bondaf 
Aernt Lijskens, op 1 uytfanc, op huijs hof, opten perecker 

1 d. 8 1/2 d. pull.
Beertram van Arle, opten bocht aende voert, opten perecker, op huijs 
hof 3 d. 4 d. 4 1/2 d.
Beatrijs vanden Dike, opten bocnecker, opt goer 6 d. 1 1/2 d. 
Claus Nauken, opten gheylecker, op beysen beemt, op huys hof

13 d. piel. 
Claes vander Heyden, opten goerbucht, opten trierschen bucht, ende 
op huijs hof 2 s. 6 1/2 d. 2 pull.
Claes van Donghen, opt ghemeijn broec 10 d. pull.
Claes van Olmele, opt lant, opte hese 4 d.
Cleys die Saghere, opten goerbucht, opten trierschen bucht, ende op 
huijs hof 2 s. 9 1/2 d. 2 pull.
Die ghemein weijde van Poppele 12 d.
Dieric Luerincs, opten hersels hof 3 pull.
Die persoen van Poppel 18 d.
Die ghemeyn weijde van Poppel 4 s.
Dieric Leurincs, opten bucht ande triere, op huijs hof, ende opten 
bucht 15 d. pull. 3 1/2 d.
71. — Die ntonike van Tonghere « Tongerloo » 12 d.
Dieric Luerinc, op huijs hof tot Aerle, ople honsdonc 2 1/2 d. 12 1/2 d. 
Enghelbere van Maerle, op huijs hof 3 d.
Ghibe Mychiels, op 1 vierendeels beems, op huijs hof 1 d. 18 d. 
Gheert Luten, op huijs hof 2 s.
Godevaert van Aerle, opten bucht 1 d.
Ghibe kijnder vanden Loeke, op huijs hof cum pertinentiis 3 1/2 d. 
Ghijb Tiels, opten goerbucht, opten bucht anden triere 2 s. 10 d. 
Gheert van Rode, opte quaet hoeve 3 1/2 d.
Ghijb van Arle, op huijs hof 1/2 pull.
Ghibe van Arle, opten hof die Willem Roekaerts was 16 1/2 d. 2 pull. 
Gheert Wouters soen van Aerle, opt goer 1/2 d.
Gheert Hebscaeps, voir Truden van Vlencote 1 d.
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Lijsbetten kijnder van ArJe, op huijs hof cum pertinentiis

Jan Sledden, opte vloet
Jan Winnen van Gorop, opte vloet
Jan Aert Wijnric soen, op huijs hof
Jan Weijns, op 1 beemt, opten groten ecker
Kathelijn vanden Dijke, op huijs hof
Kathelijn Voeghelers, op huijs hof
Kathelijn Jan Molepas wijf, op 2 stucken lants dat Aert Bogaerts was

1 pull.
21 d.

15 s. 1 d.
1 pull.

4 1/2 d.
2 1/2 d. 2 pull.

11 d. 6 pull.
10 d.

Jan Feten, opten huyacker, op huijs hof 
Jan Nouts, op huijs hof cum pertinentiis 
Joannes Berijs, op 1 hoefken aent strate 
Jan Fierken, op Fierkens hof 
Juete Jan Jacobs, op huijs hof 
Jan Baten, op huijs hof 
Jan Bogaert, op huijs hof 
Jan die Mert, opten widen hof 
Jan Softijen, op huijs hof, opte goerlebeemde 
Jan Witbol Jans sone, opte wildert 
Jan Claus sone van Bondaf, opten scriec 
Jan Gheens, opten hof ter rijt 2 d.
Jan die scoesitter, op 1 stuc lants inde houbrake 8 d.
Jan Claus van Bondaf, opten tummel beemt 6 d.
72. — Jan Thijs soen van Triere, opten hof aen sijn huijs 3 d. 
Jacob Wouters soen van Triere, op huijs hof 18 1/2 d. 2 pull. 
Jacob Melijs, op huijs hof, lant ende heijde 3 s.
Jan Berijs, op huijs hof 2 pull.
Jan Goedsteuwers, op huijs hof, opten scoet, opte rist, ende opten 
bucht 15 1/2 d. 1/2 piet. 1/2 pull. 7 d.
Jan Lijskens, opten scoet, opte rist, opten bucht, ende op witkens hof

13 d. 1/2 piet. 1/2 pull. 
4 d. 
4 d.

2 pull. 
6 d.

10 d. 
ob. 3 pull.

Godevaert van Peelt, optcr monic rijt 
Ghcert vanden Water, op huijs hof 
Ghecrt die Brede, opte loetske bucht 
Godevaert Peter Batens soen, opten rogghe hof 
Goden Meeus kijnder, opte hofstat 
Ghcert Weijns, op huijs hof, opte hoefkens donc 
71™. — Heinric Luden soen, op Joes bucht, op huijs hof, opten scoet 

6 s. 2 d.
Heinric Luien, op lant an die voert, van sijns wijfs weghen 12 d. 3 d. 
Heinric Meyers, op huijs hof 1/2 pull, quart pull.
Heinric van Triere, Arts soen, opten bucht, op heilen bucht, witkens 
hof 7 d. 15 d.
Heinric die selve, op huijs hof, opt oude bucht, opten kercecker, op 
tonderswijc die mere 29 1/2 d. pull.
Jan Bogaert 2 pull.
Jan Reyns, soen van Rovoert, op 1 uytfanc bijt bosch 1 d.

1 d. 3 d. pull. 
6 s.

pull. 3 d.
2 d.

« d. 2 pull. 
1 d. 3 pull.

3 d. 
1 d.

2 s. 2 d. 
8 d. 2 pull.

2 s. 2 d. 1 1/2 piet.
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6 d.
5 d.
1 d.
3 d.

12 d.
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Lijsbet Merls, opten widenhof 2 d.
Laureijs Scrivers, opte wildert 4 d. 3 quart. pull.
72'». — Meeus vander Lijsen, op liuijs hof cuin pertinentiis

6 d. 1/2 pull.
Melijs van Poppel, opten meybucht, opt goet int leen vanden plasse 

2 s. 6 1/2 d.
6 1/2 pull, quart pull, 

ob. 1/2 pul1 
1 pull.

j
3 ]

Melijs die selve, opter kerken hof
Mergriet Ghijbs dochter van Arle, op huijs hof
Merten Berijs, op huijs hof
Matheus van Triere, opte mere, opt goerken 4 d. 1/2 piet, quart pull.
Matheus Luten, op huijs hof cum pertinentiis ter lummelen

5 1/2 d. pull.
1 d. pull.

3 d.
Nelle broeders dochter, op huijs hof

Noyden van Roevoert, op huijs hof
Peter Cort Wouters soen, op huys hof, opten vvieldoncs hof

8 d. piet. pull.
4 d.

4 d. 1/2 pull. 1 quart.
8 1/2 d.

12 d. 2 pull.
1 1/2 pull.

Peter vander Braken, opten sleden bosch
Peter Jan Thijs, opte wildert
Roeien van Bondaf, op 1 beemt te Maerle
Tgoet van Postele
Willem Rokots kijnder, op huijs hof cum pertinentiis
Willem van Gorop, op Joes goet van Marle 11 d.
Wilem van Bondaf, op sijn goet te bondaf 2 s.
73. — Wouter Scelkens. opt Innt inde hese 4 d.
Willem Willems soen van Bondaf, opten scriec 7 s. 9 1/2 d. 1/2 piet. 
Wouter metten baerde, opten perecker, opte winkelair

26 1/2 d. 10 d. piet. 
Willem Jan Jacobs sone, opter monic rijt 12 s. 1 d.
Willem van Donghen, opten seoet, opt seoetken 16 1/2 d. piet. 2 pull. 
Wouter Cort Wouters soen, opten seoet 8 d. piet. pull.
Wouter Hans, op huijs hof, den seoef, op grieten bocht

23 1/2 4 d. 2 1/2 pull. 9 d. 
Wouter Ghijbs, op huijs hof 4 d. 1/2 piet. pull, quart. pull.
Willem Vervaernt, opten hof ter lummelen, op deghel rijt, delsen

4 1/2 d. pull. 
Zijbrecht van Bondaf, Roelens soen, opten scriec 6 1/2 s.
Zebrecht Cort Wouters soen, opten seoet opte dongans buchf

8 d. piet. pull.
CENSUS NOVUS IN POPPELE. Fol. 73’» — 74”.

Aernt vanden Rietberghe, opten goerbucht 1
Die weijde van Aerle 2 s. 1
Ghibe Michiels van Hulsele, op 1 heijde bi thonder boemken 
Gheert van Rode, op 1 hof bi melijs 
Gheert Hebscaep, op 1 uytfanc 
Gheert die Waghenmakere, opten bucht 
Jan Peter Hillen sone, opte heijde anden dijc
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Jan vander Donc van Postele, opt goet voer den dijc 
Jacob Willem Stinen soen, op ghelle venne 
Melys van Poppel, opte heythoeve
Willem Rokots kijnder, opte heyde an haghebroec 
Willem van Gorop, op witbols mcre

CENSUS VETUS IN WEELDE. EODEM DIE.
75. — Anecm Hillen, op Lijsbetten hof sbruenen
Andrics Tbonijs, opte goes hoeve, op tielmahs hoeve

1 d. 9 d. 9 d. 2 pull.
1 1/2 d.
3 1/2 d.

17 1/2 d. pull. 1 d.
23 d. pull.

4 d.
1 d.

ob.
1/2 d.
21 d.
-2 d.

2 s.

Cleijs Coels, opt oude bloc
Clcys Heinkens, op 1 eusel te leemputten
Claes van Olmen, op 4 lopen tsaye lanls, ende opt meerbroec 

2 pull. 3 1/2 d. piet. 3 s. 4 d.
Claes Jan Gielijs sone, opt ander hoeve 6 1/2 d. piet
Claes Heinkens, opten echghelcole 1 1/2 d.
Dieric Claus, opte molen rijt 8 1/2 d.
Die heylighe Gheest van Weelde 1 d.
Die capelle van Weelde 2 d.
Dele van Loeven, mit baren kvnderen, op huijs hof cum pertinentiis 

29 d.
9 d. 
3 d.

Dieric Maes, op huijs hof
Ficrken die molnere, op huijs hof
75'°. — Godevaert van Poppel, op huijs hof cum pertinentiis

12 d. 2 pull.
19 1/2 d. pull.

pull.
9 d.
6 d.

3 s. 4 d.
3 pull.

21 d.

9 d. 21
Alijt Coens, op doude hoeve, bacs erve int een zide ende Jan Coppens 
aen dander zide 7 1/2 d. 6 1/2 d. piet.
Ancem Jacobs soen, opt vorst vander achterster hoeven 18 d.
Anecm Molepas kindcr, op huijs hof dat Jans vander Eept was

3 d. 1 piet. 1 pull.
8 1/2 d.

15 d.

Ghijsbrecht Bac, opt meerbroec
Ghijsbrccht Kerstiaen Leyten soen, ops brunenhof 
Gheert Hein Dierics soen, op weijns ecker 
Gheert Peter Elyaes sone, optie selve heijhoeve 
Godevaert die Wolf, opt lant ter hegghen 
Gheert Peter Elyaes, opt meerbroec 
Gheert Hebscaeps kijnder, op Jans bies goet 
Godevaert Jan Godevaerts sone, op huijs hof, tlant ande hese

9 d. 6 1 /2 d. piet. 5 d. 
Godevaert vander Avoert, op huijs hof pull.
Gielijs Swerseysene, opte hoeve tvorst, opte vorst nu leynde 4 1/2 d. 
Godevaert Koenen, opt buchtken bij Lijssons, op huijs hof, ende opt 
cleyn eckerken 
Gheert, Noydens soen van Rovoert, op scotelmans hof 
Ghijb Peter Ghijbs soen, op 1 hof achter Laureijs coyts 
Gheert Gheldens, op huijs hof, 1 uytfanc 
Heinric die Molnere, opt ossen venne 
Heinric die Wolf, opt ghebelaer
Heinric Clinckaert, opten bucht bide wijntmolen
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12 <1. 4 pul1- 
pull.

8 1/2 d. pull.
6 s. 9 d.
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l/2's. 1 1/2 d.
12 d. piel.

1 1/2 d. 18 d.
4 1/2 d.

21 d.

4 1/2 d.
7 1/2 d. pull.

1 d.
18 d.

Heylwijch van Wechele, op 1 hof aent huijs
Heinric die Scoesitter, opt goet te vorst
Heinric Maes, opte aesdonc
Heinric die Molnere, opte hoeve
76. — Hube Ancem Baten sonc, opte ghemein brake 
Jan Molenpas, aende mere, opten achtersten bucht 
Jan Coppens, op huijs hof, opten ganspoel, opt loc 
Jan Stouts, op Scotelmans hof 
Jan van Ghierle, op huijs hof
Jan Ancems soen vander Rijt, op 1 hof bi smeets, ende voer in lijn- 
kens bucht 9 d. 2 pull. 10 1/2 d.
Jan Noyts, op smeets hof 
Jan Goden Mertens soen
Jan Metten vander Mere, opten hoghen haeghecker
Jan die Scoesitter vander hegghe, opt froetsel
Jan Wouters soen van Arle, op lisen ecker, opte lewerken hoeve

3 1/2 d. piet. 4 s.
12 d. pull.

4 d.

Jan Peter Emlen zoene, op 2 hoeven aende essche strate 
76". — Jan Jacobs, opt vorst van tighoirs hoeven 
Jan Tielmans, opte hoeve, opt oude goes hoeve 
Jan Hein Gherijts sone, opten plasch ecker 
Jan vander Heyden, op boelairts hoeve 
Jan van Arendonc, op huijs hof, opten hese acker, opt Iant bi deel- 
schelf
Jan Ghijbs, op 1 hof aent strate
Jan Thijs, op huijs hof
Kathelijn Mijs, op Hermans hof
Kathelijn Baten, opten plasch ecker
Laureijs Coyts
Lijsbet Godevaerts dochter vander hegghen, opten roet ecker ende 
op huijs hof 
Lijsbet Jan Scoesitters dochter, opten dwer ecker 
Lijsbet Fiers, opte hese, opt iant aende molen 
Laureijs Koyts, op huijs hof

Jan Rogsken, opten hoeven hof, opt meerbroec
Jan die Scoemaker, op Iant te leemputten 
Jan van Ravels, op huys hof, op Iant ande hese

9 d. 6 1/2 <1. piet. 2 1/2 d.

5 d. 2 pull. 9 d.
4 d.

18 d. 6 1/2 d. piet.
3 1/2 d.

Jan Wolfs kijnder, op Iant aende hese 2 1/2 d.
Jan vander Heyden, opt nu Iant, opte hoeve, opte heyhoeve

14 1/2 d. 8 d. 3 d.
Jan Rogsken, opt Iant ter hegghen 16 d.
Jacob vander Heyden, opt oude nu leynde 3 1/2 d.
Jan die Scoesitter, opten ouden bucht 10 d.
Jacob Jan Jacobs soen, opte vorst hoeve, op 1 ecker aent huijs

13 1/2 d. 27 d.
2 s. 3 d.

13 d.
3 d. 21 d. 9 d. 18 d.

9 d.
9 d.

9 d. 6 1/2 d. piet.
4 d.

3 1/2 d.
7 1/2 d. piet.

28 1/2 d.
2 pull.

3
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Lambrecht Pycxs, op huys hof dat Jans vander Eept was

■

18 d. 1 pull.
3 s.

11 1/2 d.

'il 
i!

8 d. piet, 
pull.

6 oude grote
1 d.

3 d. 1 piet. 1 pull.
19 d. pull.

9 d. 2 pull.
9 d.
3 s.

12 d.
13 -/2 d.

17 1/2 d. pull.
4 d.

Meeus Heylen soen vander Mere, opten straetbocht 
Mathijs Piecs, op huijs hof, opl tueerbroec 
77. — Mathijs Piecs, op dachterste hoeve 
Mechtelt Heins, op huijs hof 
Pauwels van Olmen, op huijs hof 
Peter Baten, op tygoers hoeve aent goer 
Peter Willem Hillen soen, op huijs hof 
Peter Woyts, op 1 heyhoeve 
Peter Jan Batens soen, opten plasch ecker, op bogaerts hof 

27 d. 1 1/2 d.
Paridaen vanden Leemputten, opt lant te leemputten opten nuwen 
bucht, ende op weyns ecker 18 1/2 d. 2 s. 1 d. 4 d.
Peter Jan Claes, opt vorst loc 
Tiehnan vander Mere, op huijs hof 
Tgoedshuijs van Tongherie, opte tiende van Weelde 
Willem van Beke, op 1 putstede 
Willem Goedscouwen, opten melijs ecker, opte wildert 9 d. 13 1/2 d. 
Willem Maes, op 1 eusel, opte putten, opt slriloe, op lijnkens bucht, 
opt lant achter die hoeve, opten langhen bocht cum pertinentiis 

14 d. piet. 4 1/2 d. puU.
Wouters kijnder van Triere, op huijs hof cum pertinentiis ter heg- 
ghen 14 s. 9 d. 2 pull.
Willem Verheylen, op huijs hof, op 1/2 die bodebrake

2 s. 8 1/2 d. piet. 1/2 pull. 
77'°. — Willem Stevens soen vander hese, opten haver bocht, opten 
ecker achter den hof, ende opt vierendeel inde stede ende inden 
langhen bucht 37 d. 1 1/2 pull. piet.
Wouter Comans, opte hese 2 pull.
Wouter Scelkens, op huijs hof 2 s. 1 1/2 d.
Willem Maes, op Hennen Heylkens ecker 6 d. 2 pull.
Wouter Stinen, op Moers hoeve, op Tielmans bucht, opte nu bucht, 
ende opten hof 18 d. 13 1/2 d. 9 d. 4 1/2 d.
Weyn van Weelde, opte hoeve vanden seoete, ende opt ghebelair

10 s. 15 d. 
Weyn Eudeijs, op noels hoeve, ende noels brake 9 d. 10 d.
Weyn die selve, opten wlden hof, die lisen Reynbouts was 9 d. 2 pull 
Weyn die selve, op lant bi di molen, op 4 lopen lants 
Weyn die selve, op huijs hof cum pertinentiis 
Weyn die selve, opden buelinc voir aent strate

CENSUS NOVUS IN WEELDE. Fol. 78-80'».
Aernt Bac, op al sijn goet, opt lant achter den doren, ende op 1 
uylfanc bi die scuere 3 s. 1 1/2 d. 6 d. 4 d.
Aernt Ponts, op al sijn goet 22 1/2 d.
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1/2 d.1

1

1

FOL. 81" TOT 82’» <IN BLANCO).

■f

Dien opstal van Weelde
Die van Weelde, van hoerrc vroenlen
Fierken die Molnere, ople couvoerl
Godevaerl van Poppel, ople boijen brake 
Godcvaert Koenen, opte hoecbecker ter hegghen 
Heinric Boelaert, opte heyde bide molen

5 ■

i

1/2 d.
5 d.

REGISTER V, Nr. 45019. Ao 1442.
Dit register aan hetzelfde fonds der toenmalige : Chain- 

bre des Comptes, toebehoorend, beslaat 151 bladzijden met 
de papieren tusschenvoegseis- Eigenlijk zijn er maar 148 
perkamenten folios die gepagineerd werden. Metend 32 x 22 
is het door een en dezelfde hand in groote letters geschreven.

8 <1. piet.
15 d.
33 d.
6 d.
4 d.

13 d.
12 d.
13 d.
12 d.

2 s. 3 piet.
14 d.
12 d.

32 d.
3 1/2 s.

16 d.

Aernt Michiels soen van Olmen, op huijs hof, opten wildert, opten 
hof ter hegghen 2 s. 5 d. 10 1/2 d.
Clacs van Olmen, opt lant aende hegghe, op 1 beemt acnde hesevoert 

12 d. 6 d. 
15 d.

3 s. grote oude
3 d.
2 d.

15 d.
3 s. 3 d. 

Heinric Maes, op sijn huysinghe aende heyde, op 1 uylfanc daer sijn 
scaeps koye op staet 3 '1.
Jan van der Heyden, op 1 uylfanc aen sijn huijs teghen die molen, 
opt huijs 1 uylfanc 2 d. piet.
Jan van Arendonc, op huijs hof, 1 uylfanc aende molen 

ob. piet.
Koenken die Meersman, opt lant aent veken tot Ele

CENSUS VETUS IN BAERLE.
80’“. — Arnout die Keyser, op sijn geel op ghelle 
Heinric die Wilde, op 1 boenre op ghelle 
Jan die Keyser, op 2 1/2 bcenre op ghelle 
Jan Mertens, op 1/2 boenre op ghelle 
Jan vanden Queececker, op 3 boenre op ghelle 
Jan vanden Queececker, op 1 boenre op ghelle 
Jan Bnycs kijnder, op 1 boenre op ghelle 
Jan Mertens, op 1 boenre op ghelle 
Lijsbei Snellairts, op 1 boenre op ghelle 
Lemmen van Eijkelen bossche, op sijn goet cp ghelle 
Pauwels vander Vellbraken, op 1 boenre op ghelle 
Tielman van Ghilse, op 1 boenre op ghelle deyndelste

CENSUS NOVUS IN BAERLE.
81. — Jan Koyts van Sondereyghen, op 2 boenre op ghelle 
Lemmen van Eykelen bossche 
Willem Heesman
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Daarlusschen is veel uitgeschrapt en in kleiner cursief let
ters bijgevoegd. Bijvoegsels van andere cijnsen en verzettin
gen op andere goederen dagieekenen toch altijd uit hetzelf
de tijdvak. Het handschrift bevuild en vergeeld komt niet 
zoo frisch voor als de andere, en werd in perkament van 
lateren tijd ingebonden. Boven op de eerste bladzijde staat : 
Den chys der herthoghen van Brabant in den lande van 
Tuernoul metier loebehoerten. Ghescreven int jaer ons hee- 
ren dusent CCCC XLII, XII daghe in Julio. Die maken den 
ouden chys IX d. eenen ouden groten. Ende den nyewen 
chys XII d. voer den ouden groten. Dan volgen de cijnsen 
van Gicrle, Lille, Wechelderzande, Arendonk, Weelde, Pop
pet en Baarle- Turnhout wordt er niet in opgenomen. Vele 
nieuwe cijnsen komen hier in voor die in de andere regis
ters niet slaan. Ook waarschijnlijk waren de cijnsen ver
menigvuldigd na het opstellen van dit register, want vele 
bijvoegsels en veranderingen in kleinere letters staan tus- 
schen den grooten tekst, die eigenlijk het corpus van het 
bock uitmaakt. De namen der cijnshouders worden alpha- 
hetisch opgcsomd volgens de beginletter der voornamen. 
Wij geven er hier maar een klein gedeelte van, daar vele 
plaatsnamen reeds in de andere registers vermeld wérden.

In de rentmeestersrekeningen van Hendrik van der Kee- 
len en zoon (1419-1469) vinden wij eenige belangrijke op
klaringen. De rentmeester had van hooger hand last gekre
gen rond 1440-1450 de cijnsboeken van het land van Turn
hout te vernieuwen en te herzien. Zijn klerk, Claes van 
Hoechslraten, priester, zou het nazien en de veranderingen 
doen ; hij schreef met eigen hand de nieuwe cijnsboeken 
over. Hij maakte vier boeken : twee dienden voor de Vrij
heid en haar gehuchten ; een derde, voor Gierle, Lille, We
chelderzande en Vlimmeren, en het vierde, voor Arendonk, 
Poppel, Weelde en Baarle-Herlog. Deze vier werden dén 
Rentmeester overgegeven om daarmede zijn ambt te be
dienen. Een kopij werd er nog van gemaakt voor het Reken
hof te Brussel. De schrijver ontving voor zijn werk 16 pon
den groot Brabantsch. Claes van Koestraten had zich ook 
bezig gehouden met het copieeren van alleroudste cijnsboe
ken om tot « reformatie ende correctie» van de nieuwe te
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2 d.
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18 d.
2 d.
3 s.
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dienen. In zijn rekening van 11G8 lezen wij dat de rentmees
ter Hendrik van der Keelen twee loeren malen gekocht had 
om daarin de cijnsboeken te dragen, wanneer het noodig was 
daarmede op een andere plaats 4e gaan.

CENSUS VETUS IN GHIERLE. BL. 1-10’°.
Capelania sancti Spiritus in Ghierle, op Paelgaerts bruel, omtrent 2 
boender dat meester Henric Proest was 3 d.
De prochiaen van Ghierle, opt rolleken omtrent 1 lopen tsay dat 
meester Henric Proest was tercia pars van 1 liber was.
Gheerl kinder van Hoeke, opt eert brugghe, op huijs hof, opten pis- 

28 <1. 8 d.
9 d. 
9 d.

8 s. 5 d.

seleer beemt 
Henric van Duffele, op half tcoeusel, op sijn deel 
Heylwich Witheers van Hoeke, opte berct, op bonseleer 
Heinric Jannis Proest, op bonseleer cum pertinentiis 
Juffrouwe Daens van Liere, op 1/2 den beemt int emeldonc 

4 1/2 d. 1/2 pull.
Jan Jans soen vanden Hoeke, opt emeldonc, opt lant daer binnen 
dat Henric vanden Tsac was 6 1/2 d. piel. pull.
Johannes Proest, op sterlaer, op bonseleer cum pertinentiis, op Ael 
jueten hof, opte quasrijt 18 s. 18 d. 1/2 pont was.
Johannes de Proest, op 1 dachmael beems achter aen in des sijde de 
beke int rolleken dat nu Henric Proest was

tercia pars 1 vierendeel liber was. 
Margriet Oliviers dochter van Duffele, op Jan Rombouts hof 

CENSUS NOVUS IN GHIERLE. BL. 11-11”.
Die persoen van Ghierle op 1 uytfanc tsackers strate 

CENSUS VETUS IN LILLE. BL. 12-35”.
CapeMania Sancti Pelri in Lille, opten quaetmortel, opt haerlebroec, 
op 1/2 tgoer 13 d. 3 d. 4 d.
Capellania beati Petri in Lille, opte logie 13 1/2 d.
Capellania Sancti Johannis evangeliste in Turnout, opten neeren- 
beemt omtrent 3 dachmael 14 d.
Emmen Emmens soene van Nuwenhuijs, op twelaer strate een ghey- 
terken op hoverbeemt 
Gheert die man, op lant gheenseoet, op kersdonc bloc 
Godevaert van Leefdale, op huijs hof dat Lysbet Smeets was 
Henric van Duffele, op een heybloc bij Haerlebeec 
Henric van den Vliete de mesmaker, opten langen seoet een eusel 
van Gielis Jan Ghisel Peters soen 6 d.
Henric van Tuernout, op 1 stuc lants opt goer 2 s. 2 d. piet. 
Joffrouwe Magriet Zeeghers dochter van Lille, op alle haer goet tot 
Lille 9 s. 1 1/2 d.
Johannes Jan Aerts soen van Eeshoven, opt bloc over die beke dat 
Hoppenbrouwers was 3 s. 1 1/2 d.
Tgasthuys van Herentals, op een eusel die langdonc 12 d.
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doester bynnen
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PURIFICATIONEM SANCTE MARIE RECIPIENDUS. BL. 76-80".
CENSUS VETUS IN GHIERLE OPTE DINDONC. RECIPIENDUS

EODEM DIE. BL. 81-82".

I

CENSUS VETUS IN ARENDONC. BL. 83-108".
Claes Her Jan Mutsaerts soen, opt derden deel vanden stapecker, op

CENSUS NOVL'S IN LILLE. BL. 36-39 ".
CENSUS VETUS IN WECHELE. BL. 39"-57".

Die Sanclrosen buytcn Antwerpen, opten hulshout beemi 6 1/2 d. 
Die heylegegheesl van Herentals, opt baghynhof, ople voshoeve, opt 
eepl 6 s. 1 d.
Die nonnen vanden Beslotenen doester bynnen Herentals, op
ten vonderbeemt 8 d.
Gheert vanden Scrieke, op huijs hof cuin pertinentiis, opten scrieck 

2 s. 3 1/2 d. 18 d.
Henric van Ranst, opte ruwe donc, opten nuwenhof, opt heybloc, 
ople leemputten, opten wijdenhof 4 s. 2 d. 1/2 lib. was.
Lysbcth van Doerne, op haer goet te Vlymmerle te Zielvoert, opt 
busch overtstrale, opt hangelaer, opten dijc

8 s. 2 1/2 piet. 4 1/2 d.11/2 d. 
12 d.Mensa sancti spiritus in Wechele

Mathijs kinder van Rijsbergen, opt zielven, opten hof, op haer deel 
3 s.

Willem van Berchem, op huijs hof, dat Peter Verzijpt was 5 1/2 d. 
Gabriel Triopam, op 1/2 deusel aent hof heteeven dat Joncvrouwe 
Magriet van Wcchel was 18 d.

CENSUS NOVUS IN WECHELE. BL. 57"-62".
Casius Embrechs, op sijn hoeve cum pertinentiis 18 d.
Henric van Ranst, opt bloc achter hilloe 2 s. 10 1/2 d. 1/2 piet. 
Joffrou Magriet van Wechel, op half dbereven, op 1/2 tvenne 22 d. 
Jan van Wechele, op half dbereven, op half tvenne 22 d.
Willem die Poerter, opte Wolfsslrale 12 d.

LILLE. CENSUS AVENE ET PULLORUM. BL. 62"-72~.
De kerke van Lille, op 1 stuc lanls achter de kerke 1 pull.
Her Gheert Embrechs, opt heybloc 1/2 lop.
Joffrouwe Magriet Zeghers dochter van Lille, op al haer goet te 
Lille 1 lop.

WECHELE CENSUS AVENE ET PULLORUM. BL. 72"-75".
Die blau broeders van Antwerpen aen die coepoirte, opten lijnda- 
cker een boender lants 1 lop.
Die kerke van Wechele, opten dijkenseoet 3 quart.

CENSUS VETUS IN LILLE OPTE DINDONC. DOMINICA POST
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REGISTERS VI, VII, VIII. Nrs. 45029, 45030, 45031. 
A'" 1514-1561.

Deze drie registers, uit hetzelfde fonds als de voorgaande, 
beslaan, de twee eerste, bij de 190 folios, en ’t derde, zonder 
datum, waarschijnlijk een vervolg van de vorige, folios. 
Zij zijn alle drie op zwaar papier beschreven en in perka
ment ingebonden. Zij maken een geheel uit en beschrijven

|

lI),
[I

3 
=
i

\ ■

CENSUS NOVUS IN WEELDE. BL. 141’»-148’».
Jan van Poppele, op huys hof cuni perlinentiis dat Peter Willems
vandei’ Meer was 6 d. 1 1/2 piet.

CENSUS VETUS IN BAERLE. BL. 149-151.
ERFRENTEN VAN ROGGE, GHERSTE EN ANDERE. BL. 151’°.

CENSUS NOVUS IN ARENDONC. BL. 109-118’».
CENSUS VETUS IN POPPELE. DOMINICA PRIMA POST FESTUM 

BEATI MERTINI RECIPIENDUS. BL. 119’».
CENSUS VETUS IN POPPELE. BL. 120-127’».
CENSUS NOVUS IN POPPELE. BL. 128’°-131.
CENSUS VETUS IN WEELDE. BL. 131’»-141.

Jan Godcvaerts soen van Poppele, op huijs hof cuni perlinentiis
2 d. oull.

18 d.Jan Coppens van Poppele, op 1 beenit half tscoenbrocc
Kerstijn Godevaerts dochter van Poppele, op huijs hof cum pertinen- 
tiis 4 d.

1 ecker aende bruge 16 1/2 d. piet, lercia pars van 1/2 15 d. ob. piet. 
Die hantboechscutters van Arendonc, opter sculterhof pull. 
Die kerke van Rosel, op 1 beemt 12 d.
Die gemeijn gebuere vanden opstal van scotelvenne, opten opstal 
van scotelvenne pull.
Gheertruijt van Diest, op huijs hof pull.
Godevaert van Hulsel de mokler, op huijs hof cuni perlinentiis, op
ten vlieschen ecker den langen ecker 22 1/2 d.
Henric van Hasselt van Scoenbroec, op huys hof den pietinc, opt 
ensel tscoenbrocc 29 u. piet.
Tgoetsliuys van Postel, op 1 beenit aenden hou 3 s. 2 d. piet. 1 pull. 
Tselve, op 1 beenit aenden walerlaet 9 d.
Tselve, op 1 beenit aender monic Arendonc 4 d.
Tselve, op 1 beemt den walerlaet van Jan van Yssche 6 d.
Tgoelshuys van Korsendonc, op huys hof met eenen ecker entte een 
beenideken daer ane dat Aert Jans van Gheffen was 13 1/2 d. 2 s.
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Turnhout primus liber. Den chyns des hertochen van Bra-

4

1c samen een allergewichtigst tijdvak. Meer uitgebreid dan 
de andere cijnsboeken, leveren zij een bijzonder belang op 
door het aanduiden der regnoten die aan de gemelde cijns
goederen palen. Het is hier ook meer om de stad Turnhout 
en haar gehuchten te doen, en zoo krijgen wij een betrekke
lijk volledig overzicht van de familiën en plaatsnamen die 
er in het midden der 16“ eeuw bestonden. Daar plaatsruimte 
in dit tijdschrift ons belet alles af te schrijven, hoe gaarne 
wij het ook zouden gedaan hebben, excerpeeren wij er de 
bijzonderste familiën uil, die misschien wel in die beroerde 
lijke tijden een rol in de Vrijheid zullen gespeeld hebben. 
Huizen en plaatsen geven ook een overzicht van den toe
stand der stad-

Wij lasschen hier nogmaals ccnige inlichtingen in over 
die cijnsboeken, die wij in de rentmeestersrekeningen van 
Frederik Dergent (1514-1537) en Antoon Boudewijns 
(1585-1598) lazen. In de rentmeestersrekening van 1519 zien 
wij, dat er wederom vier nieuwe cijnsboeken gemaakt wa
ren, ditmaal door Willem van der Aa. Nauwkeurig nage
zien, was er veel in veranderd, om de groote sterften die er 
in de laatste jaren voorkwamen. Nadien werden zij goed 
ingebonden door Joanues den boeebinder, die, in 1527, 28 
stuivers ontving « om diversche oude chynsboecken alle die 
quaternen te verzien en wederom van nieuws te verbinden s>. 
Lodewijk Vynsly leverde, in 1529, 18 boeken dobbel papier, 
elk boek tot 3 1/2 stuivers, « om die oude chynsboeken dair 
mede te vernieuwen ». In de noodlottige lijden der Spaan- 
sche beroerten werden de cijnsboeken nogmaals vernieuwd, 
want aan Augustijn van Lyere werden 200 ponden betaald 
voor het leveren van drie cijnsboeken die hij zelf gemaakt 
had. De rentmeester hield gewoonlijk zijn zittingen ter 
plaatse, om de cijnsen te ontvangen, en o. a. te Turnhout op 
’t ’s Heercnhuis (stadhuis), als de omstandigheden het toe
lieten. Daar deze boeken niet altijd in veiligheid waren, in 
diie troebele tijden, werden zij meermaals met een convoi 
soldaten overgebracht uit Turnhout naar Brussel, langs He- 
renthals en Antwerpen.
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bant tot Turnhout metten gehuchten daer inne begrepen, ge- 
screven int jaer ons Heeren duysent vyfhondert veerthien. 
Die maecken den ouden chijns negen penningen eenen ou
den grooten ende den nyeuwen XII d. eenen ouden grooten.

'r

u
CENSUS VETUS IN TURNHOUT IN DIE BEATI DIONISII RECI- 

PIENDUS.
2. — Margriete van Kinschot.
Anna Gevaerts ■weduwe van Ambrosius van Kinschot.
De Molenstrale, langs den kant der Broecksyde.
De Neghepael, langs den kant van Oosthoven. in de nabijheid der 
St. Antheunis kapelle.
2™. — ’t Godshuys van Tongerloo.
Herman Theeus, op een eusel te Calssleert de putten, oost aen de 
Herstraete, suyt de Wouwerstraele.
3. — Meester Gornelis Walscharts Willems.
Johanna vander Biestrate weduwe van Jan Matheus.
3’°. — Mayecken Staes, de weduwe, in den Spiegel.
De Heerstrate, die men heet de Santstrate.
4 — Claes van Merode Diericxss.
Jasper Stynen, in den tennen pot, op huys hof aen de merckt den 
Saiiem, nu den tinnen pot, zuyt Hubrecht Geverts.
7™. — Andries Paridaens.
8. — Maximiiiaen de Momboir.
De kinderen Jan Gevarts.
9. — Noort sheeren straete gaende vanden Goormoelen naer Turn
hout, oost St. Eewouts capelle.
10. — Op huys hof geheelen het scbaillien huys byden Goormoelen. 
10™. — Catelyne Middeldoncx weduwe Meester Jan Walschaerts se
cretaris van Turnhout.
11. — De Wouwerstrate achter tbegynhof, Mergoorstrate.
In den Negenpael noort oost den Molenpat alias de wiltenwech.
12™. — Te Calstert, west de Loeckstrate.
13. — Peeter Gevartssone.
14™. — In de Otterstraat, huis geheeten de Sonne.
15™. — Jaspar van Kintschot.
16. — Mr. Andries Ooms.
16™. — Hendrik Gevarts Henricxsone, op huis hof den sleutel achter 
tkerckhof op de noortsijde neffen den Pellecanen, oost Pellecaen, 
zuyt de verckensmerckt.
Sheerenstrate gaende van de Broecside nae Oudturnhout, aent Hel
legat.
17. — Jonkvrouwe Margarela van Liere ende Joufvrouw Katerine 
Seraets — Joncker Willem de Begge, alias Morsansais, op hufs hoff 
in de Herenthalsstnate.
17”. — Aen de merckt, Boudewijn, in den rooden schilt.

I
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Mr. Willem Walschart, barbier.
Jan Gevaerts Claessone.
18. — Joos van Merode, cleeremacker.
19. — Maximiliaan de Momboir.
Pensepoel.
20. — Katarina van Hulzel.
Zeger van Kinschot.
In de Otterstraat, het huis het Moriaenhoot geheeten, nu het ver- 
cxken.
21. — Huis aan de merckt, de Wildeman.
Hendrik van Geldorp, procureur.
Marie Gevaerts Hubertssone.
(Er stonden vroeger meerdere huyzen op ’t kerkhof aan de kerk, die 
werden afgebroken).
22. — Jan Gevarts alias Bruesseleers.
22’°. — Marton van den Berghe, cousmaecker.
Hendrick Ghysels, procureur.
Peter Ghysbrecht van Poppel, brouwer.
Heer Huybrecht Walschart, canonik.
24. — Heer Caerle Viruli, presbyter.
Heer Joos Petri, canonik.
25. — Hans Schilders, vorster.
25”. — Jaspar van Kinschot Ambrosiussone.
28. — Augustyn van Lyere, rentmeester des lants van Turnhout.
Huis aan de merckt geheeten het Leeuken wesende den hoeck van 
der Otterstrate op de noortzijde.
28”. — Op huys hoff cum pertinentiis achter thoff, 
Jonghe, oost tgasthuyshoeve oft lant, zuyt de strate, 
schuttershof ende is de schuttershof mede bepant.
De vrijheyt van Turnhout, van zynen steynen poorte aenden princk, 
zuyt aen zynen boomgaert ende is den schuttershof poorte, ende is 
de omgaende partye mede bepant.
29. — Mr. Jan Lemmens.
Jan Stockmans, Henrik Stynen ende Henric Stynen weduwe advocaet
31. — Op huys hoff achter de Halle, oost schepenhuys.
Mr. Peeter van der Beken organist, west Jacobs van Berousel, zuyt 
Maximiliaen de Monboir ende de merckt oft schepenhuys.
Opte Mere.
31”. — Magriet Volders weduwe Jan Thomas Janssoen, Berbel van 
Hulsel weduwe Frans Nuyens.
32. — Hendrik in den Eenhoren modo Adriaen van Alphen.
Clemens vander Keelen.
Boudewijn Nys, in den Booden Schilt.
Huis aende merckt geheeten de rooden oft ouden Hert, noort Zeger 
Brouwers oft witten Hert.
Den Beerenecker langs de Negenpael.

west Jan de 
, noort den
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Marie Mecus weduwe wylen Thomacs Spapen.
35. — Mr. Dominions van Nyevenhuyse.
Capittele van Turnhout, inodo de Vrijheyt, van der nyeuwer scholen 
gelegen aent kerekhof, opte noortzijde de straele.
36'°. — Mr. Jan Kinschot.
37. — De kerek van Turnhout, van diverse hofsteden ende huysen 
om ’t kerekhoff gelegen die nu afgebroecken ende vercocht sijn.
De Halle tot Turnhout, metten dobbelen steyger ende geraede daer- 
voor.
De gemeyn weye vander Broeckzije.
Op een eusel in de Tiegelrye, noort de fermerye, oost aent straet- 
cken geheeten de Wouwerstrate.
Opte conincxhage achter den Perrinck.
(Goederen van Tongerloo waren gelegen in de nabijheid van ’t Os
senbroek).
38’°. — Bogaertstrate.
39. — Mr. Jan Steynen, bij coope. — Op buys hoff in de Corte Ba- 
ginestrate (opt oudaen) zuyt aent straetken, oost Wouter de Wilde, 
noort de watcrlaet.
39'°. — Heer Carele Viruli, canoniek. — Jonckvrouwe Lysbeth van 
Rijswyck.
Op syn hoochuys metten stalle, west in de Herentalstrate, 
Wouter van Hulsel, noort aent tscaekbert, oost syn selfs.
40. — Dezelfden, van zijne achterste buys in eenen slraeten in de 
Herentalstrate ende is dit buys bij Lysbeth van Ryswyck gecocht 
ende afgebroecken ende daer aff gemaeckt ende gemeerdert 
heure plaetse vanden buyse staende op de derde naervolgende par- 
tye.
Opte lanekdonek in de Wouwerstrate.
41'°. — Anna Appels alias Deckers Janss.
Jan de Decker Janss., op Beckersputte omtrent een loopen lants, 
oost aen een straetken ende Mr. Andries Ooms, zuyt Jan Gevairts 
alias Brusselers, west den heyligen geest van Turnhout, en noort de 
erffgenamen Jaspar van Kinschot.
In den Grooten Benten.
Calsteert.
42'°. — In den loecktermeer.
De weduwe Geerart Conforts geheeten Elizabeth de Wilde.
Adriana Peeters weduwe Jacob Franckarts.
Smissccker. Opten zavelecker in de Broecksy.
Op eenen driesch geheeten Buttersdriesch, oost de Wouwerstrate, 
west ende zuyt de infermerye van Bagynhof, ende noort een cleyn 
straetken.
43'°. — Jasper van Kinschot Ambrosiussoen. — Anna Gevaerts.
Op eenen uytfanck voer zyn huys waer aen den dyck voerstaet 
opter hoeck van de beghynestrate.
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44. — Merten van den Berghe, cousmaecker, op eenen opstal aen 
zijn huys in de Herentalsstrale, zuyt aen den pat.
De Vrijheyt van Turnhout, van een vertreck caniere gemaeckt op de 
zuytsijdc van barder hallen oft heerenhuys, a° 1541.
4G. — Mr. Jan Stynen.
Jonkvrouw Catlyn Stynen.
46'°. — Frederik Dergent Simonssoen, op een eusel aende Rosmoelen 
geheeten het molenblock, zuyt Michiel Truystens (?), west Claes 
Vandecken (?), oost aende vroente daer den Goyrmolen opstaet, en- 
dc noort de Lockstrate of Luckstrate.
Aent Luyckstraetken.
De pleyn vant casteel.
47'°. — Op huys hoff den Helm te Calsteert, noort de waterloop, oost 
Jan de Mesmaecker, zuyt de straete gaende naer dén Goormolen, 
west de strate gaende naer den Casteleyn.
Mayecken Willem Janssen alias Tesmaecker.
Opten Smissen.
49. — Mr. Hendrik van Kinschot, advocaet.
Anna Gevarts weduwe van Ambrosius van Kinschot.
In de (’.linckstrate opte Maze.
50. — Op huijs hoff de Lazerie, zuyt ende west aende Herstrate, oist 
commende aende Lazarus huyskens staende achter den perrinek van 
hove.
51. — Maike vander Biestraten weduwe van Baltesaer van Imerselle.
— Wouter van Immerselle.
Opten molenberghe een eusel gelegen inde Quackstrate opten loop. 
Moenecker, (aan den kant van de Broecksijde).
51, °. — Joncker Merten van Mechelen, schouteth tot Turnhout.
Heinric Ghijsels, procureur.
Hcndrick vanden Schoot, secretaris van Turnhout.
52. — Lauwercys de Back Lauwereyssone.
Jonckvrouwe Marie van Crombeck.
Den Oyversnest int Cortstraetken.
Joncker Lauwereys Back.
Opten Graetecker.
Op Grielenshof.
Gheert Cantvoirts weduwe geheeten Lysbeth de Wilde.
Lucia Gevairts was getrouwd met Dominicus van Nieuwenhuyse.
54’’0. — Opten bucht achter den prinek, oost de infermerye vanden 
baghynhove, west Adriaen Knecht, zuyt den perrinek, oost het schut
sel van den perrinek ende noort d’erfgenamen Ambrosius Kinschot. 
Mr. Willem van Loon.
Jonckvrouw Isabelle Sledders.
Aende Herstrate ter Hevsien vaert.

SCORVOERT.
Tsheerenstrate — Ackerstrate — Broeckstrate — Rytstrate — Melle
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In de geeselvoert (Zevendonk) — Vloetberchsbeemt (Zevendonk) — 
Broeckstrate — Lancdonck — Duvelsdonck — Spnpendonck — Opte 
Langdonc, noort den heyligen struyck — Nysbeemt — Op een vie
rendeel beemt in den heyligen struyck — Conincxstrate, zuyt den 
swerten dijck — In ’t Wensel of Weensel — D’Ackerstrate — Groote 
hontwiel — s’Hcerenstrate — Opten Conincxhof — Opten Paephof 
huys hof — Gasthuysheye — Hoogen ecker — Beemt in craenscot, 
noort de Wolfstrate — Heide te Kokelberghen — Esmanshove — 
Pluymsbeemt — Kempshof — Witven — Zeverdonck dyck, noort de 
Caelde — Int Ingelscom of Engelscom — Op Mallarts block — Op ’t 
Corenbiock — Op Sondereyghen goet — Opt Trijken, oost de Laecke 
— Opte bueckc — Op Hillens venne, oost en zuyt de vroente — Op

! /

— Picxken — Gemeynstrale — Galgevelt — De Vroente oft Ezel- 
berch  De Pickenpoel — Op te Mortel — Op Thansbroeck in t’Ey- 
gen — Heide geheeten de Brant — Op Ghybs hove — Coyts hoff — 
Aen den Nuwendyck geheeten de black.
Opte blact of blaect.
Aen de Roveingracht alias Laecke.
Everdonck — Dyck.
Hendrik van de Vliet — Op trot.
Erfgenamen Magriet van Gorp — Voert.
Op bevers block — Op Wouters block.
Op ’t haverlant — Aen de most.
Jonkvrouw Clare Cole — Op Willckens beemt.
Op den gulden beemt — Rutsheye.
Mr. Ambrosius van Loon — Huysmansdonck.
Den Opstal — Op stouts broeck in de Meele.
Mariken Knechts huisvrouwe Joris vande Venne — Op tspoykcn.
Joufrouw Geertruyt van Rommerswale tot Mechelen.
69™. — Joncker Jacop van Rommerswale.
Heer Jan Cortenbach ridder, van zynder hoeven op tscorvoert, huys 
hoff met ter tocbehoirten, lant, beemde cnde eusselinge aen een 
gelegen, noort aende vroente, west Henricus Ooms — Opten Mager- 
man.
69™. — Adriaen van Doirne Mathyss.
Matheeus van Doirne, op huys hoff cenen block nu lant groot om
trent twee loopen geheeten de Wachelrye, oost Jan Seghes erfgena
men, zuyt Lucken van Gestelle, west aent strate ende noort Peeter 
van Doirne.
Opten keysers beemt opt Scorvoert.
Op Coitsheye — Opte Wackerstrate — Aen de Nyeuwendyck aen 
de keyserstrate, zuyt de vroente — Op Lammerblocxken — Op d’ey- 
gen — Coppensheye aen de Wackerstrate — Opte Nockendonck — 
Op Voldershoeve — Harisbraeck op ’t Scorvoert, oost aen s’heeren- 
strate — Lammerven op ’t Schorvoirt.

ZEVERDONK.. I > :

■ ! U.
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Woyts hof, noort de strate comende van Thielen na Turnhout — 
Everdonck — Opten Weydenhof, oost aen de Dyckstrate — X rouwen 
eusel, zuyt aen de Wackerstrate — Opten Boenacker ende de Man- 
nart, oost de Heerslrate — Op Dessche tot Winckele — XVolffsven- 
ne — Opte Zeverdonck rijt — Op thaechdornken — De Donc (bun
der beems) — Vrydyck — Berckenschot — Langhstrate — Aen de 
bueckvondel, oost de Laecke — Hoogbracke — Vroente — Bruelken
— Geesel voert — Opte Smisse in de Melle — De Wackerye —Opte 
Breeindonck in de Melle — Grietenhove — Den Horrinck.

WINCKEL.
Swerttendijck — Witvrouwenhof — Bruel — Corte heye — Wer- 
moeshof — Opt Trykelant — Dyckhof — In den Kiemt, noortwest 
de Laecke — Boelsheye — Stoppelecker,

SEVERDONC.
Mulsaerts broeck — Everdonck.
Heyn Bommens slachmolder tot Thielen.
Op Trvcke lant, oost Jan Triekens, zuyt Zwertgoor — Langstrate.
Op ten Aert, oost aen tstrate naer de Darisdoncq — Veedyck — 
Veedyckstrate — Noortstrate.
131™. — T’Godshuys van Tongerloo.
Op ten Pickepoel een eeusel, noort aende Ixike, zuyt Claes Ooms.
Op Monyoyen, noort oost aen de Vroente — Bermanshove — Ber- 
mansblock — De Heyhoeve.

PAPENBRUGGHEN.
Braecke — Plassendonck oft zeept — Hoortecker of Hortecker — 
Vroente — In den Horrinck, oost aen de vroente — Aen de Visbeke
— Blanckedonck — Maeldonck, west s’heerenstrate na Grootenhout
— tHaeckbroeck — Braeckstrate — Cleyn Maeldonc — Keysers- 
beemt — Coedonck — Opten Aelsbeemt.
De dochter Cleys Leys gehecten Margriet getrout hebbende Adriaen 
Bruesselers.
Stuycxbeemt — Opte Duyt, noort strate, zuyt d’Aa — Op de Scobbert
— Opten Scoet of Scot — Opte Madedonck — Opte Waterdonck, 
noort op Aa — Op Wittenhoff — Veedyckstrate — Hortecker.

LOKEREN.
Witheershof — Vroente — Vorstenhof — Clercx ecker — Koeblock 
(weyvelt) — s’Heerenstrate — Oomgheenkenshof — Op Hontscot, 
oost aen de Vroente — Aentveken — Opten bruel — Op Scoenbroeck
— Gasthuysecker — Opt Smeeken aen de Lokermolen — Opt Coe- 
bloc, west aen de Broeckstrate — Op Stinenvelt, west den Waterlaet
— Het eyndebloc — Op huys hof geheeten den Ashoop — Opten 
Schoetmere, aen de Vroente — Op Ootenvelt, noort den kerckpat — 
Opten geerven hof geheeten oen zooecker — Op Stuycx hof — Op 
tcoensel — Puyecker — Boschecker — De Mere (ecker) — Lant-
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schotshoeve — Lockerenpat — Op zoeten velt — Opte ryt — Hoen- 
eycke — Bocdonck — Swertenpael — Op Nuwenhof.

BOUS.
De Put — aen de Heerstrate — Op’t bruelken— Aen de Hameye — 
Op ten Mortel — Dorcnecker — Oplen Wyenhof, noort de vloet, 
zuyt de strate — Opt thaecdornken alias Vekens bloc, noort Mcrx- 
plas pat — Op Ossenbloc — Den Paephoff, zuyt de Vroenlc — 
Opten Payecker, zuyt op den kerekpat — Santstrale — Zavelputten 
— Vloethoff — Visbeke.

i r,
TURNHOUT.

Jan de Momboir Willeniss.
Andries Paridaens.
Magriet van Kinschot.
Anna Gevaerts weduwe des voirs. Anibrosius.
Anibrosius van Kinschot.
Meester Cornelis Walscharts Willeniss.
Johanna vander Biestrate weduwe Jan Malheeus Andriess.
Anthonia Haulsmans weduwe Cristiaen Canlers.

I ’

LOKEREN.
Opte Garsblokc, oost het sieckhuys, opten Vloetberch.
169r°. — Mathys Stockmans ende Luicken Baymaeckers zijn huys- 
vrouwe.
Op huys hof opten Bous, west aen strate, noort acn den kerekpat. 
Op Vloethofken — Op Witheers hoff— Gansecker— den Waterlact
— Henrik Bogarls, in de Roose — Op ten Vlascharl aen den Wou- 
wer — Opte Bocdonck, in de Visbeke — Opte Scoetsniere.

STOCT.
Osseven — Wittenwech — Vroente — Willenberch — Wilvcn — 
Opten ouden Hoff — Oplen Boscheckcr in de Bruynits ryt — In 
't Hoeckeynde — Aen de zandeputten — De Sanlstraete — Opt 
boeckweyt hoefken — Oplen schetsecker, zuyt strate geheelen 
Merxplaspat — De Rijt (beemt) — Wiclecker, noort liet Wielkcn
— Opt Laer — Op bergengoor.
Op bergengoor eenen driesch inde bnünits rijt, oost Augustinus 
Vekens, zuyt en west aende pat gaende van Turnhout naer Mcrcx- 
blas.
Opt Hielteken, noort de strate soe men naer de hey vaert — Op 
bergengoor, zuyt de herslrate.

MEERGOOR.
Den Zoctenberch — Paycstrate — Wech coininende van Turnhout 
naeden Legbuyl — Aen de Rist — Dc Vroenlc — Huysinghe ge- 
heeten de Paye — Merslrate — Hel busselken — De Herslraele 
gaende van Turnhout naer Oost hoven — De Casse (hey en wey- 
velt) — Opte cyndelberghe — Brootseynde — Op Noutshof.
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Gieles van Immerseele.
Andries Paridaens.
De weduwe Marcelius Paridaens.
b’rederick der Gent Siinonss.
De weduwe Maximiliaen de Momboir.
Adriaen vander Biestraten.
Mr. Jan Gevaerts.
Mr. Andries Ooms.
Jan Gevaerts Claessone.
Marie Gevarts Hubrechtsd.
1 — 5. — Wouter Walscbarts.
Marie Mceus weduwe wylen Thoinaes Spapen.
Katarina Stynen Peelers dochter.
34. — Marie Stcynen endc Peeter Stynen.
Laureys de Cock alias tochtener.
34™. — Hcnrich Gevairts alias bruesselers.
Tmbrecht van den Biestrael.
De kinderen Adriaen van den Biestraet.
Jouffrouwe Katarina van Middeldonck.
46. — Wouter van Immersele.
Claes Gevairts, Hans Gevarts.
Hughes van Groenhoven.
■I!)™. — Anthonis Cleymans.
52. — Hans van den Cloot Janss.
Lauwereys de Back.
Jouffrouwe Marie van Crombeelt.
52™. — dementia Walscharts weduwe Willem Janssen. (Deze Wil
lem was rentmeester van ’t Kapittel).
Margriet de Cock met haere kinderen.
Laureys de Cock.
Mr. Willem van Loon.
Margriet de Cock.
Peeter van de Plassche d’oude Anlhoniss.
Adriaen van de Plassche.
Jan van Kuyck Claess.
Adriaen van de Biestraet.
Michiel Mitselets kinder opte Breemdonck.
61™. — De 3 kinderen van meester Dominicus van Nieuwenhuyse 
dacr moeder aff was Lucia Gevairts.
Jan Gevaerts Adriaenss.
Huibrecbt Gevairts alias Bruesselers.
Dina Grocnwevers huysvrouwe Henric van Doirne.
Mariken Knechts huysvrouwe Goris van de Venne.
Lysbeth Wouters Jacobsdochter huysvrouwe. Peeter vande Peere 
(Zeverdonck).
D’crfgcnamcn Mr. Jacob Lemmens (Zeverdonck).
137. — H. Lambrecht Coomans deken.
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Thomas Sas.
Cornelis Sas Willcmss.
Willem Sas Corncliss.
Mathys Stockmans ende Luyckcn Raeymaeckcrs zijne huisvrouw.
Mr. Christiaen (Cypriaen) Peermans ende Elizabcth Lemniens uxor. 
162'°. — Meester Jan temmens.
1G5. — Andries de Vos lantwerpen, huysvrouwe geheeten Yda Woyts 
alias Winckelmans met Pectcr haeren brueder.
Hovelheye acn Grootcnhout (Lokeren).
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Den cijns des hertogen van Brabant lot Turnhout metten 
gehuchten daer inne begrepen, gescreven int jaer ons Heeren 
duysent vijf hondert veerthien. Die niaecken den ouden 
chys negen penningen eenen ouden grooten. Ende den 
nyeuwen XII d. eenen ouden grooten.
CENSUS VETUS IN TURNHOUT IN DIE BEATI DIONYSII RB- 

CIPIENDUS.
1. — Huybrecht Gevaerts Huybrcchtssone.
Meester Wouter ende Willem van Loon, op syn huys boff ram per- 
tinentiis in de Herenlhalsstracle, met twee loopen tsaylanls daer 
achter gelegen.
1". — Jan de Momboir Willemssone.
Meester Jan en Ambrosius van Loon.
Heer Joes Peetcrs canoniek.
Heer Lambrcchl Coomans.
2. — De Vrijheyl van Turnhout, op haer huys aenl kerekhoff west 
leynen de schole, oost aen den Rooster a. b. c. d.
Margrite van Kinschot.
Anna Gevaerts weduwe der voors. Ambrosius.
Ambrosius van Kinschot kinderen.
Peeter van Kinschot, opt Goorkcn een eusel ople tichelerye, suyt 
Wouter inden Eenhoiren.
Tgoetshuys van Tongerloo wordt betaelt bij Jan Adriaens, 12 1/2 d. 
Op eenen beeinpt aende Voort omtrent 1 1/2 bunder.
Meester Cornelis Walschaerts Willemssone, op omtrent 1 1/2 loope 
lants inden Negenpael, noirt der Capelle van Sint Atheunis tOoslho- 
ven.
3. — Peeter Walscaerts Willemssone.
De 7 kinderen Adriaen van der Biestraten.
Heer Oliver Libermi Canonik (woonde in de Gasthuisstraat). 
Giles van Immerseele.
Lenart vanden Kieboomc.
Bertelemeeus Eisackers.
Herman de Cock Geertssone, Barbele Nollens.
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Herman de Coek Geertssone, Cornelis Leemans.
— Meester Willem Walschaerts Hubrechtssone, op huys hof ach

ter tkerckhof den Bock, Quiryn van L'lrecht, west Jan Coemen, oost 
Jan Meeus.
Vcckemans Gonnnair van Mechelen, zuyt de strate aent kerckliof 
en noort Dierick van Mierde.
Jacob van Berausel.
Herman Walscaerts, op huys hof aende merct den Sallem, nu den 
tynen pot.
Dielis Walscaerts Hermanssone.
7’“. — Willem van Hulsel.
Andries Paridaens.
De weduwe Ancelmus Paridaens Cornelissone met 7 kinderen.
8. — Maximiliaen de Momboir.
De weduwe Jacob Wilmaers alias van Ael.
De weduwe Maximiliaen de Momboir.
9. — Lenaert en Wouter van Loon, Willems kinderen.
Laureys de Cock, te Halstert.
11'“. — Jan Herman Walschaerts.
12*". — Pauwels Stinen.
Jan van Kuyk Claessone.
Pceter Gysbrecht van Poppel.
Adriaen van Poppel.
Derfgenanien Mr. Adriaen Reynbouls.
13. — Katerine ende Lysbet Walscaerts, op huys hof inde Oller- 
strale, zuyt Jan Paridaens, noort Lembrecht de Cuyper.
14. — Jan de Potter Adriaenssone.
Peeter van Lyere, op huys hof int Otlerstrate gheheten de Sonne, 
oost aen Tymermans, noort Mr. Jan de Hoze smet.
Poeier Smolders van Weelde, op huys hof int Otlerstrate, west Pee
ter van Lyere.
Mcergracht.
Tsigven.
Scotelmans hof.
15. _  Jan van Scaluyncn, op huys hof inde Potlerstrate, zuyt Pee
ter Ooms, noort Peeter de Wilde, oost de Potlerstrate, west Mr. Jan 
Stynen.
Keldersgoor.
Lysbet van Lyere.
Henrick Baten valckenier.
Op Veckemans hof opt Broecside.
16. — Stockmans hof.
De 3 kinderen Henrick Scots alias Creyts.
Peeter van Lyere.
Goyvaert Henrick Theeus alias van Postel.
17. _ Jouffrou Margarela van Lyere ende Jouffrou Katerina Seraets.
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Het kind Mr. Jan Gevaerls.
Margriet de Cock met hare kinderen.
Claes Gcvaerts Adriaen Ghevaerts .Tanssone.
Hans Matheeus alias van Postel, op huys hof aende merct, oost Jan 
Rombouts. west Claes Ruts inden Rooden Scilt, noort de merel, 
zuyt Hans Matheeus.
19. — Jacoh van Berausel, op huys hof echter de halle, oost Cor- 
nelis Boeckheye, west Jan Woyts de smet, zuyt Maximiliaen de 
Momboir, noort de strate.
2(1. — Wouter Walschaerts, op huys hoff int Otlerslrate, west Lau- 
werys Everdeys, oost Wouter van Hulsel.
20. — Claes van Zantvoirt, op huys hoff geheelen het Moriaenshooft, 
noort het voirscreven Veirxken (eertijds de Moriaen, dan de Sleu
tel en nu hel Veirxken), zuyt Mr. Willem Walscharts berbier, west 
aende merct, achter den koor.
Willem van Loe van Thielen, op huys hof ende messye gelegen 
aenden Hellem, oost den Hellem, noort den pleyn voert hof, zuyt 
Jan Meyenbosch.
21. — Jan van Coescot,' keteler.
Willem van der Molen, Peeter van Daele, op huys hof aende merci 
de Wildeman, oost aen tzyn, west Jan Rombouts, noort aende merct. 
Huybrecht Gevaerts, op eenen uytvanck voer zijn huys int Herent- 
halsstrate.
Marie Gevairts Hubrechtsdochter.
Her Claes van Hoochstraeten, op eenen uylfanc voer zyn huys ende 
poort inde Herentalsstrate, noort Wouter Bacx erfgenamen (nu 
Jaspar van Kinlschol) zuyt M. Ambrosius van Loon, (nu Rombout 
van Mansdale), west de strate voirs.
Henrick vander Kcelen, van zijn wassenden hout voer zijn huys- 
singhe in de Herentalsstrate, noort Anthon Teeuwarts.
Her Wouter Pyrions, op huys hof inde Cortstrate, oost Luyck Sli- 
nen, west Her Jan Roos erfgenamen (nu Lanibert Bacx).
Heer Hubert Walschaerts kanonik.
Lysbet Walschaerts.
De Vrijheyt van Turnhout, van een afgebroken huyse opl tkerekhof, 
west aen Sinter Claes stock.
22. — Jacob van Ysscot, op huys hof achter de halle den hoeck van 
de Herentalsstrate, west Claes de metser (nu Mr. Peeter van der 
Bekë), oost de Herentalsstrate ende noort de strate achter de halle 
ende zuyt Joncker Willem Le Begge alias (Montanhays) ?
Her Andries Mandaert.
Her Peeter Kegelers, Her Cornelis vanden Kieboome van Capelania 
Nicolai.
Meester Lauwereys de jonge.
Merten van den Berge, cousmaker.
Gielis de Hoymaker, op huys hof inde Potterstrate, noort M. Willem 
van Roode, west Lysbet W'alscaerls.
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Henrick van Roode, Janssone, Jaspar van Kintschot, opten Kelder 
mont voer zijn duere, noort Wouter Canivoerts, (nu Mr. Willem

tl nuuuv, .litubauiiu, uuopai --------
zijn duere, noort Wouter Cantvoerts, (nu Mr. Willem 

Walschaerls barbier), zuyt Jan in de Maene, west de merct, oft 
kerckhof, ende oost Cornelis Versantacker.
23. — Jan Gevaerts alias Bruesselers.
Mariken Knechts huysvrouwe Goris van de Venne.
Antheunis Cleymans Janssone.
Huybrccht Govaerts alias Spihnaeckers.
Jan Winne, cleermaecker.
Her Carele Viruli presbyter.
24. — Her Claes Coels.
De weduwe Jan Neefs Willemssone knecht vanden voethoge — 
Heer .loos Pelri canoninck.
Heer Lnmbrccht Coomans priester, op huys hof in de Herentais- 
stralc, oost en zuyt Henrick van der Keelen kinderen (nu heer Lu
cas Laurentii pprochiacn), west de Herentalssirate ende noort de 
voors. heer Joos Petri Mathys van Rode.
25. — Hans Scilders de vorster, inodo onse genadige heer bij con
fiscatie.
Aerl Mercelis, opten uytfanc voer zijn huys daer de wygaert stae- 
cken slaen, west Jan van Horinck, oost aenl zijn, zuyt d'Otterstrate. 
De weduwe Jan Gevaerts.
26. — Joes Hoens.
Segcr van Kintschot Jasparssone.
Cornelis Paridaens.
Heer Jan de Curia kanonik, Jaspar van Kintschot Jasparssone — 
Her Claes Cloot, op huys hof in de Herentalsstrate, oost zijn acker, 
zuyt Margriet de Cock, west de voirscr. strate en noort Jan Curia. 
26'“. — Peeter Diericx, brouwer.
Claes Ruts, op huys hof in de mere cum pertinentiis, 
inere, oost aende Potlerstrate, zuyt Mr. Jan Stynen.
27. — Bouwen Nys, op huys hof de mere metten osscndriesch, zuyt 
opten waterlaet, oost en west Bouwen Nys.
Reynicr vander Luyten, op huys hof achter tkcrckhof, oost Henric 
Moerlans, west Jan Canlfors, noort Wouter Theeus, zuyt aende slra- 
te neffens tkerckhof.
Hcnric van Schoonhoven, op huys hof achter tkerckhof, west Jan 
Meeus (nu Gommair van Mechelen), oost Merten Moons, ziiyt de 
strate oft het kerckhoff.
28. — Augustyn van Lyere rentmeester der lants van Turnhout bij 
coope a° 1560.
Quiryn van Utrecht met Johanna van Bergen zyn huysvrouw.
Jan Coenen, op huys hof achter tkerckhoff, oost Luyc Specx (nu 
Mr. Willem Walschaerls), west Cornelis de Beckere, noort Dierick 
van Mierde, zuyt het kerckhof of de strate 6 d.
De fermerie vanden Begynhove, op huys hof achter tbegynhof, oost 
aen tstrate ter Heyssien, west, noort Bouwen Nys. 6 d.
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Adriaen de Putter, mesmaecker.
29. — Meester Geert Hebscal, op een stuc lanls in den Rabaut. 
Henrick Baten de valckenier.
Bcckcrsputten.
Heer Kaerle van Ymmersele, op huys hof cmn pertinentiis achter 
thof, west Jan de Jonge, oost tgaslhuys hoeve oft lant, zuyt de 
strate, noorl den scutlershof en is den scutlershof mede bypant. 9 d. 
De Vryheyt van Turnhout, van zijnen slijnen poort, noorl aenden 
princk, zuyt aen zijnen bogaert, is de scutlershof poorte partie in 
den bijpant. 1 d.
30. — M. Christiacn Peernians secretaris tot Breda endc Lysbel 
Lommens zijne huysvrouwe.
Meester Jan temmens.
Kalerine Meeren ende Mathys Ooms, op dloockeren boel» eenen 
ecker, zuyt oost achter meeren, noorl de heerstrate ten bouswert 7 d. 
Ople Vlaessche eenen ecker.
Opten Donecker.
Op Mollershof.
31. — Mr. Pceter vander Beecke barbier.
Cornelis Boeckheze, op huys hof achter de halle (oft scepenenhuys) 
oost Claes de Beckere (nu Pceter vander Beken organist), west 
Margriet Muyssche (nu Jacob van Berausel), zuyt Maximiliaen de 
Momboir ende noort de inarct oft scepenen huys.
Anthonis vande Sande. Margriet van Erpe weduwe des voirs An- 
thonis.
32. — Cornelis Sapeels.
Marie Stynen.
Laureys van Hasselt.
Jan de Keysere, van zijn sleynen ghevel, west aen zijn huys opten 
hoeck van de Hercntalsstrate 2 d.
Henrick van Rode alias Geldrop.
Dierick van Looven, op zijn huys aen de merct gheheelen den Roo- 
den hert.
Jacob Laureys alias Baelkens.
33. — Bodewijn Mijs in den Roden Schilt.
Heer Laureys Baerlkens priester, vander graven ende drencsel aen- 
de hoochmolen, west ende noort Claes Ruts, zuyt de herstrate 3 d. 
Op Ymmenhoeve.
34. — Henrick Stynen Henrickssone, Marie Stynen ende Peter Sty
nen.
Opten Wijdenhof.
Adriaen Potters, mesmaecker.
Laureys de Cock alias Tochtener.
35. — Gerick Scelkens alias Poppeler.
Mr. Peeter Reymans.
Heer Olivier Libermi canoniek tot Turnhout.
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5 s. 3 d.
18 d.

36 s. 6 d.

Opten ouden Hof.
Opten lijnen hof.
Tcapiltel van Turnhout. Heer Henrick Zapels deken.
36. — Van Turnhout, op Comnierdael metten dijcken daeromnie al
omnie in de vroente boven Lookeren. 6 s .3 d.
Tselve capiltel, vander nieuwer scolen gelegen aen kerckliof 
noorlzijde de strate. 4 1/2 d.
37. — He proehiaen vanden begynhove, van zijne huyse voer tbe- 
gynhoff, zuyt tborchs.
De kcrcke lot Turnhout, van diversen hofsteden ende huysen om ’t 
kerckliof gelegen die nu afgebroocken ende vercocht sijn.

19 s. 8 1/2 d.
De Halle lol Turnhout, metlen dobbelen steyger ende grade daer 
voer.
De geineyn wcyc vander Broecksyen.
Den chys van Merxplaes.
Wouwerstrate oft Tichcleryestrate (bij IBegynhof).
Jan Ghys, Marina Piggen weduwe des voirs. J. Ghys.
38. — Peelernclle van Puyslet ; Thomas (.... ? ?), op huer huys 
aent kerckliof den Spiegel dat men heet het Steenken, oost en uoort 
aen tkerckhof, zuyt en west de merci.
In de loectstrate.
Opten breemacker.
Op Coomans hoeve, daar aan gelegen de Bogaertstrale.
39. — Op huys hof opt Oudaen.
Anthonis Stockmens, op huys hof int Otterstrate, oost zijn selfs, zuyt 
her Lucas I.aiirenlii, west Merten Beys, noort d’Otterstrate. 
Jan Gevaerls Clacssone.
C.lacs van den Eynde gelaesmaker.
Op Moenen hoefken.
Merck Woyls alias de Smet Janssone.
Corneiis Sapeels.
Heer Henrick Sapeels choordeken van Turnhout, op zijn hooch 
huys nietten stalle, west aen de Herentalsstrate, zuyt her Wouter 
van Hulsel, noort aent tscaekbert, oost her Hubrecht van Nabbe- 
nayen (modo hem selfs). 18 d. pull.
40. — Wouter Wils Janssone, op zijn huys in de Herentalsstrate aen 
den pat tsaeckbert, nort aen den pat, zuyt aen den stal, west de 
voors. stal en pat.
Jouffrouwe Lysbeth van Ryswyck alias Bezijns bij coope. 
Heer Carle Viruli canonik.
Magdalene, Hubrecht ende Lysbeth van Nabeneygen..
Heer Hubrecht van Nabbeneygen.
Heer Jan van Nabbeneygen, van zijn achtersten huys. In een slraet- 
ken in de Herentalsstrate en is dit huys bij Lysbeth van Ryswijch 
gecocht en afgebroken ende daer afgcmaeckt ende geineerdert hae- 
re plaetsc van den huyse staende op de derde naestbygaende par-
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tye, acluin a° 1561, west heer Henrick Sapeels, zuyt Wouter Bacx.
pull.

Mr. Jasper Slynen.
Opte Langdonc iude Wouwerstrate.
Jan Houtackers, scrynmaker, Oudaenstraetken, aan de Potterstraat. 
Claes, Margriet, en Geerick Claes (Jssenbroeckx kinderen, op alle 
hunne goederen die hun • ader van hunnen vader gebleven zijn on
der Turnhout en Schoonbroec. 26 1/2 d.
41. — Jan van Hulzel.
Claes van Hulsel Peeterssone.
41. — Anlhonis Brogelmans Aertssone, op huys hof cum pertinenliis 
te Calstert, zuyt Michiel van Daele, noort Ingele van Kinschot.
Uptcn vorslen hof een driesch achter den perinek (fennery Begyn- 
hof 26 d.)
42. — Wouter Bacx, op huys hof den Inge!, west Geert Cantvoirts,
oost Dierickx de Coonian. 23 1/2 d. pull.
Ecker in den Grooten Benlel.
Claes Luggen ende Jan Cantvoirts, op huys hof aende merct nietten 
keldermont, noort Jan van Liere, zuyt Jan Cantvoerts.
Jan Symoens cuyper.
De weduwe Geeraert Cantfoirts, bij eoope, gheheeten Elisabeth de 
Wilde.
43. — Smisecker.
Zavelecker.
Jaspar van Kinschot Ambrosiussone.
Ambrosius van Kinschot.
Heer Peeler van Meldau, op eenen uytfanc voer zijn huys daer aen 
oyck voer staet opten hoec van de beghynslrate. ob.
Jan Loomans alias Clot.
Merten van den Berge cousniaker.
Peeter Leemans alias Moerkens.
44. — Jouffrou Katerine van Middeldonck d’oude.
Meester Synion Hagenou, op huys hof cum pertinentiis inde Begyne- 
strate, west aen de selve straete, noort rentmeester van Hasselt en 
zuyt Henric Wijns en Ambrosius van Kinschot (1564).
Thomas vander Veeken, vanden staeke staende opt tsheerenstrale 
voer zijn huys aende merct. ob.
Die Vrijheyt van Turnhout van een vertreck camere gemaect op de 
zuytzijde van haerder hallen oft heeren huys a” f541.

CENSUS NOVUS IN TURNHOUT.
46. — Meester Jan Stynen.
Michiel vanden Daele, op tgoor omtrent een buynder, noort Adriaen 
Stickers, oost Kersten Cristus. 11 d.
Meester Cornelis Walscaerts Willemssone, op huys hof met eenen 
uytfanc daer aen 1c Kalstert, oost tstrate, noort de Wouwerstrate, 
zuyt Jouffrou Cathelyne Stynen, west Henricus Cristus.

. / t 
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Bosmolen. Vroente. Kerckstrate.
47. — Henrick Jan Tyssoen de pottere.
Hoochinolen.
Wouter van Immersele.
Aerl van Date schoenmaker.
49. — Gheertruyl Slynen.
Henrick Stockmans.
Mathys Stockmans.
Anthonius van Hasselt.
Loeye de Leppere, op huys hof in de Begynenstrate, zuyt Jouffrou 
Katerine van Middeldonc.
50. — Huis in de Clinckstrate opte Maze, infimerye van den Begyn- 
hove.
Jan Gevaerls alias Brusseler Janssone, op huys hof de Lazerye, zuyt 
endc west acndc herstrate, oist comende aende I.azerus huyskens 
slaende achter den perrinek anden liove. ob. piet.
Jan Moens van Rommaerskercke, op zijn huys geheeten den Helm 
ter saken vanden nieuwen gevele slaende aen zijn huys voirscr. 
oistwaerts gelegen Iselve huys, oost ende noort de strate aende cin- 
gel vande merci, zuyt Pceter b'nes ende west Mathys Wils.
Anthonius Geilens Willemssone, op syn huys hof geheeten Ymmcn 
hoeve.

CENSUS AVENE IN TURNHOUT.
51. — Meester Aerl van Loen, opten Molenberch een eusel gelegen 
in de Quackslrate opten loop.
De weduwe Hubrecht Paridacns metten 4 kinderen.
52. — (Vele huizen staan te Kalslert).
Cortstraetken.
Graetccker.
Monecker.
54. — Katerine en Lysbeth Jan Walscaerts dochteren.
Grielcns hof (Broecksye).
Opten buchl achter den prinek.
Ingele Vos Casen Gevaerls wijf.
56. — Aen de herstrate te Outturnhout.
Lysbet van Kinscot Peeters dochter.

SCORVOERT.
CENSUS VETUS.

58. — Op Wilbaarl Coyts hof.
59. — Op Paepswouwcr. — Opten Brant. — Opt Trijken.
GO. — Aen de most. — Opte rijt. — Dackerstrale. — Hoeve van Banst.
— Brackstrale. — Opte Galgevelt. — Opte Galge. — Opte Buecken.
— Opt Pixkcn. — Opten Gaershof. — Op tschansbroeck int eygen.
— Vroente. — Bcewech. — Nuwendyck. — Everdonc. — Aen de 
Voert.
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— Adriaen Gevaerls. — Op Beversbloc. — Oplen Kulden beeint.
— Opte Blaect. — Ople Huysmansdonc.
69. — Jouffrou nu Geerlruydt van Homincrswale tot Mechelen.
Her Jan Cortleback ridder.
Her Wouter Bauu, van zijnder hoeven opl Iscorvoert huys hof inet- 
ter toebehoorlen, lant, heemde ende eunselinge aen een gelegen, noorl 
aende vroente, west Henric Ooms kinderen, op Gielis goede van 
Hoode van zynder hoeven Mallaerls goede.
Lant' geheeten de Wacktayt.
Opten Magerman.
71. — Op spoyken.
Merten Marien vande Vliet.
Opten Pickepoel. — Opte Wackerstrate.

CENSUS AVENE IN SCORVOERT. BL. 74-75.
Ople Noockendonc. — Opten Gaershof. — Op Volderahoev». — Op 
Deygen.
Henrick van de Vliet.
Jan Adriaen Jans Janssone.

MOEREN.
ZEVERDONCK. BL. 76-109.

In de Geeselvoert. — Op Vloetberchs beemt. — In de Broeckstrate.
— Opte Onnelsdonc. — Opte Langdonc. — Int Weeusel. — Opten 
Conninckshof. — In den Horrinc bij Groolenhout. — Broeckstrate.
— Opte Duvelsdonc. — Op Gaslhuysgoed. — Opten Kemphof. — 
Theerenstrale. — Langdonc. — Aen Witven huys hof. — Opte Buc- 
cke. — Int Ingelscom. — Opten Baephof. — Aen de Wolfslratc. — 
Op Zevendonc rijt. — Aen den Swerttendyc. — Op Sondereyghen 
goet. — Opten opstal. — Opt Corenblock. — Opt Haverenblock. — 
Aen de Dyckstrate. — Op Hillensvenne. — Op Woytshof. — Opten 
hoogen ecker. — Op Mergrieten hoeve. — Op Goerontshof. — Opten 
Boenacker. — Op Dessche. — Op Jan Witbols hof. — Aen den Vee- 
dyc. — Opten Berckenscoet. — Aen de Langstrate. — Op tbruelken.
— Opten heylegen struyc. — Op Noutsdonc. — Op huys hof de Buec.

WINCKELE.
CENSUS VETUS. BL. 109"’-112'“.

Swertten dyc. — Op Witvrouwenbof. — Oplen Vlasscaert Heyns 
hof. — Opten Kiemt. — Opten Bruel. — Opten Stoppelecker. — Op 
Ymmenshoeve. — Opten 'Wennoeshof. — Opt trykelant. — Opten 
Dyckhof. — Opten hof te Winckelc. — Op Dymmaerts hoeve.

ZEVERDONC.
CENSUS NOVUS. BL. 113-131.

Kokelbercli. — Opten Aert. — Aende Geeselvoert. — Int broeck. — 
Op Mutsaerts broec. — Op Trijke lant. — Bij den gelscom. —Opte 
Hoochbraecke. — Op Mongoyen. — Op huys hof de heyhoeve. — 
Opt heybloc. — Op rilderheye. — Op Bermansbloc. — Opte heye 
Cokelsberge. — Op Hetsaertshoeve. — Veedyc. — Ople Hortgate.
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NOVUS CENSUS. PAPENBRUGGE. BL. 144-145.
PAPENBRUGGE. CENSUS AVENE. BL. 145’»-1«-

Opte cleyn Maeldonc. — Op streepken. — Op 1/2 de zeept. — Op 
■Joes Hof. — Op huys hof Ier borch. — Opte Duypt. —' Opten Aelst- 
bceint. — Opten Scoet. — Inde Blanckendonc. — Opte Coedonc. — 
lu Aliten hof. — De Scobbaert. — Opte Watcrdonc.

LOKEREN.
CENSUS VETUS. BL. 147-162.

Op half Witheers hof. — In de Vroente. — Op tcoebloc. —Op Oom- 
geenkenshof. — Aen tveken. — Opten Bruel. — Opten nersten hof.
— Aent hontscot. — Op Scoenbroec. — Jufvrou Clare Cole. — Opten 
hof ter mere. — Op tsmeelken aende Lokermolen. — Broeckstrate.
— Op Grootenhout beemt inden horrinc. — Op stinen velt. — Opte 
Visbeeke. — Opte Scoetsmere. — Op Oosten velt. — Kerckpat. — 
Opten geerden hof geheeten den zooecker. — Op Stuycx hof. — Op- 
len payecker. — Opten wydenhof. — Opte cluyse. — Int Osseven. 
Aen den Lookeren pat. — Opten putecker. — Jan Spapen alias van 
Kinscot. — Den Bouspat. — Opten Vloethof. — Op huys hof tcalien- 
bloc. — Op Oom hannekens hof. — Opten Smel. — Aen dlokeren 
veken. — Opten donecker. — Opten nuwenhof. — Op huys hof 
opten bons, nort aende herstrale. — Opten mortel.

LOKEREN BOUS. BL. 162’».
Aen de Zavelputten. — Opten Vloethof.

LOKEREN. CENSUS NOVUS.
Op tzoethoefken aen calverbruel.
Yscbrant de valckenier ende M. Geert bcrbier.
Marie van Kinscot.
Jan Geerts alias Kiebooms.
Opt heybloc aende Hameye.
Opte Boedonc inde Visbeecke.

CENSUS VETUS DE STOCT.
Aen den Wittenberch. — Opten ouden hof. — Op twitven. — Int 
hoeckeynde opde stockt. — Vroente. — Opt boeckvveyt hoefken. — 
Op tgoet ter slockl. — Inde Bruynits rijt. — Opten vvyen hof. — 
Opten wielecker. — Opt laer. — Opten scetsecker. — Opt bergen 
goor. — Opt thelleken metten bogaerde. — Opten grietenhof.

CENSUS NOVUS INT MEERGOOR.
Aen de Rist. — De Vroente.
Meester Jan Stynen.

PAPENBRUGGEN.
CENSUS VETUS. BL. 135-143’».

Opte Braccke. — Opte Plassendonc. — Opten Peertsens ecker.
Opt Mcyleeynde. — Opten Hortecker. — In den Horr>nc*- Aen 
de Visbeecke. — Opte Maeldonc. — Opte Smisse. — Op *ia“ thaech- 
broec..

| ■

i
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Wouter van Loon Willemssone, van zijn wuwer omtrent een boen
der, west aen strate niette huysinghe daer opstaende en zij tocbe- 
hoirt geheeten de Paye.
Aen de Merstrate. — Aen de Goormolen.
De 6 kinderen Adriaen Gevaerts.

1 '
i

HEYSIE. BL. 1-22.
3. — Opten raephoff een driesseken gelegen oest Gieiis Meyenbosch, 
noorl de strate.
Henrick ende Lysbeth Christus, kynderen twee Henryck ende Lys- 
belh Christus.
Henrick Cristus.
Gheertruyt Stynen.
Henrich Stynen ende Ciaes Goetelen.

OISTOVEN. BL. 23-28.
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Nieuwe oversettringhe volgens de brieven van terrage ge- 
publiceert des... decenibris 1600.

TURNHOUT.
1. — Symon Druyts (staat boven Gherit Druyts .Tanssone bij mange- 
linghe Lenart Schuernians), opt Aa ofte vliet ontrent 13 dachwant 
beemps, oist en zuyt de selve, west Alit Lemmens, noort de vicarie 
van Sinte Sebastiaen.

REGISTER IX. Nr. 45033. A’ 1600.
Dit register uit hetzelfde fonds der Rekenkamer in ’l 

Rijksarchief te Brussel, kl. lin-folio. beslaat 48 bladzijden rec
to en verso op zwaar papder beschreven en is in perkamen
ten band ingebonden. Het is slecht geschreven, waarschijn
lijk door een en denzelfden kopisl. Het gaat van 1600 lot 
1613, en niet lot 1660, gelijk het door een latere hand voor
aan is aangeduiid.

Hiermede sluiten wij de reeks der oijnsen in het land van 
Turnhout. Uit drie vier eeuwen der Middeleeuwen en nieuw® 
tijden zal de historicus een tal plaats- en familienamen 
kunnen halen die voor de sociaal- en economische geschie
denis van belang zijn. Voor Turnhout, raden wij den ge- 
schiiedvorscher aan ons Jaargetijdenboek van het St. Pieters- 
kapittel te Turnhout in de XV — XVI eeuwen eens te door
bladeren, om zijn studie der loponiiemen en familiën te vol
ledigen.

h'
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De weduwe Merselis De Bie.
Margriet de Bie.
Mertten de Bie.
Goermolen. — Sloven van Innnerseel. — Meirghoirstraet. — Shcere- 
slraet (Broecsijde). — Bosmoeien. — Hans Willems, inden Spiegbel.
— Molenecker. — Meulenpat.
-'o. — Hendrick van School, rentmeester, op huys hoff geheelen den 
Oyvaers nest.
Cortstraetken.
Peter Francken.
Dorenecker.
3. — Daniël van Deurne, op huys hoff inde Herentalstraete, oist syn 
zelfs, zuyt de weduwe Willem Verbeecke, west de Herentalsstraet 
ende noort de heeren van Corssendonck.
Goyvaerl Loeckemans, cuyper.
Neghepael.
3r°. — Andries Paredaens.
Erfgenaemen Margriet van Kinschot (Broccsyde).
Daniël Ghevarts.
Bruynsrijt. — Meulcnstraet. — Griclenshof. — Vekemans hof (Broec
sijde). — Opstal (Broecsijde).
5”. — Mertten Verwilt, op den Meelenhoff nu lant ghelegen inde 
Sandstraet, oist aende erve van de kynderen. Hendrïck Maes. zuyt 
de kynderen meester Jan Ghevarts tot Loven, west de kynderen Bal- 
ten van Immerseel, nort de straet.
Groote Beyntel.
I.anghen ecker.
De weduwe Jan Canfoirts, op huys hoff achter het kerckhoff, oist 
Niclaes van Caverson, suyt de straet ofte den singhel om het kerck
hoff, west de weduwe Jan Mispelers, noort Hans Ghevarts.
6. — Potterstraet.
Den blynden ecker (over de groote beke).
6V°. — Scboctel manshoff.
Loeckt. — Loecklstraet. — Wouwcrstraet.
7. — Francuys van Westerwijck, op huys hoff aende merckt, oist 
Claes Sanen, zuyt Jan Pauwcls, west de merckt, noort Hans Willems. 
Santstraet.
Int Ossenbroeck bij de Voert.
7™. — Margriet Joordens weduwe Mr. Willem Walscharts, op huys 
hoff geheeten het Borinens ? ? heetf, oist Peter den Coster, zuyt 
Cornelis Driesen, west de straet ofte merckt, noort Oyken int Verck- 
ken.
Keirbosch (land).
Het Verckken (huys hof).
8. — Gaslhuysslraet.
8VO. — De Bist.
De Vroente.
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Erfgenaemen Gillis de Mombaer.
Hendrick van Opstal nomine uxoris met dandere r.rfghenaemen Ilen- 
drick Ghevarts.
Otterstraet.
9. — Smisse.
Bekcrsputte.
Moenecker.
Broecksij pat.
9”. — Jan van Kuyck (Pottcrstraet).
De Vrijheyd put (aan de markt).
10. — Mayken Cornelis weduwe Laureys Gabriels, op huys hoff den 
Sleutel achter tkerckhoff op de noortsijde, oist geweest Nicaes van 
Caverson, nu den Cleynen Enghel, zuyl de verckensinerckt, noert 
Steven van Immerseel.
Ticheleryestraet.
10". — Corttestraet.
Vossenecker.
Magdalena weduwe van Matheus Verhaeghen, gareelmaecker (01- 
terstraat).
Molenblock.
11. — Molentiende.
11". — Galgecker.
12. — Langlie Driesch.
Dierick Ghevarts.
Graetecker.
Groete beecke (Graetecker).
Huys hoff, het Witpeert, (Hcrentalsslraat).
12". — Conincx haeghe achter de Perrinck.
Herstraet, achter den Perrinck (west de Tichelerystraat).
13. — Kercke velt (oist de Meerstraet).
Mr. Jan Ghevarts, docteur tot Loven.
Wouwerstraet (comende van de Castclcyn naar de Tichelerye).
Meulenbergh.
13". — Quackstraet (opt loopken).
Hans van Tiene, op zijn huysinghe aen de merekt, oist zyn zelfs, 
zuyt Laureys Vloers, west den chingel van de merekt, noort het 
Cortstraetken.
14. — Casteleyn.
Mr. Andries Ooms.
Hans Vorsters, trichtener.
Santstraet.
Op de Broeckzye bij den Meulenberch.
Ravelsche beemt.
14". — Zoenkens ecker.
Neghenpael (noort de cape! van St. Antonius t’Oud-Turnhont).
Langhen haeghe in de Neghepaelstraet.
Eesterstraet (langs den kant der Otterstraat).
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15. — Meulenberchstraet.
15™. — Gielis van Immerseel.
Clinckstraet (langs den kant der Otlerstraat).
16. — Hans Ghevaerts Claessone.
16™. — Nieuwendijck op de Broecsyde.
Boghartstraet.
Lucas van Huyberghen, bierdrager.
17. — Matys van Meurs, op huys lioff aende merckt geheelen den 
Witten Leeuwe wesende den hoeck vander Otterstraet, oist sijn selfs, 
zuyt d’Otterstrael, west de merckt, noort Jan Pauwels.
18. — Calsteert achter Sinte Ewoutscapelle, oist en zuyt aen sheere 
slraet.
18™. — Wauwerstraat, (aan ’t Begijnhof, oost, zuyd en west).
Lanchdonck nu lanck blok in de Wauwerstraat.
19. — De Lazerye (in de nabijheid van den Perrinck).
De Lazeris hofstede (aldaar ook).
Mr. Hendrick van Kinschot.
Barbara van Kinschot.
19™. — Heer Kaerle Viruli, canonik, (woonde in de Herenthalsstr.' 
Mr. Philips Cleymans.
20. — Mr. Jacob Lemmens, chirurgyn.
Margarita Back, weduwe wylen Mr. Goyvart Huyxs.
21. — De Herstraet gaende naer Stockt.
Bausen pat.
Wallaer.
21™. — In de Clinckstraet opte Maze.
Alit Lemmens, int Ossenhoofd.
Het Schaliënhuis bij den Ghoirmolen.
22. — Den Schout Clusius (v. d. Cluysen).
Stockt ecker.
Cornelis Loycx, in St. Joris.
Sighven (langs den kant van de Clinckstraat).
22™. — Vryheyts busselken.
Heyseyde.
23. — Smaelvoert.
De Heirstraet gaende naer St. Ewouts capelle.
23™. — Lopen lants aen de Boghartstraat inde Neghepael.
24. — Peter Hermans, op een hofstede te Calstert waer eertijds den 
Helm uyt gehanghen beeft, oist Niclaes van Caverson, zuyt de strae- 
te gaende naer den Ghoirmolen, west de straete gaende naer den 
Casteleyn, noort den waterlaet.
24™. — Nicolaes van Caverson, op huys hoff geheeten den Pelicaen 
en de herberge geheeten den Engel, zuyt de verekens merckt, west 
de weduwe Laureys den Spaenschen Becker, noort Steven van Im
merseel.
Huys Hof geheeten Hongarrye.
In ’t Mcirgoer opde cruysstraet van de Loeckstraet.
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26. — Joachim Hens, op huys hoff aende merckt geheeten den Wil
deman, oisl Adriaen van Beeck rayemaecker, west Jcnne van Bakel, 
noort de merckt.
Leghuyt.
Andries Paridaens.
Anna Mathei tot Antwerpen.
26'°. — Peter Diercx Peterssone nomine uxoris.
Marie Ghevarts.
27. — Hoichmolen.
Mr. Andries Oems, op een driesch van den Casteleyn daer het duyf- 
huys op plaech te staen.
Meirstraet op de loeckt.
29'°. — Catelyne en Margriet De Bie, opt huys aent kerckhof modo 
geheeten het Steentken, oist en noort aent kerckhof, zuyt en west 
de merckt.
30. — Meirsmans driesch inde Tichelerye.
Hendrik van Kinschot.
30™. — Loeckere Bosch en Bruynysryt.
31. — Luyckstraetken (Castelein).
32. — Goyvarl van Immerseel alias Oom Huybrecht Coecx.
32"’. — Rabaut.
33. — Duyvelsdonck en Coninckstraet (Oud-Turnhout).
34”. — Oudaenstraet (palend aan de Potterstraat).
35. — Aan den Ghoirmolen het Molenblok en de Luchtstraat.
Loecker ecker.
Loeckermolen.
36. — Stapecker (langs de Clinckstraat).
Mr. Philips Cleymans.
37. — Hans Ghevarts.
38™. — Halle of sheerehuys.
Huis geheeten den Tennen Pot aende merckt, oist Peter van Herck 
cleermaecker ende andere, zuyt derfgenamen Huybrecht Ghevarts, 
west Peter den seeldrayer ende andere, noort de merckt.
39. — Erve tgodshuys van Tongerloo (aan de sheerenstraat). 
Moelenstraet gaende naar den Hoichemoelen.
40. — Boudewyn Mys, van den stenen ghevel, west aent huys gehe
ten den Rooden Schilt op den hoeck van de Herenthalsstraet.
Mr. Gherart van Holthuysen alias van Os.
40™. — Jan Rosen tot Antwerpen nomine uxoris Margriet van Kin
schot.
Mr. Hendrik van Kinschot, advocaet.
Mr. Dierick Merttens, chirurgyn.
41. — Mr. Jan van Schaluynen, molenslaegher.
Het Neerhoff.
41’o. — De Pleyn. Op huys hof aen de merckt geheeten de Roode hert.
42. — Corte Gasthuysstraet. — Mr. Jan Ghevarts.
Hans van Hulsel.
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42™. — Erfgenamen Huybrecht Ghevarts.
Erfgenamen Agneta Kinschot.
43. — Op te Mere bij het Baghynhof.
Huis geheeten den Sueten Naem Jesus (Otterstraat, in de nabijheid 
van de Quacstraat).
43™. — Mr. Jan van Gouwegom.
Everdonghe.
Baptista Verschucren. — Imbrecht van Biestrate, op huys hof ge
heeten den grooten Engel, oist op den hoeck van de Potterstraet, 
zuyt de merckt, west Nicolaes van Caverson, noort Embrecht Bale- 
mans, en Steven van Immerseel.
Tichelrye. — Tichelrijstraat.
44. — Mr. Hendrik vander Clusen.
44’°. — Hans Willems, in den Spieghel.
Bouwersche pat.
45. — Commerdael.
46. — De Herstrate naar Herenthals.
46™. — In de hoffstadt op den Castelyn.
Jaspar van Kinschot Ambrosiussone.
47. — De loop comende van het casteel.
47™. — Lockstraet.
Meirstraet.
Heer Johannes a Fide.
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Het vijfde gescliiedkundig Congres niet Tentoonstelling 
van oudheidkunde, kunst en folklore, onder de hooge be
scherming van Z. M. den Koning, heeft te Westerloo, van 
11-25 Augustus plaats gehad. Het motief welk het hoofdbe
stuur uitgekozen had ging ditmaal over den Maria- en hei
ligen cultus in de Kempen, gepaard aan de geschiedenis der 
Heerlijkheid Westerloo. Die drievuldige indeeling, opgeluis
terd door feestelijkheden, gelukte boven male, niettegen
staande de onderduimsche kuiperijen en de leugens van 
Kempische haatdragers om een Kempisch werk te 
doen mislukken. Wel kende de Tentoonstelling, getroffen 
door de geldcrisis, niet meer den luister van voor
heen, nochtans oogstte zij, gezien de omstandigheden, de 
goedkeuring en bewondering van eiken bezoeker in. Het 
Congres slaagde buitengewoon, én door het optreden van 
gekende sprekers, én door het tij wonen van een talrijk uit
gelezen publiek. Maai- waar Westerloo voor geen enkel Con
gres moet onderdoen, dat waren de feestelijkheden. Begon
nen met de ontvangst van den Weledelen Heer Gouverneur 
der Provincie op het gemeenleliuis, en met de opening der 
Tentoonstelling waar Z. Excellentie door den algemeenen 
Voorzitter Kan. J. E. Jansen verwelkomd werd, eindigde de 
eerste dag met uitvoering van kinderspelen, volksliederen 
en gildedansen in het park van Z. H. Prins de Merode-Wes- 
terloo. In een heerlijk kader, in ’t bijzijn van geheel de prin
selijke familie, voor een ontzaglijke menigte, vertolkten 
kleinen en grooten al wat de Kempische folklore ’t schoon
ste bezat. Noodt woonden wij een eigenaardiger feest 
bij dan dit- Donderdag, met 0. L. Vr. Hemelvaart, ging de 
Maria-ommegang uit : een lange processie met talrijke Kem
pische Maria-beelden, flinke groepen en rijke versiering. 
Spijtig dat de regen een storende noot in dat concert van 
schoonheid en eerbiedige stemming kwam werpen. De V. T. 
B. had dien dag zijn leden vergaderd te Westerloo en hul
digde des namiddags een uitkijktoren in op het hoogste punt

I1'1
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van Weslerloo en Hersselt, van waaruit men de schoonste 
verrezichten ovei- de Kempen heeft. Bevoordeeld door een 
schitterend zomerweder genoot deze inhuldiging den hoog- 
sten bijval, ’s Zondags was ’t de groote dag van het 2' Land
juweel. Voorafgegaan dooi- een prachüigen stoet van vele 
Kempische schuttersgilden, werd het feest ingezet met gil- 
dedansen, tromgeroffel, enz., op de kiosk der gemeente- 
plaats, en eindigde met het schieten van den koningsvogel in 
de weide achter het kasteel. Westerloo won het spel. Nu 
moest de koning gekroond worden- De afgevaardigde van 
den Heer Minister van Schoone Kunsten zette eten nieuwen 
koning de kroon op het hoofd, hing hem den koningsmantel 
om en overhandigde hem, te midden eener juichende menig
te, den schepter met zilveren vogeltje. De gilde van Westér- 
ioo zal voortaan voor drie jaar den koning der schutters van 
de Kempen bezitten ! ’s Avonds vergastte de harmonie der 
gemeente de leden van het Congres op een fijn en meesle
pend concert, ’s Anderdaags deden de Congresleden een uit
slap naar Dies! en woonden des avonds in het park van het 
Kasteel de opvoering bij van de St. Dimphnalegende door 
een groep van Geel vertolkt. Wij zouden niet kunnen zeg
gen wat wij hiex- het meest moesten bewonderen, of het 
stuk zelve, of het spel der opvoerders, of de zoo gepaste mu
ziek, ofwel de schakeening van de groene kleuren in de elec- 
trisch verlichte boomen 1 In alle geval een buitengewoon ge
slaagde vertooning. Dinsdag werd het Congres gesloten, de 
rijkversierde zalen van het prinselijk slot bezocht, eri een 
smakelijke disch opgediend in het Hotel Geerts. Den Zondag 
nadien was het einde der Tentoonstelling. In de beste jolige 
stemming verliep de laatste avond van deze onvergetelijke 
prestatie. Wij kunnen dit kort verslag niet eindigen zonder 
de inrichters hartelijk geluk te wenschen ons voor de vijfde 
maal zulk heerlijk Kempisch werk geschonken te hebben. 
Zij hebben de Kempen eer aangedaan, ze beter doen kennen, 
ze meer doen beminnen. Geen schooner werk op aarde dan 
het nastreven van zulk ideaal ! Lof ook aan de gemeente, 
aan de werkers van het plaatseldjk Comité, aan den Secreta
ris van het algemeen Comité Kan. A. Erens, aan de bevol
king, die allen gewedijverd hebben om het Congres en de
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Tentoonstelling te doen gelukken ; maai' vooral lof aan de 
prinselijke familie de Merode, die dooi’ hare lieftallige ont
vangsten, het ten beste stellen van haar overheerlijk kasteel 
en park, haar opofferingen, een éénige bijzonderheid aan 
de feestelijkheden heeft bij gedragen die men op een ander 
nooit meer zal aantreffen.

In het Staatsblad van 1 November verscheen de lijst der 
onderscheidingen door het Ministerie van Binnenlandsche 
Zaken toegekend aan personen welke zich verdienstelijk 
maakten in het Werk van het Rood Kruis of in ’t Nationaal 
werk voor Kinderwelzijn.

Mevrouw de Baronnes du Four-Herry ontving de Gulden 
Palmen der Kroonorde ;

Mevrouw Dierxsens werd benoemd tot Officier in de Orde 
van Leopold II ;

Mejuffer M. de Breyne, van Beerse, werd benoemd tot 
Ridder in de Orde van Leopold II ;

Mijnheer K. Wellens, oud-leeraar aan het St. Jozefskol- 
lege, te Turnhout, werd Ridder in de Kroonorde.

Taxandria biedt bij deze gelegenheid aan deze verdienste
lijke leden zijn hartelijke gelukwenschen aan.

'I '
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IN MEMORIAM JOZEF STEFENS.
Den 2 December overleed godvruchtig te Turnhout de 

Heer Jozef Stefens, griffier bij de Rechtbank van 
1““ Aanleg te Turnhout, vereerd met het burgerlijk Eere- 
kruis van 1° klas en met de herinneringsmedaille van het 
eeuwfeest van 1930, Secretaris van den Koninklijken Ge- 
schied-Oudheidkundigen Kring Taxandria, van de Ko
ninklijke Maatschappij Orpheus en lid van verschillende 
godvruchtige Broederschappen.
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Mijnheel Stefens werd geboren te Turnhout den 30 Juii
1878. De Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Taxandria, waarvan de overledene sedert 1929 de ievervolle 
secretaris was, verliest in hem eene zijner verkleefdste le
den, wiens toewijding aan Kring en Museum geen grenzen 
kende.

In hel sterfhuis werden lijkreden uitgesproken door M. 
Fleerackers, Hoofdgriffder, uit naam van het personeel van 
het Gerechtshof ; door M. L. Boone, Schepen, uit naam van 
de < Orpheus » en door Z. E. Heer Kanunnik J. E. Jansen, 
Voorzitter van Taxandria, uit naam van den Kring.

Geachte Familie,
Mevrouwen,
Mijne Heeren.

Labor improbus omnia vincit, noeste vlijt overwint alles. Dit ge
zegde was de eerste troost dien ik mij inboezemde, wanneer de 
hooggeachte heer Burgemeester Volksvertegenwoordiger Van Hoeck 
mij het droevig nieuws mededeelde van het plotseling overlijden 
van onzen dierbaren, ijverigen en nooit te vergeten secretaris van 
Taxandria. Noeste vlijt overwint alles, zelfs de dood, want haar 
uitslagen overleven het werk.

Het afsterven van een onzer getrouwste medewerkers is voor den 
Koninklijken Geschied- en Oudheidkundigen Kring een der hardste 
slagen die hem konden toegebracht worden. De werkzaamheid van 
onzen secretaris kende geen palen, en wanneer de ziekte hem reeds 
had aangetast, was hij nog vuur en vlam voor Kring en Museum. 
Zaterdag schreef hij mij nog een brief, waarin hij nieuwe plannen 
schetste. Ik antwoordde hem Maandag terug, maar eilaas aan een 
doode I

.Die noeste vlijt was geen gewoon werkzaamheid, maar stond veel 
hooger, en bad voor doel het schoone meer te doen liefhebben, het 
verleden beter te leeren kennen, de kunstschatten zijner stad en 
zijner geliefde Kempen zorgvuldig te bewaren. En hoe trok hij zich 
dat aan ; wat belanglooze opofferingen heeft hij zich daarvoor ge
troost tot op den laafsten stond van zijn leven I Kring en Museum 
waren iets van zijn eigen bestaan ; ’t was zijn Kring, ’t was zijn 
Museum I

Daaruit stralen de schitterende hoedanigheden van zijn geest en 
zijne ziel. Liefde, verknochtheid, begeestering, vooruitgang, brand
den in hem als zoovele lichten die al zijn werkzaamheid omglans
den.

Te midden van die bedrijvigheid wilde de Voorzienigheid dat op 
’t laatst een tweestrijd ontstond tusschen hem en de plaag aller
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J. Lauwerijs. Gids voor Hoogstraten en omtrek. 25 lec- 
keningen door K. Dufour en 40 platen. Derde uitgave, 1935 : 
128 blz. in-12. 4' en 5° duizend. Waarlijk een succes deze 
Gids 1 En hij verdient het. De verbetering en vollediging 
gaan al meer crescendo. Met zulk een Gids aan de hand zal 
de bezoeker de geschiedenis en de schoonheden der aloude 
Vrijheid opperbest kennen-

Dr. R. Sterkens. Brieven aan S. Daems, met toelichting 
door Dr. R. Sterkens. [Tongerloo, St. Norbertus Drukkerij, 
1935], kl. in-4, 63 blz. De ijverige biograaf van den Norber- 
tijnschen Kanunnik Daems volledigt zijn werk met het uit-

menschen, de dood, < mors et vita dticllo conflixere mirando ». Hij 
worstelde met moed en vertrouwen, maar viel eindelijk onder een 
verraderlijken slag van zijn tegenstreefster. Zij zegepraalde, doch 
slechts gedeeltelijk. Maar nu vragen wij haar met de H. Schrift : 
ubi est mors Victoria tua, 6 dood waar is uw victorie ? Gij kondet 
uw slachtoffer het stoffelijk omhulsel breken en veel schade aan 
een vereenigde familie berokkenen, doch de ziel van uw overwon
nene, de verdiensten van zijn onvermoeiden en nauwgezetten ar
beid, de gedachtenis van een best gevuld, deugdzaam en schoon 
leven, de edele bezieling van zijn streven, daar vermocht ge niets 
op, en hebben u voor de eeuwigheid het onderspit doen delven. 
Die onsterfelijke hoedanigheden zullen nu meer dan ooit voor ’t 
daglicht komen, zullen in de Gedenkschriften van onzen Konink
lijken Kring met gouden letteren staan opgeteekend, zullen de 
achting van Bestuur en Leden sterker bestendigen, en ’t nageslacht 
zal, zoowel als wij, met dankbaarheid den naam van den ijverigen 
en nooit volprezen secretaris, Jozef Slefens, uitspreken.

Zijn noeste vlijt was zijn hooge verdienste op aarde ; de kroon 
der werkzamen verhooge zijn zegepraal in den hemel 1

Moge de barmhartige God het ook zoo meenen, en tevens aan 
cchtgenoote en kinderen, voor zulk prachtleven van hun man en 
vader, den troost en de sterkte schenken, om in echt christenen 
godsdienstzin deze pijnlijke tijdelijke scheiding te verdragen 1 Tol 
in het hcinelsch Paradijs van eeuwige waarheid, goedheid 
schoonheid, vergezellen onze gebeden den getrouwen vriend 
ijverigen secretaris van Taxandria I

j
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geven dezer brieven. Deze 46 brieven werpen een hel- 
derer licht op de persoonlijkheid van den gemoedekjken 
dichter en toonen ons de waardceróng die andere letterkun
digen voor S. Daems over hadden.
[P. Heyns]. Herentals. Monumenten en merkwaardigheden. 

[Herentals, R. Peeters-Wouters, 1935.] kl. in-8. Geen pagi- 
naliie. Goede beknopte beschrijving der monumenten met 
korte inleiding der stadsgeschiedenis. Schoone platen ; de 
houtsneden zijn vooral merkwaardig. In den uitleg van den 
naam Herentals, viel het ons op hoe de modernen nu He
rentals zonder h in ’t midden schrijven als de etymologie de 
naam verdeelt in Herent en hals-

Jolles J. A. De schuttersgilden en schutterijen van Zeeland. 
Uitgave van hel Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 
Middelburg. Middelburg, N. V. J. C. en W. Altorffer, 1934 ; 
in-8, 140 blz. met platen. Deze Aruhemsche schrijver vereer
de ons met een bezoek om over onze Kempische schutters
gilden te komen spreken, vooral daar hij zich veel met de 
Noord-Brabantsche Kempische schuttersgilden had bezig ge
houden en daarvoor een merkwaardig werk geschreven had: 
De Schuttersgilden en Schutterijen van Noord-Brabant. 
Overzicht van hetgeen nog bestaat, ’s Hertogenbosch, 1933- 
1934. Er is veel gemeens tusschen Nederlandsche en Kempi
sche schuttersgulden. Daarom bevelen wij de werken van 
dezen schrijver aan om dieper het wezen, de instellingen en 
de kostbaarheden onzer aloude schutterijen in te studeeren. 
Er is bij hem veel te leeren.

Dr. Remi Sterkens. — De Letterkunde in de Antwerpsche 
Kempen van 1830 tot 1900. Turnhout, J. van Mierlo-Proost, 
1935 ; in-8’, 237 blz. pil., K. VI. Acad. Reeks VI, nr. 56. — 
Schrijver overziet en behandelt er het werk der voornaam
ste letterkundigen die in deze periode de Kempen en den 
Kempenaar in hun letterkundigen arbeid hebben afgeschil
derd. Zoo komen vooral H. Conscience, R. Snieders, A. Snie- 
ders, G. Segers, L. Smits, S. Daems, en een aantal kleinere 
voor ’t licht. Zij leerden ons de Kempen en het Kempisch 
volk kennen. Deze studie is opperbest gelukt en tot een 
schoone synthesis uitgewerkt. Wij kunnen den schrijver 
niet genoeg gelukwenschen, én voor zijn onderwerp, én voor
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zijn schrijfwijze. Zulke onderwerpen hebben wij in de Kem
pen groot noodig. Er moet meer aan synthesis gedaan wor
den. Detailwerk kan zeker niet gemast worden, ’t Is de stof 
waaruit men een synthesis zal opbouwen. Maar het wordt 
toch tijd dat wij ecns een algemeen werk, zooals dit over de 
letterkunde, over het onderwijs, over de rechtsplegingen, 
over de toponymie, over de politieke sociale en economische 
geschiedenis, over de geestelijke instellingen, zooals het 
werk van Kanunnik Lacnen, over den Landbouw, over het 
Volksleven, over de Bibliographie, enz., enz., zien in ’t Jicht 
komen. Waarom den tijd versnipperen aan het heruitgeven 
en herafschrijven van al die monographies, waar men wat 
détails heeft bijgevoegd, en die toch niet veel volmaakter 
zijn dan de voorgaande. Wij hebben een fonds noodig, en 
dat kan alleen tot stand komen door synlhesis-werken. Wij 
wenschen dan den schrijver nogmaals geluk én voor deze 
synthesis, én ook voor zijn schrijftrant. Ah, ja, voor den 
schrijftrant laten onze schrijvers veel te wenschen over. Zij 
geven ons een taal te lezen die dikwijls onverstaanbaar is, 
met al die uitheemsche woorden en die ingewikkelde zin
nen. Met Dr. R. Sterkens krijgen wij een schoon voorbeeld 
van zuiveren stijl, van verstaanbare moderne lezing. Wil 
dat nu zeggen dat alles volmaakt is ? Ons dunkt dat hij toch 
wat te scherp is voor G. Segers. Alhoewel wij geen groote 
voorliefde hebben voor dezen letterkundige, kent deze toch 
wel de mentaliteit van zijn Kempische boeren. Dr. R. Ster
kens hemelt ze te veel op. Zij hebben groote hoedanigheden, 
maar ook groote gebreken. Wanneer G. Segers deze laatste 
hekelt, heeft hij wel eenigszins gelijk. Voor ’t overige is ’t 
een welgeslaagd werk, dat wij ten zeerste aanbevelen.

AANWINSTEN VOOR HET MUSEUM.
Giften : Oud Standaard met medalien der Maatschappij 

«De Kunstmannen » Caslerlé. — Koperen matrijzen van 
gemeentezegels 18’ eeuw, Poppel-Weelde. — Volledige uit
gaven van de Turnhoutsche Studentengilde « Vlam ». — 
Portret Flor Peeters, organist Kathedraal Mechelen, lee- 
raar aan het Lemmensgesticht Mechelen, orgelleeraar aan

i
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3-13

(afzonderlijk)

125-127

128-132

63

l

173-175
66, 123, 177

133-137. 
14-15 
16-20 
68-75

80-86
87

het Kon. Conservatorium te Gent, geboren Kempenzoon — 
Thielen 4 Juli 1903.' — Portret Andelof Gust., Orkestleider 
Muntschouwburg Brussel, geboren Turnhout 4 April 1882. 
- - Partij doodsbeeldeken, Mr. J. Hendrickx. — Partij zichl- 
kaartcn. (Kempischc Windmolens), verscheidenen. — Aan 
koop : Portret van den Voorzitter Z. E. Kanunnik Jansen, 
geteekend door Van der Velpe, Gent.

Aan alle bereidwillige gevers, onzen hartelijken dank.
HET BESTUUR.

INHOUD VAN JAARGANG 1935.
L. C. Jan Baptist Valentiijns, pastoor te Oud- 

Turnhout en Arendonk. Blz.
Id. Boerenkrijg te Arendonk. Onjuiste voor

stelling.
Jr. A. J. L. Juten. Afleiding van plaatsnamen.
Id. Gezamenlijke studies.
J. Nuyts. Klein Peerken.
J. E. Jansen. L. X. Adriaensen, Norbertdjner 

kanunnik.
J. T. Norbertijner Kanunnik S. Daems.

DOCUMENTEN.
J. E. Jansen. De cynsboeken van het Land

van Turnhout. 21-62, 88-121, 138-172
ld. Bibliographie der Antwerpsche Kempen.
K. van Nyen. Zonderlinge weddingen te

Beersse in de XVII0 eeuw.
Codicil van Eerw. Heer Peter-Pauwel

Rubens, 6 Aug. 1684.
KRONIJK.

Vijfde Kempisch Congres en Tentoon
stelling te Westerloo.

Het Bestuur. Aanwinsten voor het Museum.
IN MEMORIAM.

J. E. Jansen. A. V. K. M. Caron.



INHOUD.

bl. 124
te

125

129
134

139
175
177
179
181

1. Bij het overlijden van Hare Majesteit Koningin 
Astrid.

2. K. Van Nyen. — Zonderlinge weddingen 
Beerse.

3. Codicil van Eerw. lieer Peter-Pauwel Rubens.
— 6 Aug. 1684.

4. L. C. — Boerenkrijg te Arendonk.
5. J. E. Jansen. — De Cijnsboeken van bet Land 

van Turnhout.
6. Kronijk.
7. J. E. Jansen. — In Memoriam Jozef Stefens.
8. J. E. Jansen. — Kempische Boekenschouw.
9. Aanwinsten voor het Museum.


