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Turnhoutsche Wevsrsfoikiore

Sinds eeuwen is Turnhout rijk aan wevers ; sinds eeuwen 
maken de Turnhoulsche weefgetouwen een belangrijke en 
bloeiende vertakking uit van de nijverheid hier ter slede, en 
schiepen ze
legenheid en een noodzakelijkheid lot internationale han
delsbetrekkingen. Zoowel voor wat den invoer van grond
stof als den uitvoer van afgewerkte koopwaar betrof, stond 
Turnhout in relatie met de naburige staten. Dat blijkt ten 
overvloede uit de geschiedenis, opgemaakt in de jaarlijkschc 
verslagen « over het bestuur en den toestand der zaken van 
de stad Turnhout ». Daarin lezen we o. m. van een zekeren 
Stacius Tribbe, die handelsreiziger was voor een Westphaal- 
schcn koopman, en die merkel ijken tijd in onze Vrijheid 
verbleef om voor zijn meester linnengarens aan de tijkba- 
zen te verkoopen en tevens afgewerkte tijken voor hem op 
te koopen, en die in 1572 de heercn schepenen om een ge
tuigschrift verzocht van zijn lang verblijf alhier (1). Verder 
vinden we daarin een « lyst der meesters van desen ambach- 
te de tyckenatie 1768 », die 238 namen vermeldt en waarbij 
sekrelaris Heuvelmans aanmerkt « dat men den naam van 
meesters gaf, zoowel aan de fabriekanten als aan de wevers 
die een proefstuk hadden gemaakt en aan de tyckenatie in- 
gelcverd », — die dus voor eigen rekening en op eigen naam 
mochten werken (2). En ik liet me gezeggen door menschen 
die ’t weten wilden, dat in de jaren 1870 Turnhout op zijn 
minst genomen zeker 1600 wevers telde (3).

Al vormden de wevers nu nog zoo’n aanzienlijk element 
van onze bevolking, althans onder numeriek opzicht, toch 
hadden ze niet veel in de pap te brokken, zoomin in het 
openbaar en bestuurlijk leven als in letterlijken zin thuis. 
Want de tijkbazen hielden hun volk onder den knoet, zooals 
het in dien tijd het gebruik was, met 14 a 15 en soms nog 
meer uren werk per dag en een karig loon dat dan nog dik
wijls in natura uitbetaald werd (4). Onder zulke omstandig
heden kon hel begrijpelijker wijze in het huishouden ook

zooals de papierbewerking thans — een ge-
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niet anders dan heel dc weck « magerdag » heeten en dik
wijls zwarte miserie. Zoodal het ons niet moei verwonderen 
als er in den Weversflikkcr gezongen wordt :

Hot* kunnen de wevers heeren zijn ? 
Zij hebben land noch erve !
En komt er een muis in hun schapraai, 
van honger moei er zij sterven.

Maar in de Turnhoutsche folklore, daar hebben dc we
vers hun eigen kapitteltje.

Het eerste waarmee ik uit de weversfolklore in kennis 
kwam, is ongetwijfeld het volgende slroofke, dat ik dik
wijls door moeders heb hooren zingen vóór kleuters óp 
hunnen schoot, en dal ik uil de vele gebarenspelen van mijn 
kinderjaren onthouden heb :

Daar zat ne wever op zijn getouw, 
hij wist nie wat hij weven zou ; 
hij weefden aldit, hij weefden aldat, 
hij weefde zijn hemslip van zijn gat.

Pijpen 1

Terwijl we dit speelden en zongen, dachten we natuurlijk 
niet eens aan dc beteekenis daarvan ; die zouden we trou
wens ook niet begrepen hebben, en dc kinderen van thans 
nog al minder dan wij in onzen tijd. Met hel weversbedrijf 
waren we niet genoeg vertrouwd, en in heel Turnhout zijn 
er den dag van vandaag geen 5 wevers meer van ’t oud sys
teem : de stiel is gemoderniseerd, gemecaniseerd. Vroeger, 
toen nog alles handweven was, was de stiel heel « slijlsig », 
en hoe kon het anders ? Bij hun werk zaten en stonden de 
handwevers den heelen dag heen en weer te springen voor 
hun getouw en te « schaven » tegen den doekboom of tegen 
hun zitbank. Immers, terwijl ze met hun eene hand hel 
spoel (het schietspoel met den inslag of de inslagdraden of 
scheutdraden) dwars door de opengespalkte lengsels (de 
schering- of kettingdraden) schoten, moesten ze al gereed 
zijn om aan den overkant het aankomende spoel met de an
dere hand weer op te vangen ; en de breedte van de te we-
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ven lijk was doorgaans 1,40 lot 1,70 in. (5). De kwade ge
volgen van dit schaven legen den doekboom trachtten ze 
zooveel mogelijk te voorkomen : 1) dóór een wit doek dat 
legen den doekboom hing waar hel weefsel werd opgerold : 
dal moest de lijk of ’t linnen beschermen tegen sleet en pro
per houden, — en 2) door een ongeveer 40 cm. breed stuk 
varkenshuid dat aan een koord tusschen de twee stijlen 
hing en bij ’t heen en weer schaven steeds mee gleed : dal 
moest de broek langs den voorkant beschermen tegen den 
sleet. Dat de achterkant niet beschermd was tegen schaven 
op de zitbank, had schijnbaar niet zooveel belang. Namen 
de wevers die voorzorgen niet, hun tijk zou niet veel aantrek 
gehad hebben ; en dan hadden ze nog anders broeken ver
sleten dan sommige weerbarstige scholieren, voor wien de 
leertijd al zoo min veel vrucht oplevert, als de werktijd der 
wevers rijk loon. Begrijpelijker wijze heeft dat schuiven 
den naam van wever toegepast op menschen en kinderen 
vooral die geen kruisken kunnen stil zetten. Maar in geenen 
deele zinspeelt de 4° regel van dit stroofke op slordige na
latigheid bij den weversstand, noch op tekort aan moed of 
eergevoel om hun kapotte spullen te lappen, noch evenmin 
op gierigheid om hun versleten kleeragie door nieuwe te 
vervangen. Waren er hier en daar wevers die met krellen 
aan hun lijf liepen, dan kwam dat hieruit voort, dat ze waar
lijk den tijd niet hadden om ze te herstellen, of de centen 
niet om ze te vervangen.

Pijpen ! ’t slotwoord van de stroof, is een uitroep, een 
commando van de wevers. Een wever kon alleen aan zijn 
werk niet voort ; om vlug te kunnen gaan had hij steeds 
een helper noodig ; iemand die voor hem gedurig versche 
spoelen, schietspoelen of pijpen opwond : dat was de spoel- 
ler of spoelder. Gewoon lijk werd dat werkje door de we- 
versvrouw waargenomen. Waren de opgewonden, in zijn 
hereik geplaatste spoelen opgewerkt, dan riep de wever om 
andere : Pijpen ! Pijpen ! want verletten deed hij niet graag:
’t was te schalijk ; ’t werk bracht al niet te veel op.

Arm waren de wevers, en dat zouden ze ook blijven hun



I

— 126 —

leven lang. Vlijtig en lang werken en slaven zou daar niels 
aan veranderen. Stelt u maar eens voor — zooals verschil
lende wevers op jaren me vertelden : werken van ’s morgens 
G tot ’s avonds 10 u. op zijn minst, zelfs in de korte winter
dagen, en in de donkerte van de vroege en late uren met be
hulp van het schijnlicht van een vetkaars op een ijzeren kan
delaar die van de hoogte van ’t getouw afhing ; — en dan 
ge twee : wever en spoeler, 10-12 fr. per week verdienen ; 
de allerbeste kwamen wel lol 14 fr., maar er waren er veel 
meer van 10 dan van 12 fr., er waren er zelfs van 7 en 8 fr. ! 
Daarbij betaald worden meestal — bij sommige tijkbazen 
zelf uitsluitelijk in nalura, in dezen zin nl. dat de wevers- 
vrouwen wisten voor welk bedrag ze in bepaalde winkels 
brood en andere voedingswaren en allerhande onmisbare 
huishoudelijke artikels « op ’l boekske » konden halen. En 
evenmin vergeten althans voor hen die in huizen van hun 
werkgever woonden, en zoo waren er heel der stralen van 
weversrijen — dat den 15° van elke maand liet huurgeld 
werd afgehouden dat 80 a 90 fr. per jaar beliep.

Daarmee kunnen we best verslaan dat sommige wevers 
Zondags zelf geen 5 centiemen op zak hadden om hunnen 
baard te laten scheren, en dat ze rond den huishuurdag over
uren maakten, om die week niet al te zeer hunnen riem te 
moeten toegespen. Dal « overuren maken » stak zoo in me
kaar : het ging per gebuurte ; enkele wevers werkten ’s 
avonds een paar uren langer dan gewoonlijk ; den tijd kon
den ze ongeveer schatten volgens het afgedane werk ; en 
dan gingen die hun geburen opkloppen. En als deze dan ook 
weer een paar uren gewerkt hadden, gingen ze op hun beurt 
andere geburen wekken, enz. Dal hielden ze wel een nacht 
of vier, vijf vol, maar meermaals gebeurde het dat de eene 
of de andere uit pure vermoeienis vergat wakker te blijven 
op zijn getouw. Daarom moesten er ook immer verschillen
de zijn in dezelfde serie (6).

Armoe is dikwijls wel een kwaad, maar daarom toch geen 
schande, als ze niet uil eigen schuld voortkomt. Mag er wel 
iemand om zijn eerlijke armoe beschimpt of bespot worden? 
En toch hadden onze wevers het dikwijls om hun armoe te
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verduren in schimp- en plaagliederen, al weet ik niet of ze 
inderdaad « vroeger bij hel volk op een slecht blaadje ston
den » (7).

Ten bewijze : DE WEVERSFLIKKER.
Hoe kunnen de wevers heeren zijn ?
Zij hebben land noch erve ;
cn komt er een muis in hun schapraai,
van honger moet er zij sterven.

Klits, klets, kliederiere, klets ;
ha, ha, hi, hoe, hei !

Klits, klets, kliederiere, klets, 
ha, ha, hi, hoe, klets !

De wevers gingen naar de botemierkt, 
maar de boter was zoo diere ; 
ze schudden dan hun beurzekens saam, 
cn ze kochten één pond met viere.

De wevers hadden patatten geplant, 
maar ze konden geen stalmest vijnen.
Ze gingen dan ’s avonds naar hun land, 
cn elke struik kreeg ’t zijne (8).

Misschien steekt daar wel wal heimelijke spot in met gie
righeid, — een gebrek dat om zijn verwantschap met de ar
moe, heel gemakkelijk in den weversstand burgerrecht heeft 
kunnen verkrijgen.

En nog dit andere liedje, waaruit klaar de armoe van den 
weversstand spreekt, speciaal door hun mageren kost en 
hun voorkomen :

Als al de nagelbuiken van de wevers zijn bijeen, 
hedde nog zoo veul nie als mijnen kleinen teen. 

Haren ende snaren ende wipwipwip, 
c fijn cn e grof, 
wevers zijnder genog ; 
haren ende snaren ende wip.

Als ge aan ne wever vraagt : waar komde vandaan ? 
dan is ’l : ’k zen eens gaan zien waar mijn patatten kunnen

staan.

Dc wever, hij hec zijn patatten gehakt, 
aan iederen bosch ne stront gekakt.
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Waar schel ilc wever hel liefst van al, 
in de kruik of in den geitenstal ?

Waarvan is de wever zoo mager en slap ?
’t Is van ’t smullen van de stesselpap.

En den eene grauw, en den andere blauw ;
«Pijpen ! » roept de wever tegen zijn vrouw.

Hierbij enkele verklaringen.
Over nagelbuiken gesproken, het schijnt dal die bij de 

wevers heeleniaal waren weggeslelen door hel gedurig scha
ven tegen den doekboom, waarvan hooger sprake, in zoo
verre zelfs dal naar een algemeen gezegde de « wevers geen 
nagelbuiken hadden ». Dal was nochtans een heel tergende 
uitdrukking die altijd weerwraak uitlokte. Ge moest maar 
aan iemand vragen of hij een nagelbuik had, om zeker te 
zijn een pak slaag als antwoord te krijgen (9).

Haren ende snaren : lk lees in Verschueren’s Modern 
Woordenboek : « alles op haren en snaren zetten = is alles 
in het werk stellen om tot zijn doel te geraken ». Haren en- 
de snaren kan hier dus beteekenen : liet werkgerief : getouw 
en vooral het garen van de wevers. Hel refrein is weeral 
klanknabootsend, zooals in voorgaande liedje.

Palatten aten de wevers ’s morgens, palatten aten ze ’s 
middags, palatten alen ze ’s avonds. Altijd maar patatten. 
En die wonnen ze zelf ; in groole hoeveelheid. Buiten hel 
eten en het slapen, was de zorg voor hun patattenoogst om 
zoo te zeggen de eenige reden waarom ze opstonden van 
hun getouw. Vleesch en groenten ? dat kenden ze niet : geen 
centen voor. Een roggen boterham met wat vel besmeerd, 
natuurlijk wel, en daar een stukske van ’t zelfde bij ; want 
koren wonnen ze ook. En opdat hun palatten niet te droog 
zouden zijn, en toch goed naar binnen schuiven, aten ze die 
met nen overvloed van slingersaus, waarin hun kost letter
lijk te zwemmen lag. Die saus was ook goedkoop : haar 
hoofdbestanddeel was water, veel water, met als bijkomstig 
ingrediënt een weinig gesmolten vet, aangedikt met wat 
tarwebloem, zoodat er soms nog aan mekaar geklonterde 
brokskens uit op te visschen waren : daarom biet ze op som-
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keerskenssaus ». Tc Turnhout zeimige plaatsen ook wel 
men hier en daar « weverssaus » of « paraplusaus », en uit 
mijn kinderjaren herinner ik 111e nog dal moeder aan tafel 
soms keef omdat het schande was dat we zooveel saus dier-
ven nemen, « precies gelijk de wevers ».

Tijdens hun werk schijnen de wevers ook af en toe wel 
eens gesmuld te hebben aan hun stijfselpap. Die stond al
tijd in hun bereik, want gedurig hadden ze die noodig : erg 
smakelijk moet die brei van tarwebloem en water toch niet 
geweest zijn. Ze diende om de losafhangende vezels van de 
weef draden vast tc maken ; daartoe werd hel garen ingestijf
seld, en dat maakte het garen sterker en het linnen schoon 
blinkend en vooral zwaarder in de hand.

Nog een schimpliedje op een miniatuurafbeelding van een 
wever, met heel zijn alaam in vorm en kleur weergegeven 
in een glazen bokaal, zooals er in Schipperskwartieren ook 
scheepjes, en elders Lievevrouwenbeeldjes te zien zijn.

Kom 11a eens gauw kijken : 
ne wever in de flesch !
Ge zult er wel van schijten : 
hij weeft zijn eigen bef.

Alles gaat er vif en gauw, (3 maal) 
en de tijk zie(t) wit en blauw.
Zeuven wevers voor 11e sjou, (3 maal) 
en ge krijgt ne spoelder toe !

Bef is een borstlapje zooals de advokaten en rechters in 
toga dragen en ook sommige geestelijken, en nog, voor kin
deren, een zceverlapje : une bavette. Daar moest het fijnste 
linnen voor dienen. Er waren in Turnhout wel eenige wevers 
die het linnen leverden voor de gesteven borsthemden en de 
halskragen.

De laatste twee regels wijzen er ook op, dat de wevers niet 
hoog in aanzien stonden.

Spoelder : werd hooger verklaard.

Een liedje heb ik kunnen opleekenen, dal naar ik vernam, 
dikwijls door de wevers zelf gezongen werd tijdens hun
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werk, op de rytmiek van hun getouw. Het gaat over Bis* 
marck en de Fransch-Duitschen oorlog en moet datecren 
van de 3 aren 1870.

MET DE FRANSCHEN.

En avant l En avant !
Wij trekken op Rusland aan,
Wanl mijn soldaten vechten met de Franscken 
en zullen zoo de Russen wel doen dansen ;
Want Rusland is de schuld al van den dieren tijd. 
Wij zullen dan de Russen regncrceren.
Wij zullen liever vechten dan kreveeren. (bis)

De Pruis, hij loert nog altijd naar Parijs,
Maar toch is hij voorwaar nog niet gewonnen ; 
Want zijnen baard zal eerst nog worden grijs 
Eer dat hij in die schoone stad zal komen.
Als hij daar binnen kan, dan is hij een kloek man, 
Maar ’k vrees dat hij zijn slip nog wel zal scheuren. 
Gij zult liet zien en korts daarna gebeuren, (bis)

Bismarck, hebt gij nog zoo een harde kop 
Dat gij uw volk zoo maar blijft koejonneeren ?
Ik vrees, ik vrees dat gij nog in galop
Van schaamt naar uwen nest zult wederkeoren ;
Want wij geven geen pardon, met gew'eer noch met kanon. 
Dal gij verwoest alzoo ons eigen landen.
Is dat voor eenen keizer toch geen schande ? (bis)

Zooveel millioen die gij aan Frankrijk vraagt 
Eer dat gij hen wilt den vrede geven ;
Is het misschien dal gij dit land zoo plaagt 
Dat arm en rijk door u nog moet kreveeren ?
Dal wij den goeden God, door zijn barmhartigheid, 
Den vrede verleent in alle landen.
Dal wij den boom van vrede mogen planten, (bis)

De hooger aangehaalde liedjes zullen wel verder in de 
Kempen verspreid zijn, maar hetgeen hier volgt is ongetwij
feld specifiek Turnhoutsch : plaats- en persoonsnamen die 
er in voorkomen, zinspelen klaarblijkelijk op Turnhoulsche 
omstandigheden.
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DE BUURSCHIJTER.

Rekkelekketek ! Buurschijter,
’t een is e wit,
’l ander is e zwert ; 
z’liemmcn het gaan verkoopen 
bij Verwilten op de Botermert.

Rekketek !
Den buurschijter zal ’t wel betalen, 
of de dienders zullen hem komen halen.
Ze sloegen den buurschijter hallef dood 
bij Tinus Eelen in de Luizepoort I

Dc buur was do plaats in hel wevershuis waar het getouw 
stond, doorgaans de achterplaats die terzelfdertijd als keu
ken diende : de buur was altijd ongevloerd.

Dienders, is en was vroeger nog veel meer de gebruikelij
ke benaming voor de Turnhoulsche politieagenten.

De Botermarkt (thans Zegeplaats) heeft met de Nieuw- 
straat (thans Victor Van Halslraat) een verbinding langs dc 
poort van den café Alcazar en die van den café Gevers ; die 
twee poorten komen achter samen en hebben nog een die
pen doorgang achter den Grand Bazar National tot tegen dc 
Middelbare school. Dal is de Luizenpoort.

Naast den ingang van de Luizenpoort op de Botermarkt 
was er een herberg (nu café Alcazar) gehouden door Ver
wilt. Daar kwamen de kleine weversbazen die maar enkele 
gasten in ’t werk hadden — soms maar 3, 4 — regelmatig 
bijeen om gezamenlijk hun tijken te verkoopen aan vreem
de afnemers.

In de Luizenpoort stonden enkele huizen (nu nog zijn er 
4 huishoudens gevestigd) waarvan de meeste nu niet meer 
bestaan. In een daarvan woonde Martinus Elen, ongehuwde 
zoon van Joannes Baptista Elen en Joanna Verberne, met 
zijn zuster Maria Catharina Elen, kantwerkster, die voor ’t 
huishouden zorgde en er den 18 December 1854 overleed in 
den ouderdom van 68 jaar. Martinus was vroeger wever ge
weest (10) en naderhand kerkbediende geworden in St. Pie- 
ter. Hij stond als een zeer godvruchtig man bij de Turnhou- 
ters bekend en men noemde hem met een zekeren eerbied 
« den heiligen Elen ». Voor de menschen die den tijd niet
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vonden om zelf veel naar de kerk te gaan, nam hij aan in 
hun plaats kruiswegen, rozenhoedjes en novenen le bidden 
en H. Missen te hooren. Aan de kinderen gaf hij bij hem 
thuis catechismusonderricht wat hem de gelegenheid ver
schaft om meermaals met de grootste verduldigheid aller
hande plagerijen van hunnentwege le verdragen. Hij stierl 
in de Luizenpoort den 25 April 1865 op zijn 80 jaar, en werd 
begraven den 28 April sub forma 1 classis (11).

De buurschijter zelf was een zeker Janneke Nuyens, die 
langs de stralen in Turnhoul en ook op de gehuchten ging 
leuren mei goed van andere menschen ; hij deed ook bood
schappen ten gerieve van anderen. Die boodschappen even
als de opbrengst van zijn leuren moesten Ier gelegenheid 
van de Zaterdagsche markt afgclcverd worden bij Verwilt. 
Zekeren keer was hij met zijn geld cn zijn boodschappen 
niet in orde ; en het liep zoodanig scheef dat hel ruzie werd 
en dat hij voor zijn schuldeischcrs die hem achtervolgden 
noest gaan vluchten in de Luizenpoort lot bij Tinus Elen, 
vvaar hij in den buur, ge verstaat wel hoe, zijn bijnaam ver
wierf (12).

DE WEVERSREVOLUTIE. — 31 JULI 1872.

Het ging er in hel weversbedrijf niet altijd even kalm en 
rustig toe. Want hel is begrijpelijk dat die menschen zich 
niet immer goedschiks tevreden stelden met het armzalig 
bestaan dal hun beschoren was cn dal hun dikwijls niet eens 
in staat stelde om te voorzien in de betrekkelijk zware on
kosten van een groot gezin (13). Zoo leidden de omstandig
heden in 1872 tot een werkstaking, die — al duurde ze ook 
maar één enkelen dag — een zoo groote uitbreiding nam cn 
een zoo dreigend en onheilspellend karakter droeg, dal ze 
door den volksmond met den naam van wevers revolutie be
stempeld werd.

Bouwende op hetgeen we daarover lazen in het sladsver- 
slag (14) en in de Turnhoutsche weekbladen van den tijd 
(15) en op wat we vernamen uit den mond zelf van zeven 
wevers die de revolutie hebben meebeleefd, en tusschen wie 
sommige er zelfs een heel aldicf deel aan namen (16) kun-
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ncn we de gebeurtenissen ongeveer schetsen als volgt.
Dinsdag avond, 30 Juli, waren er in Rome, een herberg 

op den Antwcrpschen steenweg, eenige tijkbazen vergaderd, 
en ze beslisen onder mekaar — dal zou ’s anderendaags ’s 
morgens aan de afwezigen worden meegedeeld — geduren
de een heel jaar lang, van mekaar geen enkelen wever over 
te nemen, en hel werkloon met 5 fr. per boom te verminde
ren. Waarop die beslissing steunde, vond ik nergens ver
meld. Een boom, dat was 10 smet van 8 el, dus ongeveer 55 
m. En vermits de allerbeste werkers daar een goeie veertien 
dagen aan besteedden en er 34 fr. voor trokken, maakte hun 
dat een verschil van een paar franks per week : ze zouden 
dan nog 12 fr. trekken in plaats van 14, en de gewone we
vers, de talrijkste, nog 8 en 9 fr. in plaats van 9 en 10.

Maar, waar die heeren zich niet aan verwacht hadden :
van onder de vensters was die beslissing afgeluisterd, en de 
luisteraars hadden aan de stemmen erkend wie op die ver
gadering hel hooge woord hadden gevoerd. « Dat moest er 
nu nog bijkomen ! Reeds zoo slecht en op zoó’n onhebbelijke 

in nat lira in plaats van in geld — betaald wor-manier
den, en zich dan nog moeten neerleggen bij een dergelijke 
loonsvermindering ! Dal zullen we zien ! » En ze staken de 
hoofden bijeen. En ’s anderendaags ’s morgens — vermits 
al de wevers thuiswevers waren — trokken ze op ronde, de 
weversbuurten af. Bij wie niet mee in staking ging, werden 
de koorden van het getouw doorgesneden, zoódat vóórtwer- 
ken niet meer mogelijk was. Natuurlijk moesten de aan
stokers op die wijze veel bijval oogsten. Reeds kort na den 
middag stond de algemeenheid van de Turnhoutsche wevers 
bijeen gedromd — die van de buitenwijken vernamen het 
eerst tegen den avond — om te beraadslagen of ze met ge
weld dan wel met vreedzaam overleg de beslissing der bazen 
ongedaan zouden maken. Het zal er daar rumoerig zijn toe
gegaan !

Een delegatie van 5 wevers werd ontvangen door Burge
meester Hoefnagels die hun zijn bemiddeling beloofde om 
de Patroons te bewegen op de getroffen beslissing terug te 
komen en het misbruik der in-nalura betaling te doen op-
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houden ; levens deed hij hun verslaan dal de wevers er alle 
belang bij hadden, bedaard le blijven en hel werk te hervat
ten ; dal ze zeker tot geen bedreigingen of ongeoorloofde ge
welddaden mochten overgaan, want die zou hij in elk geval 
verplicht zijn door de politie le doen beletten en straffen.

De samengedromde wevers, die zich sterk voelden door 
hun getal en aangemoedigd en gesteund door de burgerij en 
de rijken, van wien ze met heel der flesschen genever en 
andere sterke dranken kregen, hadden echter hel antwoord 
van den Burgemeester niet af gewacht, en hadden zich on- 
dertusschen reeds in aanzienlijke groepen begeven naar de 
woonst der voornaamste lijkbazen, om le protesleeren tegen 
de getroffen beslissingen en om intrekking van die maatre
gels te eischen. Maar geweld lokt geweld uil, en de bazen 
weigerden beslist aan bedreigingen toe le geven. « De loons
vermindering was een afgedane zaak ; daar was niet op te
rug te keeren ». Dat zou hun slecht bekomen ! Ruiten wer- 
:len ingeslagen, meubels en allerhande gerief en huisversie- 
ring van op straal stuk gegooid. Aan twee vooral kwam hel 
duur te staan : de heeren Vueghs in de Ofterslraat en Van 
Dooren in de Warandeslraal : geen ruit bleef daar heel. Ook 
in de Gasthuisstraat, aan de woonst van den h. Steenackers 
zat het niet pluis. De andere waren er minder erg aan toe. 
De heer Van Dooren was de eerste die toegaf aan de betoo- 
gers en herstel van het oude loon beloofde.

Aangezien de toestand een zoo ernstige wending nam, stel
de de Burgemeester al zijn politieagenten te weer en riep hij 
eveneens de hulp in van de douanen en van het plaalselijk 
gendarmeriekorps, waarvan echter hel grootste deel den vo- 
rigen dag naar Antwerpen ontboden was.

In de St. Antoniusstraal was ’l hel drukst. Daar hing er hel 
vrouwvolk tusschen om de stakers aan te hitsen : al te za- 
men waren ze daar wel 1000 in getal. Daar was men bezig 
aan den opbouw van het Casinocafé (hoek St. Antonius- en 
Renier Sniedersstraat) waarvan de muren misschien al een 
paar meters boven den grond oprezen ; ook was men er be
zig aan hel herstel der bestrating. Kordaat trad de politie op, 
en een zekere Jan De Rooy, een haantje vooruit in dien we-
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versgroep, kreeg van Wachtmeester Van den Bossche een 
sabelhouw op zijn oog. Dat gal' aanleiding tol heftig verzet. 
De duizenden metssteenen, die daar voor den opbouw van 
het Casino gereed lagen, werden als een hagelbui naar gen
darmen en politie geslingerd. Ook de straatkasseien waren 
niet -te zwaar om als projectielen dienst te doen. Agent Phi
lip Lefèvere kreeg er een in zijn nek, hij werd ernstig ge
wond en viel buiten slag. Wachtmeester Van den Bossche 
werd van zijn paard gesleurd en vreeselijk toegetakeld ; zijn 
sabel werd hem afgenomen en in stukken geslagen. In de 
vrouwenafdeeling der fabriek Glénisson (nu Lindenhof) in 
wier nabijheid deze relletjes plaats grepen, was het lawaai 
en hel ruitengerinkel zoo schrikaanjagend, dat niemand hel 
wagen dierf aan het werk te blijven. Geen wonder als we in 
hel sladsverslag lezen dat de « Burgemeester met de Com
missaris van politie en zijn agenten, met de luitenant Gri- 
goire, de Wachtmeester Van den Bossche en drie gendarmen 
daar aan wezenlijke gevaren zijn blootgesteld geweest ».

Rond 5 u. in den namiddag deed de Burgemeester in al 
de straten een proklamalie afkondigen, waardoor de samen
scholingen van meer dan 5 personen verboden werden, en 
waarbij bevel gegeven werd de herbergen ’s avonds te 9 u. 
te sluiten. Tol versterking van de stedelijke politiemacht 
werden eveneens de gendarmen van Herentals en Hoogstra
ten ontboden. Tegen den avond kwamen zij aan, maar zoo 
min als hun Turnhoutsehe collega’s vermochten zij de orde 
te herstellen. Zoodat de gemeente-overheid het noodig oor
deelde ook nog de hulp van hel leger in te roepen.

Hel nieuws dat er uit Antwerpen per specialen trein troe
pen in aantocht waren, werkte kalmeerend op de opgehitste 
gemoederen der betoogers, en toen er ’s nachls te 2 u. een 
honderdtal soldaten van het 5° linieregiment onder het ge
leide van 6 officieren aan de statie afstapten, waren orde en 
rust hersteld.

’s Anderendaags hebben de wevers het werk hervat.
De gendarmen die uit Herentals en Hoogstraten waren 

aangevraagd konden naar hun gemeente terug ; maar de 
compagnie soldaten werd voorzichtigheidshalve als een
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voorzorgsmaatregel nog enkele weken hier gehouden. Die 
werden bij de burgers ingekwarlierd, en dagelijks patrouil
leerden ze door de straten. Toch hadden ze nimmer mei 
wanordelijkheden af te rekenen. De helft ervan keerde Za
terdag 10 Augustus naar hun kazerne terug ; de overige ble
ven nog tot Dinsdag 27 Augustus.

17 personen waren tijdens de opstootjes opgeleid of ’s 
nachts van hun bed gehaald, beschuldigd van inbreuk op de 
openbare veiligheid of van opstand en smaad jegens de po
litie. Een tiental tusschen hen liepen straffen op, verschillend 
volgens de feiten waaraan ze werden pliehlig geoordeeld, tus
schen de 6 dagen en de G maanden (17). Sommigen hadden 
zich wel aan meer verwacht wegens slagen en verwondin
gen toegebracht aan de politie. Maar verzachtende omstan
digheden werden in hun voordeel in aanmerking genomen, 
nl. hel erkende misbruik der betaling in nalura, dal bij som
mige weversbazen in zwang, was ; en de algemeene loons
vermindering die om reden van den hoogeren opbloei der 
weefnijverheid na den Fransch-Duitschen oorlog niet goed 
te praten of te verrechtvaardigen was. Daardoor werd de 
schuld of ten minste de gelegenheid der wanordelijkheden 
— ook door het publiek — gedeeltelijk althans de bazen 
aangewreven. Den 8 Oktober werd aan de 4 wevers die hun 
gevangenisstraf nog niet geheel hadden uitgezeten, volledi
ge of gedeeltelijke gratie verleend.

De wevers hebben het pleit gewonnen, maar ten slotte heb
ben zij er toch niets aan verdiend. Want al werd de beslis
sing tot loonsvermindering ingetrokken en al werd stilaan 
de betaling in geld algemeen ingevoerd, de bazen wisten op 
een andere manier de geleden nederlaag te ontkomen. Ze 
veranderden de maten van den boom ; en het profijt dat ze 
niet hadden kunnen bekomen door de beraamde loonsver
mindering. bekwamen ze wel door vermeerdering van werk 
tegen hetzelfde onvermeerderde boomsloon. En de wevers 
die in den grond van hun hart toch een vreedzaam werk
zaam leven verkozen boven de gevaren van een oproer en 
de vervelende vereenzaming in de gevangenis, hebben geen 
revolutie meer geriskeerd (18).

'1

J. NUYTS.
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(1) Verslag... 1872. Aanhangsel : Verschillende Voorwerpen, 1572. 
1)1. 7G, en Bijdragen, bl. 106 letter J. waar de oorkonde hiervan staat 
overgedrukt.

(2) Verslag... 18G9. Aanhangsel : Verschillende voorwerpen, 1769, 
bl. 89. Bij deze Lijst staat hier wel het jaartal 1868 vermeld ; maar 
dal lijkt een drukfout voor 1768, om de volgende redenen :

1. Deze lijst wordt aangevoerd als een bewijsstuk voor den bloei 
der tijkfabrikatie in onze stad onder den graaf van Pestre, den 
« nieuwen heer» van Turnhout, zooals hij bij deze lijst genoemd 
wordt ; welnu het was den 7 September 1768 dat de graaf van 
Pestre hier zijn plechtige intrede hield, en daardoor bezit nam van 
zijn heerlijkheid. (Zie : Verslag van 1868 in zijn aanhangsel over 
17G8, bl. 87).

2. Bij deze lijst wordt door sekretaris Heuvelmans, steunend op 
de oorkonden, aangemerkt, dat er in de jaren 1768-1769 zich nog 58 
leerjongens lieten opschrijven die werkten bij vrije meesters.

3. Op deze lijst komen enkele namen voor, die niet meer, zelf niet 
vervormd, terug te vinden zijn in de kerkelijke en burgerlijke be
volkingsregisters van rond de jaren 1868 ; nl. Barrens, Cnaepkens, 
Lokermans, Luynen, Merla, Verassen, Vertman en Vinckx. Komen 
nog wel voor, de nu verdwenen namen : Krekels, Riemens (Riemes), 
Saldien (Salien), en Van Schaluynen. Komen nog alleen vervormd 
voor : Cxarstmans (Gerstmans), Geus (Geudens en Geuens), Leuds 
(Luyts), en Verhoeven (Verhoeven en Verboven). Over den bloei 
en de uitbreiding van de Turnhoutsche tijknijverheid in de XVIIIC 
eeuw, zie Taxandria, 1906-1907, bl. 90 en vlg. « Quelques notes sur 
les relations commerciales entre la Flandre et la Campine au XVIII0 
siècle», waarin de schrijver G. Willemsen aan de hand van oor
konden uit het staatsarchief te Gent aantoont hoe de Turn
houtsche en Kempische tijknijverheid de Vlaamsche heeft ten on
der gebracht.

(3) Zoo vertelde me op G Februari 1936 een oud wever, van 82 
jaar, Melse Peeters, Barrcelstraat nr. 7, Turnhout.

(4) Dit werd nog niet zoo heel lang afgeschaft. Ten bewijze, de 
Turnhoutsche «weversrevolutie» van 31 Juli 1872, die voor een 
deel daarin haar oorzaak vond. (Zie verder, en jaarverslag van 
1872, bl. G2 en vlg.) Jan Cornelissen (83 jaar oud, in het Godshuis 
te Turnhout) die aan deze revolutie deel nam, vertelde me, einde 
Januari 1936 dal hij een heelen tijd volledig in natura betaald 
werd, zoodat hij geen de minste geldelijke inkomsten had en ’s 
Zondags nog geen 5 centiemen bezat om zich te laten scheren.

(5) De werking van het handweefgetouw wordt tamelijk goed 
voorgesleld in Verschuercns Modern Woordenboek, a. v. weefge
touw, met teekening. Zie ook Winkler Prins, Geïllustreerde Ency- 
clopaedie, a. v. weven, met platen.



— 138 —

(6) Dit alles volgens relaas van Melse Peeters en Jan Cornelissen, 
beide reeds vermeld.

(7) J. Simons : Ons vroom en vroolijk Kempenland, bl. 54.
(8) Zangwijze van den Weversflikker : zie Taxandria 1910, bl. 242. 

Opgeteekcnd door Theophiel Peeters. De zangwijze van de andere 
bier opgenomen Weversliedjes vond ik nergens gedrukt, ik teeken- 
de ze zelf op volgens dat oude menschen ze me voorzongen.

(9) Dixit Melse Peeters.
(10) Volgens Melse Peeters.
(11) Volgens archief op de dekenij te Turnhout, meegedeeld door 

E. H. J. Dircx, en verklaring van Juffr. Mclanic Bolermans en van 
oude wevers, o. a. Melse Peelers.

(12) Volgens Peer Deckx, oud wever, 82 jaar, Vianenstraat nr. 23.
(13) Over de armoe der Vlaandersche wevers en weverinnen. Zie 

in Taxandria 1906-1907, het aangehaalde artikel van G. Willemsen : 
«quelques notes sur les relations commercialcs...» hoofdzakelijk 
bl. 92-93. Zal het in de Kempen beter geweest zijn ?

(14) Stadsverslag van 1872, bl. 62.
(15) Het Aankondigingsblad : 3, 10 en 31 Augustus, en 12 Oktober 

1872. De andere Turnhoutsche bladen hebben we niet kunnen nazien.
(16) 1. Jan Cornelissen, geb. 15-12-1852, werd tijdens de revolutie 

aangehouden, en veroordeeld voor smaad jegens de politie ; woont 
in het Godshuis te Turnhout. — 2. Guil. Pluym, 84 jaar oud, even
eens in 't Godshuis, nam ook deel aan de revolutie. — 3. Melse Pee
lers, 82 jaar oud, geb. in Februari 1854, woont Barreelstraat nr. 7 ; 
weet er veel over te vertellen, maar heeft er persoonlijk géén déél 
aangenomen vermits hij op ’t Schorvoirt woonde. — 4. Sooi Pelck- 
mans, 78 jaar, schoonbroer van voorgaande, Korte Begijnenstraat nr. 
4, vertelt er ook veel over zonder er te zijn bij geweest : hij was 
nog te jong en mocht van zijn ouders niet buiten. — 5. Peer Deckx, 
82 jaar, Vianenstraat nr. 23, geeft vooral evenals Mclse Peeters, veel 
uitleg over de liedjes die op de kap van de wevers gezongen wer
den. Hij zelf was niet in de revolutie gemengd, maar hij weet er 
heel veel over, vooral door het feil dat zijn twee oomes, Giele en 
Frans Truyens ervoor gezeten hebben — 6. Zijn schoonbroer Cha- 
rel Gerstmans, 81 jaar oud, Weesgegroet nr. 1, is er veel van verge
ten ; jammer dat liij ook zijn vele liedjes niet heeft kunnen onthou
den. — 7. Nand Bertels, 83 jaar, IJzerenwegslraat nr. 28, weet ook 
niet veel meer te vertellen.

(17) Zoo o. a. Coninckx, de aanvoerder of kapitein der betoogers, 
kreeg 6 maanden ; een zekere Lauwers 5 maanden (zijn moeder 
stierf jntusschen van verdriet) ; Guillaume en Frans Truyens, ieder 
3 maanden ; Jan Cornelisen 1 maand en 6 dagen.

(18) Er werd destijds een schimpliedje gemaakt op de weversre- 
volutie ; maar nergens heb ik tekst, nocb melodie daarvan kunnen 
vinden.

i
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VESTERLOO
EN DE

PR1NSELIJRE EAflILIE 

de MERODE.
(VERVOLG.)

VII,

DE AARTSHERTOGEN Osxhöm)
HERLEVING.

Dc Noordelijke Nederlanden hadden zich van Spanje los 
gerukt. Koning Filips II was intusschentijd gestorven en had 
kort vóór zijn dood zijn dochter Isahella aan den aartshertog 
Albrecht van Oostenrijk ten huwelijk gegeven. Onder zekere 
voorwaarden had hij hun de katholieke Nederlanden afge
staan en ons land werd aldus een onafhankelijke natie ; we 
hadden onze eigen Vorsten. Een tijdstip van herstel en her
opbloei zou beginnen.

Ongelukkiglijk was de strijd lusschen Zuid en Noord nog 
niet geëindigd. Albrecht moest den oorlog tegen de Veree- 
nigde Provinciën voort zet ten.

Onder de aanvoering van de prinsen Maurits en Fredcrik- 
Hcndrik van Nassau vielen de Hollanders herhaaldelijk in 
dc Zuidelijke Nederlanden. De slag van de Thielenheide, bij 
Turnhout, in 1597 door Maurits op de Spanjaards gewonnen, 
de strooptochten der garnizoenen van Bergcn-op-Zoom, 
van Breda en van de muitelingen van ’t Kasteel van Hoog
straten, in de Kempen, brachten rampzalige tijden over on
ze streken.
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Nadat Oostende zich had overgegeven sloten de aartsher
togen met hun Noorderburen een wapenstilstand voor twaalf 
jaar (1609-1621). Helaas ! bij het eindigen van dit bestand 
stierf Albrecht en krachtens de wilsbeschikking van Filips 11 
kwam ons land terug aan Spanje. Voortaan zou de aartsher
togin hel niet meer als vorstin, maar eenvoudig als land
voogdes besturen tol aan haar dood (1633).

Alhoewel de toestand niet schitterend was trad er toch
zekere verbetering in. De aartshertogen deden alles wateen

mogelijk was om het geknakte land op politiek, sociaal en 
godsdienstig terrein lierop te beuren. Daar de handel kwijn
de ter oorzake der Hollanders die de haven van Antwerpen
blokkeerden, legde het volk zich meer op den landbouw toe 
en verzorgde beter zijn landen. Dc schilderkunst vooral ken
de een tijdperk van hoogen bloei onder de groöle meesters 
Rubens, van Dyck en Jordacns ; *1 volksleven roerde stemmi
ger in zijn gilden ; vele nieuwe kerken en kapellen rezen op 
in den bouwtrant der Renaissance.

Dit tijdvak bracht ook te Westerloo een heele omkeer ten 
goede. Nieuwe huizen werden gebouwd, nieuwe inrichtingen 
kwamen lot stand, de kerk werd hersteld en herbemeubeld, 
dc heerlijkheid onderging een ander regiem. Bij testament 
had de vorige heer Jan IV van Merode zijn eenigen zoon Fi
lips aangesteld als zijn algemeen erfgenaam onder 
waarde van zekere legaten uit te keeren. Het slot en dc heer
lijkheid werden hem geschonken, alsmede de landen van 
Weslerloo, het graafschap Ooien, hel dorp Hcrsselt met an
dere parochiën, hertgangen en gehuchten, molens, 
gronden, cijnsen, enz., zooals zijn vader die in zijn leven ge
houden had.

voor-

■

erven,
/
1

Filips I, baanderheer van Merode, enz., die in 1591 ge
trouwd was met zijn nicht Anna de Merode, dochter van Jan, 
heer van Houffalize, burggravin van Monlforl, enz., volgde 
dan zijn vader op, reeds voor diens dood (1). Twee gewich
tige gebeurtenissen kenschetsen zijn verblijf in de heerlijk-i

(1) Wij zien hem reeds in 1596 het reglement der Schuttersgilde 
onderteekenen.■
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heid. Een groote verandering had tusschen 1617-1620 in het 
regiem van Wcstcrloo plaats. Tot dan toe was de familie de 
Merode slechts de erf pachteres van de heerlijkheid. De ka
nunniken van het Kapittel ten Dom en van Oude Mun
ster binnen Utrecht bezaten sedert het einde der Xc eeuw het 
« directum dominium » of den eigendom van Wcslerloo en 
aanhoorigheden. Nadat deze Kapittels van Utrecht tijdens de 
Beroerten waren opgeschorst, kocht, in 1620, de familie de 
Merode van de twee gemelde kerken de rechten welke deze 
daarop behielden, zoodat zij dc heerlijkheid Westerloo, met 
Hcrsselt, Ooien, Hulshout en hun appendenliën Quackenbe- 
ke, Berchem, enz., nu in volstrekten eigendom bezat. De heer 
Hendrik van der Schoot, rentmeester der domeinen van 
Turnhout, gelastte zich met de afhandeling der zaken sedert 
Juli 1617 begonnen. Op aanvraag van den vrij baanderheer 
Filips lot Merode, Peetershem, enz., droegen de twee kapit
tels de heerlijkheid aan hem en zijn nakomelingen over, 
zonder nog eenig recht voor te behouden, op voorwaarde 
« door aankooper een erfelijke losrente van 1000 Carolüs- 
gulden te constitueren, tol XX gevalueerde stuyvers het stuk, 
des jaars, ingang nemend op 20 Juli 1617 : dewelke losbaar 
zullen wezen met 25000 derzelfde gulden ». Deze overeen
komst werd medegedeeld aan de heeren drossaard en sche
penen van Westerloo, den 22 Januari 1620 (1).

Zoo de afstand van Utrecht aan Filips I de Merode op eco
nomisch gebied belangrijk was, even gewichtig was een an
dere groote gebeurtenis op gebied van eer en macht. De 
koning van Spanje willende aan de familie de Merode-Wes- 
terloo een blijk geven van hoogachting en dankbaarheid voor 
de aanhoudende en heldhaftige diensten door de leden 
dezer familie aan de Kroon bewezen en om hun opvolgers 
aan te zetten ze na te volgen, ten bate van het gemeenebest, 
na een gunstig advies van de aartshertogin Isabella, schenkt 
aan den oudsten zoon van Filips I, aan Filips TI, den hoogen 
titel van Markies. Hij laat hem tevens toe den titel te hech
ten aan de heerlijkheid Westerloo, welk land met afhanke-

■-
=
=

(1) Akte : Bijdragen. VIT, 1908,270.



— 142 —

lijkheden de koning tezelfdertijd, den 20 Mei 1626, tol mar- 
kiezaat verheft (1).

Filips I overleefde niet lang deze gewichtige gebeurtenis
sen en stierf den 11) Maart 1627.

Filips II, die hem opvolgde, was in 1621 getrouwd met 
Bona van Barhangon. Hij behartigde met veel ijver de be
langen van zijn markiezaal, terwijl hij ook als een ver
dienstelijk krijgsman te boek slaat. Toen gansch Europa 
zich in twee kampen verdeelde en het niet meer geoorloofd 
was te twijfelen langs welken kant hel recht en de gods
dienst stonden, schaarden zich de Merode’s vrank en vrij 
langs de zijde der katholieken onder de vaandels van Fcr- 
dinand II. Jan, baanderheer van Merode en Pclersheim sneu
velde in den slag van Praag, in 1621, en zijn broeder, de 
toenmalige markies van Weslcrloo, onderscheidde zich ver
der aan hel hoofd der Waalsche compagnies, welke de be
roemde veldoverste Wallenslein boven zijn andere troepen 
verkoos. Filips 11 stierf zonder kinderen in 1638.

Om een denkbeeld te geven van wal hel markiezaat van 
Westerloo zooal inhield, laten wij er hier de rechten van 
volgen, waarvan wij er reeds te voren eenige vermeld heb
ben, maar die wij nu vollediger opsommen, volgens liet boek 
der Icenen van Antwerpen in hel Hooge Leenhof van Bra
bant (1).

Daarin vinden we bl. 337 :
Herssell, Westerloo, Quabeke, Oelen : Heerc Philips vrij baender- 

heere van Merode. niarquis van Westerloo, grave van Oelen ende 
Monfort, heere van Villaniont, 3 April is 1628, bij titule van ge
willige bekentenisse ende ingevolge van de oepene brieven ons 
Genadichste heeren des Conincx, daer bij het lanl van Westerloo is 
gcerigeert in marquisnet wesende date den 20 Mcy 162G hier naer 
geregistreerl fol. 451 et scq. hout te leene van Zijne Majesteyt 
als hertoghe van Brabant, syn lant beerlyckheyt ende marqui- 
saet van Westerloo, mei het Casteel aldaer, milsgaeders de 
heerlyckheden van Hcrsel, Hulshout, Glindel, Soersel endc Berchem. 
mette hooge middele ende leege jurisdictiën, mannen van leene, 
schepenen, recht van doode bant, van verbeurde goeden, van con
fiscatie, van bastaerden, ende van eygenlieden, van thienden, van 
vierden schooff, pontgelt, haeffschout, derdeboom, chijnsen, renten,

:
1

i

(1) Akte : Le Boy, NMSRI, bl. 322-325. — Archief de Merode-Wes- 
lerloo Nr. 47.1

I
;
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pachten, rivieren, winden, stralen, wechgelt, molenen, vrij waran
den, winnende landen, hoven, beempden, bosschen, vijvers, moeren, 
rcchl van palronaelschap, ende alle anderen hunne toebehoorten, 
endc lol dyen de baenderije van Quaekebeke, soo ende gelijck die 
van ons allijl heeft bekent gheweest oyck metten hooghen gerich
te middele ende leeghe, landen, beempden, eusselen, molenen, vis- 
sclierijen ende alle andere gerichticheden daer van dependerendé 
in alder vueghen ende manieren de voorschreven heere Philips 
baenderheere van Merode die besittende is, ’t samen in eene partijé.

De sclve heere Philips baenderheere van Merode, Marquis van 
Wcslerloo codcm die 3 Aprilis 1028 mits litule als vore hout noch 
in een andere partije, hel dorp, heerlyckheijt ende graefschap van 
Oclcn met allen sijnen appendenlien ende dependentiën, soo ende 
gelijck hij ende sijnc voorsaeten ’t sclve toch noch toe voor vrij 
eygen goet hebben beseten gehadt (1).

Nu stellen wij ons de vraag, hoe het er in de gemeente zel
ve uilzag ? Hier, zoowel als in de heerlijkheid luidde hel vol
ui) : herleving. De landbouwer had met moed de hand aan 
den ploeg geslagen en bewerkte zorgvuldig zijn landen. De 
turf uitbating werd buiten ’t dorp en te Hulshout ijverig 
voorlgezet door de abdij van Tongerloo en den heer van 
Wcslcrloo. De hoedenmakerij kwam hier ook in voege, want 
den 17 Oclober 1614 wordt een hoedenmaker, Peeler Blan- 
ekaerls, vermeld. Een nieuw plaatselijk reglement was op
gemaakt in 1600. Artikel 165 verwijst ons naar zeer inte
ressante toponiemen :

« Item dat niemant voorldane gheene doode beesten en sal mogen 
uytvocrcn in de Saveïstrate (nu Nieuwstraat), macr wel op den 
cru.vs'Vcch lusschen de Biest ende Schutpenninck tegens over het 
Schaepcoeyenblock op de pene van sesse ghulden soo wie men be
vinden sal contrarie doenden... »

Schoone gebouwen rezen in de gemeente op. Nabij de 
Marly stond in 1602, en waarschijnlijk reeds vroeger, een 
watermolen op de Kleine Laak, eertijds de Molenlaak gchee- 
ien. Hel hotel « De Anker » werd voortijds « Klein Anlwer- 
pen » genoemd en slaat zoo reeds vermeld in akten van 1606 
en 1613. In 1600 sloiul er tegen het Baliestraatje een hof- 
slcde belast met een jaargetijde, een pol smout, een oude 
grootc voor de kerk, 10 stuivers voor den H. Geest en 18 
stuivers voor liet Kapittel van Lier. Zij werd verkocht voor

<

i

(1) Le P.oy. NMSRI., bl. 322.

• j
l
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80 gulden. Een ander hofstad, in de Polderstraat, bracht bij 
verkoop in 1614 48 gulden op. Men bouwde in 1620 « De 
Wildeman » op een erf dat eertijds loebehoorde aan de fa
milie de Palude, waarvan een lid rentmeester was van den 
lieer. In 1621 trol' men hier een hofstede aan «De Schuls- 
penninek » geileden, nu nog land, tegen de zoo genaamde 
liollandsche dreef rechts einde den steenweg. Belangrijk wa
ren de hoeve en goederen genaamd « De Wiltegrachl » groot 
11 bunder, geprivilegieerd volle leen gehouden door den 
Meer van Mcrodc en voortkomende van ridder Lconard de 
Taxis, hem in 1620 opgedragen. De Lazerij (pesthuis), reeds 
beslaande in de voorgaande eeuw en alsdan vernield, kwam 
opnieuw lot stand in 1616-1617 en werd opgericht met 
de puinen van het gasthuis. Zulk gebouw was er hoog noo- 
dig, want de pest had opnieuw de gemeente geteisterd in het 
begin der XVII* eeuw, bijzonder in 1604, 1619 en 1628. De 
geesel woedde hier verschrikkelijk en vele inwoners o. m. 
de pastoor Peeter Hamants, in 1601, stierven aan deze ziekte. 
De Pastorij werd ook heropgebouwd in 1618. Te midden van 
de markt prijkte de Malle, welke, blijkens een akt van 25 
September 1690, met een toren versierd was. Hiernaast werd 
de vermaarde Lindeboom (1) geplant, waarschijnlijk in 
1630, welke nu nog het sieraad van de plaats uitmaakt.

De parochiale overheid zorgde voor prachtige meubels in 
de zoo deerlijk door de Becldstormers gehavende kerk. In 
1611 plaatste de pastoor een beeld van St. Lambertus, pa
troon der kerk, hoven het hoogaltaar, en deed een St. Lam- 
bertusklok gieten. Masius, bisschop van ’s Herlogenbosch, 
wijdde in 1613 nieuwe altaren ; drie jaar later greep de wij
ding plaats eencr Sl. Annaklok. Kasper Goossens, schilder, 
maalde in 1615-1616 een schoone schilderij, het Laatste 
Avondmaal voorslellcnd, waarvoor hem eens 60 gulden en 
daarna nog 125 gulden betaald werden. In ’t voorbij gaan 
vermelden wij het gebruik dat er in 1613-1614 bestond, van 
in de kerk, eieren, kiekens en varkenskoppen te offeren. Een

(1) Men heette hem wcleens «de Merteling» alsof hij ooit gemar
teld zou geweest zijn, maar die naam heeft geen ander beteekenis 
dan Mertelind of linde der markt.
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ijverige pastoor, Jan van Eyghen, bestuurde in dien tijd de 
parochie ; hij hernieuwde al de registers der kerk en der 
Tafel van den II. Geest en was de promotor van vele verbe
teringen in de kerk en de parochie.

Z. D. H. Hendrik Franciscus van den Bergh, bisschop van 
Gent, consacreerde den 30 Juni 1613 de kapel van hel Kas
teel ter ecre van den heiligen profeet Daniël (1). ’t Was een 
publieke kapel, waarin een kasteel-beneficie werd gesticht.

Wij sluiten deze bloeiperiode met de geschiedenis van een 
der oudste en schoonste inrichtingen der gemeente : de gilde 
van den Handboog van Sl. Scbastiaan. ’t Was in dit tijdvak 
dat zij herleefde en lol grooten bloei kwam. Waarschijnlijk 
in de XV eeuw door Jan I of Jan II de Merode gesticht met 
het oog op de verdediging van het dorp en het kasteel en ook 
wel om ten krijg op te trekken, was er in de tweede helft 
der XVI0 eeuw een groote verslapping in deze wapengilde 
geslopen. Wanneer op het einde dezer eeuw, de ongelukshe- 
mel meer opklaarde, besloot de heer Filips van Merode, vrij
heer tol Peetcrshem, tot haar herinrichting voor twee en 
veertig of meer gezworen gildebroeders. Hij onderteekende 
de nieuwe « Ordonnantie ende Privilegiën der Caert van den 
ouden Hantbogc », den 16 Juni 1596. Hierdoor ontstond er 
nieuw leven in de gilde welke samengesteld was uit een 
hoofdman, een koning, dekens, gezworenen en gemeene ge
zellen die allen den eed van getrouwheid aan den heer Filips 
van Merode en de Gilde af legden.

Vooral in dit tijdperk, waarin de Aartshertogen zelf het 
voorbeeld gaven van liefhebberij voor den schuttersboom, 
bleven de confrcers van Westerloo « goet ende getrou » hun 
« Caertc » naleven en schoten op feestelijke dagen den pa
pegaai op de wip of op de doelen, die van oudsher op ’t Riet 
stonden.

Daar dit reglement zeer belangrijk is om de inrichting en 
de gebruiken dezer wapenbroederscliap te leeren kennen, 
drukken we er hier de bijzonderste artikels van af volgens 
de oorspronkelijke caerte of keure, nog heden op het ge 
mecn'tehuis van Weslerloo bewaard. (2)

(1) Archief dc Merode-Westerloo.
(2) Archief der gemeente.
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3. Jaerlycx sal men ecne vogel schieten en hij die die afschiet sal 
>* wesen cosl endc dranck vryc van den jarc» maar hij moei 
een lonnc bier voor de gemevn guldebrocders geven en een zil
veren penning aan den breuk hangen weerd synde G stuivers.

4. Degene die niet kond met synen boog op de kamer waar de wim
pel uithangl om mei de andere confrcers naar de plnats te gaan 
waar men zal schieten, verbeurt 2 stuivers.

5. llij dien den vogel afschiet 3 jaar achtereen krijgt van zijn con- 
freers G stuivers.

G. Wanneer de vogel is afgescholen en een vrije koning is gesteld 
soo zal de andere koning deken wezen en men zal eenen nieu
wen gezworene kiezen. Ware iemand daarover rebel hij ver- 
beure een gouden croonc.

13. Als men den papegaai sal schieten zal men dat Zondags te voren 
in de kerk doen afkondigen en de hoofdman deken met de ge
zworens zullen den vogel ople gulde setten.

14. Alsdan voor’l schieten zal men tezamen in de kerk gaan bidden 
en daarna wordt de kaarte gelezen en gctracteerl.

15. In ’t schieten van den vogel zal de Koning drij voorschoten heb
ben, de een voor St. Sebastiaan, de tweede voor en in den naam 
van den hooggeboren heer van Merode en de derde als koning, 
daarna schieten de hoofdman de deken niette de gezworens elk 
een scheut en daarna de gemevne gesellen.

1G. De deken met de gesworens zijn schuldig te bezorgen, kost en 
drank op St. Sacramentsdag en daags daarna alsook op St. Se- 
bnstiaansdag en daags daarna.

17. Item soo wie voir den bootman coninck deken ende geswooren 
aldaer present wesende, ginek silten ter laeffele, sal verbeuren 
lelckel reyse contrarie doende vier stuyvers.

18. Als er een guldebrocder ziek is en in de vergadering niet kan 
komen zal men hem zijne portie thuis zenden.

20. Op Sl. Sebasliaansdag zal men een plechtige mis doen singen 
ter ecre van Sl. Sebastiaan met diaken en subdiaken. Niemand 
zal mogen afwezig zijn. Ieder present of absent zal een zilveren 
penning moeten offeren voor die mis op de verbeurte van eenen 
stuiver en zal de knaap al de afwezigen moeten opteekenen.

21. Op St. Sacramentsdag zal elk in persoon op de schutlerskamer 
komen en dan welgekleed met boog en een half dozijn schichten 
in de processie gaan eerlijk zonder dronken te zijn of te klap
pen. Zij die daartegen zondigen verbeuren zes stuivers.

23. Op de costdagen mag eeniegelijk zijn huisvrouw medebrengen of 
ongehuwd persoon een ongehuwde of andere naer beliefte. En 
mogen de guldebrocders visschen op den rechten stroom daar 
hen dat gelieven zal des anderen daags na dat zij den vogel heb
ben geschoten des anderen dags na Sacramentsdag en des an
deren dags na St. Sebastiaansdag.

1
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25. Indien voor den verkoop der panden de gosworens meer ter re
kening brachten als de onkosten bedroegen, zoo zullen zij ver
beuren twee guldens en Ier correctie van den hootman dekens 
en gcmcync geselle staan.

29. Zoo wie een ander injuricert zoo in zijne presentie als absen
tie die zal moeten betalen naar ’l goeddunken van den hootman 
deeken ende geswooren ende ook naer de qualiteyt 
persoon die geinjurieert is.

30-33. Wie iemand heel liegen of naar iemand smeit of
kwetst en bloed verwekt bij wordt gekweten tol eenige stuivers 
ofwel guldens nacnadvenant.

38. Indien eenen der guldebroeders irouwt zoo moet hij een half 
lonne bier aan zijne gezellen ten beste stellen.

•13. Indien een guldcbroeder sterft dan komt zijn boog aan de gulde 
en deze mag hem verkoopen.

45. Als een kind van ccnen guldebroeder sterft dan moet de vader

van den

iemand

een half ton biers aan de gemeyne gezellen geven.
40. Sterft er een guldebroeder of zijne kinderen dan moeten al de 

confreers op de begrafenis aanwezig zijn, daertoe verwittigd 
door den knaap.

48. Al de keuren en breuken moeten gebruikt worden tot behoef 
(der gilde.

50. Indien iemand de gulde verlaat met buiten te gaan wonen of 
zelfs die nog in ’l dorp blijft hij moet alsdan 25 stuivers aan de 
gulde betalen.

52. Als de hootman dekens of gesworens believen iets te doen dat 
de gulde goed ende profylelijk is dan zal eenieder daartoe ver
zocht zijnde dat moeten doen zoo ’t behoort op straf vaD zes 
stuivers.

54. Men zal voortaan geen Sinle Peetersmannen of poirters nog ont
vangen in de Gilde.

55. Te eeuwigen dage zullen de guldebroeders zijn en blijven 
roomsch katholiek en alle kerken en godshuizen zullen voor
staan en beschermen.

Dit leventje had zooveel bijval in de gemeente dat de heer 
van Me rode, Filips II, den 8 December 1627, een tweede gilde 
oprichtte le Gelindel (1), maar ditmaal een Kolveniersgilde 
van St. Antonius, om met de buks te schieten. Te Zoerle- 
Wcsterloo bestond ook een schuttersgilde, zoódat het in de 
gemeente aan eerlijke ontspanning niet ontbrak.
’i Vervolgt J. E. JANSEN.

( 1) Zie kaart : Taxandria, 1933, bl. 78-88.



H eeri ijkheid,
Bestuur en Rechtsmacht 

te Beerse 

in vroegeren tijd.

ii.

De Grondheerlijkheid of Lage Heer
lijkheid.

Buiten de opperheeren of pandheeren, die de volle rechts
macht bezaten, waren er verschillende grondheeren ol’ smal
le heeren welke een gedeelte van het grondgebied van Beersc 
te leen hielden en er een ridderlijk hof of leenhof hadden.

De voornaamste dezer grondheeren was wel de Norbertij- 
nerabdij van Si. Michiel, te Antwerpen, welke ook sinds 1436 
onze parochie bediende en waarvan de prelaat ingelijks — 
alhoewel ten onrechte, vermits de abdij nooit de hooge heer
lijkheid bezeten heeft — den titel voerde van Heer van Beer
se (Dominus de Beersse) (1).

Op 19 Augustus 1311 had hertog Jan II aan de abdij uit 
gestrekte gronden te Beerse afgestaan — meestal vroenten, 
woestenijen, sompige moerassen en vennen — in ruiling van 
de aanzienlijke schulden door zijn voorgangers met de abdij 
aangegaan en door haar kwijtgescholden, op voorwaarde dat 
er ook jaarlijks in de abdij een plechtig jaargetijde zou ge
celebreerd worden tot lafenis zijner ziel en die zijner ccht- 
genoote.

De abdij verkreeg meteen de lage rechtsmacht over de

.

1

.<

(1) Taxandria — 1931 — III, bl. 23.
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geschonken goederen mei hel voorrecht voor de talen, die er 
zouden op wonen, vrij te zijn van alle hertogelijke beden of 
lasten, mits jaarlijks aan den schout van Turnhout een cijns 
van 15 schellingen te betalen ( 1).

Het bezit der abdij omvatte schier heel het grondgebied 
onzer gemeente en strekte zich bovendien gedeeltelijk uit 
over de naburige gemeenten Vosselaar en Merksplas. Op 26 
Juli 1666 en volgende dagen, ging men over, op verzoek 
van « den Ecrw. Heer Prelael des Godshuys van Sinte Mi- 
chiel binnen Antwerpen als grondleer binnen de prochiën 
van Beersche ende Yorsselaer ende Merxplas » tot « het ver
nieuwen van de erffscheydingen ende paelen synder voors. 
gronlheerelyckheyt milsgaeders tot het stellen van eenige 
nieuwe paelen alwaer hel noodich sal gevonden worden ». 
Wanneer wij, in ’l verslag, de plaatsen der verschillende pa
len nagaan dan stellen wij vast dal de grenzen van ’t bezit der 
abdij ofwel de grillige grenzen der gemeente volgen ofwel de 
zelve overschrijden, zoodal heel het grondgebied van Beerse 
binnen de limieten van bedoelde grondheerlijkheid besloten 
lag en dat de leenen die vroeger, d. w. z. voor 1311, aan ver
schillende waren uitgegeven, slechts als zooveel kleine ei 
landen uitmaakten te midden van het onmetelijk bezit der 
Heeren van St. Michiel (2).

Dit uitgestrekt domein kwam ten goede aan de bevolking 
welke alzoo beschikte over vroenten en vrijgeweiden voor 
hel vee en onder de aansporingen der monniken werd een 
groot gedeelte der woeste en braakliggende gronden stilaan 
in vruchtbare beemden en landerijen herschapen die tegen

(1) Goetschalckx — Bijdragen — VII, bl. 351.
(2) « de Heer Proviseur concludeerende, contendeert ten cvnde 

verclaerl sal worden voor recht dat aen den voors. Heere suppliant 
ende desselffs Coiiventualen privativelyck is competerende die 
grontheerelyckhydt van allen die respective erven ende landeryen 
gelegen binnen de voors. paelen vuytgenomen diewelcke voor date 
van den donderdach naer den feestdach van onse Lieve Vrouwe 
Iiemelvaert van den jaerc 1311 ten leene ofte chynse souden mogen 
syn vuytgegeven ».

A. A. — Rekeningen No 165. — Verslag over afbakening der 
grenzen.
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betaling van een gcriugcu cijns aan de inwoners werden af
gestaan.

Ook de ABDIJ VAN PARK bezat te Beerse vanaf de Xlll 
eeuw, allodiale goederen « wclcke sy van God van heuwclyck 
ende van niemanl anders te leen houdende » was met buis, 
hof en gronden, gelegen aan weerskanten van de « s'lieeren- 
baan » welke van Antwerpen naar Turnhout leidde. Hel 
leen bestond uil de volgende goederen :
de Eyndacker, gelegen aan Sl. Corneliskapel, het Einddrics- 
ke, de Boondries, de Vlassaert, de Vocrtbecmd, gelegen by de 
Voert, een huis niet grond en boomgaard, een akker in den 
Laere. Op bet einde der XVIII eeuw waren de Peerdsbeemd 
en de Blakkedoot ook leenroerig onder dit hof (1).

De abdij had te Bcerse een cijns of ridderlijk hof waar
van in 1493 Jan Van der Voert Meycr was. In 1545 (15 Juli) 
werd Hendriek Walschacrls lot meier aangesleld en in 1649 
(11 November) Hendrick Haenegraef lot stadhouder, deze 
in vervanging van Peeter Hermans (2).

Benevens de abdijen waren er nog tal van wereldlijke 
grondheeren die goederen onder Beersc te leen hielden.

Onder de voornaamsten dienen vermeld de van Lyere of 
van Liere’s, de van Immcrsele’s, de Nassauwers, de Assen- 
delf Iers, de van Berchem’s, de Bode’s, de van Mecbelen’s, de 
Heeren van Grobbendonck, de Triapaen’s en meer andere (3t

Al die leenen waren uitgegeven voor hot jaar 1311.

(1) J. E. JANSEN — Taxandria 1931. III, bl, 41/48,
(2) In de lijst der leen- en cijnshoven, die rond ’t midden der XVI* 

eeuw afhankelijk waren van het rechtsgebied der Iloofdbank van 
Santhoven, staan voor Beerse de volgende vermeld :
«des Hertoghen Chynshoff aldaer, waeronder vele laethoven res
sorteren waeraff de schepenen van Turnhout wysers syn ende de 
rentmeester van Turnhout maeneheere voor dcwelcke sulckcn goe
den bedingt worden :
Leenhoff van Jonckheer Franchoys van Mechclen 
beenhoff van den erffgenaemen Godevaerts van Eycke 
Leenhoff van den Heer Jaspar Schctz, by hem gecochl in coope van 

Wechelesande
Chynshoff van den Prelaet van Sinte Michiels t’Antwerpen ; deselve
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Bode - Van Mechelen.
In de eerslc helft der XIV* eeuw, was dit leenhof, waar 

ook bij begrepen was de molen van Beerse, in bezit der fa
milie Bode, zooals blijkt uil de lijst der leenplichtigen van 
hertog Jan III, opgemaakl in 1350 :
« Wilhelmus Bode de Berze, XX bonnaria terne et prati cum 
molendino si la apud Berse cum XL hominibus feodalibus ad 
dicta bona pertinenlibus qui quondam fuerunt de Nicolay de

(1).Be
Hel Groot Leenboek van Brabant geeft ons een nauwkeu

rige beschrijving van het leen en leert ons verder wie de op
een volgende bezitters ervan waren. «Willem Bode houl die 
moeien lot Beerse gheleghen met eenen woonstede met huy- 
singhen, hovinghen, eeusselen, driesschen ende landen groot 
ontrent vier blinderen, gheleghen lot Beersse, aen den opstal 
lot Velde vulcomende metten eenen eynde Westwert. Item 
noch twee beempden gheheten die Duypt groot ontrent twee 
buendcren, tot welcken goede behoort eenen erfcommere 
van XIIT sisteren rogs ende VIII hoenderen die men heft 
jaerlix ter saecken van seeckcren woensteden, landen ende 
beempden lol Bcerse gheleghcn die voortijds der voers. goe
den toebehoort hebben ende daerop met schepenbrieven van 
Antwerpen leene vutghegheven sijn. Tot welcken voers. goe
den behoort noch een bedrijf van meyere, mannen van leen 
ende laelen » (2).

De Bode’s (3) blijven het leen behouden tot in 1470, wan-

heeft een ander leenhoff meest onder Vosselaer 
Chynshoff des Heeren van Elderen als Heeren van Oostmalle 
Lcenhoff der erffgenaemen Jacobs de Jonghe

(volgens het handschrift n° 252 van de bibliotheek der Hooge- 
school te Geul — rond het midden der XVI* eeuw).

Galesloot — Les Feudataires de Jean III Duc de Brabant.
(Het laatste woord is onvoltooid gebleven in het register. Op 

het handschrift is hel onleesbaar).
(2) A. TL A. — Cour Féodale du Brabant — Rég. n° 19, f° 428 et sec,
(3) Wapen van Bode : d’argent a la fasce echiqrctée d’or et de 

guentes.
De Bode’s waren een der zeven Antwerpsche patriciërsfamiliën. 

gekend volgens hun wapen onder den naam van Schackén.
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neer Pauwcls van Mechclen (|) er bezit van neemt na den 
dood van Jan Bode.

Die Jan Bode was zoon van Pieter Bode en van Isabella 
van Wyngacrde, echtgenoote in tweede echt van Henricus 
van Mechelen.

Pauwels van Mechelen was aldus de schoonbroeder van 
Jan Bode. Hij was schout van Turnhout en schepen te Ant
werpen. Hij trouwde : 1° met Walburge van Immcrscelc, 2° 
met Maric de Bruhcse.

Van hem gaat liet leengoed over, op 8 December 1507, aan 
zijn zoon Franchoys en op 16 Maart 1505 aan dezes weduwe 
joeff. Alydc de Beveren.

Alyde sterft op lioogen ouderdom in 1587 en Paulyn van 
Mechelen verheft bet leen in naam der erfgenamen.

Het erfgoed blijft een tijdlang onverdeeld.
Op 6 November 1598 wordt de molen van Beerse overge

geven aan Peter Goris d’Ardennen « by titule van coope le
ghen jouffr. Elisabeth van Mcchelen ende haer consor
ten » (2).

Meer en meer zien wij het eertijds belangrijk leen ver
brokkelen en ui teen vallen.

In 1601 verkoopt Franchoys van der Heyden, kleinzoon 
van Franchoys van Mechelcn en Alyde de Beveren aan Jan 
Jansz. van Dyck « syn derde paert in de leen gelegen in de
voors. dorpen van Beersse.....ende landen, hameyden, dries-
schcn, heye, weye, renten ende leengoederen ende andere 
syne gerechtigheden soo dese Franchoys van Mcchelen de- 
selve by den dool van wylen jouff. Paulina synder moeder 
syn verstorven», en enkele jaren nadien (1609) stellen « Jw° 
Maria van der Heyden... voor bucr selven ende huer gerech- 
ticheyt ende deselve Maria met Hendrick Rysscns, vuyt 
cracht van procuratie van Francboys van der Heyden» te 
koop « al bueren goederen, de twee derde deelen in de leen- 
« al hueren goederen, de twee derde deelen in de leenboekén 
boeken de verkoopers aangedyl-t... » (3)

(1) Wapen van Mechclen : d’or a trois pais de gueules qui est dc 
Berthoud, au franc canlon dargent & trois fleurs dc Ivs aux pieds 
posés de sable qui est d’Immerseele.

(2) A. R. A. — Cour féodale du Brabant — Reg. n° 19, f° 428 et seq,
(3) A. A. — Register van Schepenakten 1591-1601, f° 91, v°.
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Na den dood van Paulyn van Mechelen doet «Henrich Rys- 
sens, uliima Dcccmbris 1012, verhef in den naem ende tol 
hehoefl’ van kinderen en kindskinderen wijlen Paulyn van 
Mechelen dien den nabeschreven leen ten deele gevallen is 
by lolinge gepasseert voor schepenen van Antwerpen » en 
denzelfden dag wordt het leen — dit wil zeggen hetgeen er 
nog van o verbleef — door voornóemden Henrich Ryssens, 
daartoe gemachtigd door de erfgenamen, overgedragen aan 
Cornelis Verschueren Cornelisz welke hetzelve na zijn dood 
aan zijn zoon Barlholomeus overlaat (1).

Cornelis Verschueren ligt begraven in de kerk te Vosse- 
iaar. Zijn grafsteen bevindt zich nog op het kerkhof aldaar, 
versierd met zijn wapenschild en zijn kenspreuk « Bon Es
po u* ».

Het opschrift luidt als volgt :

D. O. M.

Sepullure van den Eersame 
Cornelis Gielis Verschueren 
Oud. Borgmr der Vryheid 
van Turnhout. Leenheer 
in Berse, Vorsclaer, Ryckevorsel ende 
Vlimmeren etc. Sterft den 26 September 

A° 1625
ende Cornelie Wachtmans syne 
tweede luiysvrouw, sterft den 4 September 

~ A° 1625
ende Catharina Verschueren 
Cornelis Voerdochter 
Begynke van de Begynhove 
van Turnhout sterft den 

1 October A° 1623
ende Anna Marg. Verschueren geestclyckc 
dochter sterft den 3 Mey 1623 

Bidt voor de sielen

I

(1) A. R. A. — Cour féodale de Brabant — opus cit. f° 428 et seq.
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Bartholomeus Verschueren verheft liet leengoed, door 
zijn vader achtergelaten op 21 April 102(5 (1). Na zijn dood 
ging het over aan Gillis Verschueren welke N. Slaels als 
stadhouder aanstelde.

liet leen onder Beerse bestond uil 64 bunders 129 roeden 
akkerland en 30 bunders 129 roeden in « dricssen, wcyden, 
beempden ende bossen, daeronder begrepen ontrent 1 hon- 
dert roeden hcyde ende een bunder cusscls « op welcke voors. 
leenpanden syn begrepen onder Beirse, seven lniysen •> (2).

In dit leengoed was ook de school (3) begrepen evenals liet 
huis « hel Leeuwken » aan de kerk gelegen (4).

Gillis sterft in of vóór 1688. In 1705 is hel leengoed in bezit 
van Jouffr. Isabella Verschueren luidens hot volgend extract 
uil haar leenboek :
« Anneken Faes, houdende te leen van Isabella Verschueren 
in haeren leenhove tot Beirse een honderdl roeden erffve 
scckcre stede geleghen aen ’t Kcrckhoff » (5).

Schuermans is alsdan stadhouder van het leenhof :
« belaclt aen Sr Schucrmans als stadhouder van den leenho
ve van Juffr. Isabella Verschueren over ’t leenverheff van ’t 
cappcllcbeemdekcn, alsoo sy het reliëff heeft quyt geschon- 
cken » (6).

In 1731 is het leengoed nog in bezit van Isabella Verschue
ren en is de secretaris Van Acl stadhouder (7).

Enkele jaren nadien, is Schucnnans van stadhouder leen
heer geworden want op 16 December 1739 betaell men «aen 
den Eerw. Heer Schucrmans, leenheer in synen leenhove tot 
Bcirsse in voldoeninghe van een verheft met de appendee- 
rende rechten vervallen by doode van Joachim Van Ishoven 
wegens de schole lot Bcirsse, leenroerigh onder den voors. 
Leenheer 13-8-0 » (8).

t

(1) A. R. A. — Cour féodale du Brabant — op. cit, f° 428 et secp
(2) A. A. — Rekeningen n° 177 — stuk n° 38.
(3) id. Rekening F. N. Faes H. Gcestmcester. 

ibid.
ibid. n° 158. 
ibid. n° 198. 
ibid. n° 235. 
ibid. n° 213. 
ibid. n° 215.

(4) ibid. n° 158.
(4) ibid.
(5) ibid.
(6) ibid.
(7) ibid.
(8) ibid.

_
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In 1756 wordt verhef betaell aan den Eerw. Heer Schuer- 
mans, kanunnik by de Collegiale kerk van Hoogstraten «voor 
den Eenacker endc Smeden » (1).
VAN HARDUEMONT — VAN BERCHEM — VAN HAL-

MALE.
In de tweede helft der XIV° eeuw was dit heerlijk goed in 

’t bezit der van Ilarduemont ’s (of Herduwemont) : Gode- 
vaert en zijn zoon Jan. Beiden namen deel aan den slag van 
Baschweiler in 1374 en streden er in de rangen der Braban
ders onder hertog Wencelijn. Jan van Harduemont werd er 
krijgsgevangen genomen (2).

In de Opcne Brieven uitgegeven op 27 Juni 1374 bevestigt 
Jan van Harduemonl dat « Costyn van Berchem van zyn 
vader Godevaert en van hem zelf gecocht heeft ende gecre- 
gen alle de goederen die sy hadden te Malle, te Turnhout, te 
Bcersc, te Gierle ende Saluffele ende daer ontrent gheleghéi 
van wven dat men sc houdende is » (3).

Die verkoop was reeds ettelijke jaren te voren gesloten. 
Zulks blijkt uit een verklaring van Godevaerl van Hardue
monl dagteekenend van 6 Juli 1362 waarbij hij erkent ver
kocht te hebben in naam van zijn zoon en in zijn naam « al 
sulcke goet alst geleghen tol Malle ende met zyn toebehoor- 
tcn » « oft dieghcne dit mochten wesen van ons weghen en 
men houdende es uyten huyze van Breda ende van andere 
Heeren daer oock af houden » (4).

Die toebehoorlen waarvan in dit stuk spraak is zijn wel
licht diegene welke nader beschreven zijn in de Opene Brie
ven van 1374.

Van Costyn van Berchem (5) die men heette « Groot Kos
ten » (-j- vóór 137«) gingen zij over aan Costyn zijn neef, 
genaamd «klein Costyn», en na hem aan WILLEM VAN 
BERCHEM (Heer in 1383).

i

(1) A. A. — Rekeningen.
(2) Zie over de Van Harduemont’s in Bijdragen 1929 — T. D. M. 

bl. 312-319.
(3) Zie bijlage IX.
(4) Zie bijlage X.
(5) Wapen der van Berchem’s : Van keel met drie palen van zilver.
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In een «exlracl van overgegeven leenen» uil ’t jaar 14 17 is 
hol leen als volgl J)eschreven.

« lek, Willem van Berchcm Heer lot Maesacker, lioudc lol 
een vollen leen van Edelen ende Verinogenden Hooggeboren, 
mynen lieven Heer Jan Grevc lot Nassauwen, tot Diesl ende 
tol Dordrechl, Heer tol Breda ende uyl synen huyse tol Bre
da...

f

l
I
f Item een laethoi' tol Berse daer ick heb nieyer ende ander 

bedrijf deycr gelycke op huyzen, erve, binnen de prochie van 
Beerse geleghen, gedragen jaerlicx XIIJ oude Gr. ende V... 
valent, ende huer chynsen van Turnhout ende van Beersc 
jaerlycx XXI oude Gr. » (1).

Uit die oorkonde, evenals uit de verklaring van Godevaert 
van Harduemont, blijkt dat de van Berchem ’s hun leen te 
Beerse niet hielden uit handen van de hertogen van Brabant, 
maar wel van de graven van Nassauwen. Trouwens in het 
Leenboek van Brabnl treffen wij geen spoor aan van eenig 
verhef voor deze heerlijkheid gedaan.

Wat moeten wij daaruit besluiten ?
Dat het leenhof der van Berchem ’s van ouds als wij goed, 

zonder welkdanige verplichting van hulde en trouw, in vroe
gere lijden, aan de graven van Nassauwen was afgestaan en 
deel uitmaakte van het Land van Breda, dat de Nassauwers 
er de volle rechtsmacht over genoten en dat hel viel onder 
de jurisdictie van de hoofdbank aldaar ?

Goetschalckx is ook deze mcening toegedaan waar hij de 
leenverheffingen bespreekt voor de heerlijkheid van Oost- 
malle gedaan in 1470 (men lette op de overeenkomst van 
het jaartal met datgene van het leen der van Berchem ’s in 
1648) door « Wolter van Hamel tegenover Joncker Johan 
Greve tot Nassauwen » en in 1477 door « Wauter van Elde- 
ren en zvne echtgcnoote Elisabeth van Berchem tegenover 
Engelbert Greve lot Nassau » (2).

Na Willem van Berchem, die gehuwd was met Isabella dc 
Cock van Werdenburch, werd het leen geërfd door hun

i

I

'

(1) A. R. O.
(2) Taxandria — 1921 — I, bl. 128.
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dochter Elisabeth, echtgenoote van Wauter van Hamale (1). 
en Elderen.

Elisabeth overleed op 25 September 1508 en Wauler was 
haar sinds 4 Maart 1494 voorafgegaan in het graf. Beiden 
liggen begraven in de kerk van Ooslmalle.

Anna van Hamale, hun dochter, door haar huwelijk, op 
30 Nov. 1501, met Fredcrik van Rcnesse van Wulven, dros
saard van Breda (geh. in 1470 -f 19 Mei 1538) bracht hel 
leengoed van Beerse in het huis van Renessc.

Zij stierf op 26 Juli 1576 in den ouderdom van 77 jaar en, 
evenals hare ouders, werd zij nevens haar echtgenoot in de 
kerk van Ooslmalle begraven.

Deze Frcderik van Renesse was de vader van Jan van Re- 
nesse welke in 1559 de heerlijkheid van Beerse en Vosselaar 
in pandschap had verkregen.

HET HOF VAN CRALINGEN.

Een ander belangrijk leen, waarvan wij het spoor terug
vinden tot in ’t begin der XV0 eeuw, was het « Hof van Cra- 
lingen », zoo genoemd omdat hot veel jaren in bezit was der 
Assendelfters die Heeren van Cralingen waren.

In het Groot Leenboek van Brabant vinden wij het leen 
als volgt beschreven :
« Een hoeve lants te Vorselaire ende Beerse gheleghen, met
ten lande, beempden, renten, chynsen, manscappen ende 
laetscappen dairtoe behoorende ende is een vollen leen » (2).

Hoe en langs welke opvolging die heerlijke goederen in 
handen kwamen van het Nederlandsch geslacht der Assen
delfters, vernemen wij insgelijks uil het Groot Leenboek van 
Brabant.

In het begin der XVe eeuw waren die leengoederen gehou
den door Wouter van Lier.

(1) Wapen van Hamale : de gueules & 5 fusées d’argent posées en 
face. Cimier une tête et col de bélier d’argent accornés d’or, por- 
tant au cou une sonnette du même. Supports : deux lions d’or 
tenant des bannicres aux armes de l’écu.

(2) A. R. A. — Aveux et dénombrements n° 200.
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Er dienl hier opgemerkl Ie worden dal de van Liere ’s 
evenals de Bcrchem ’s, welke wij vroeger ontmoet hebben, 
’nen lak uit maken van de Bert houdt ’s, wat de meening nog 
versterkt dat oorspronkelijk het grondgebied van Beerse 
evenals tal van dorpen van hol oude Taxandria, aan die 
machtige familie toebehoorden.

Op 3 September 1458 verkoopt Willem van Lyere of van 
Lier, een kleinzoon van Wouter, het leengoed aan Hendrik 
van Ymerseele : (1).
« lek Henrich van Ymerseele boude van mynen Genadigcn 
Heer den Hertoghe van Bourgoignen, enz., tot eenen vollen 
leen indcr jersten eenen ridderlvcken hof geleghen in de pro- 
ehie van Beerse ende Vosseler met synen toebehoorten hier 
nae beschreven, te welen met synen heirlichen bedrieve van 
mannen ende laten, daer aff men den namen van de man
nen ende grootte ende weerde van den goeden, metten laste 
van dienste die dair opgestelt zullen worden, overbrengen 
sal bv register alsoet beboert.

Item noch eene thiende die nu ter tyt oft dit jaer ghildt 
XVII mudden rogs ende IV steenen vlas, elck vierteel rogs 
gereken! nu naer marctganck voer VIII stuyvers ende elcke 
Meen vlas gerekent voor IV stuyvers, comt saemen vyf pon
den ende thien scellinghcn Groote Brabants » (2).

Het leen blijft in handen der van YmmerseePs tot in ’t jaar 
1513 wanneer het overgaat aan Catharina van Haesten ge
huwd met Pauwels van Nassauwen, onwettige dochter van 
Diericken van Ymmerseele.

En het is Adriana van Nassauwen, dochter van Pauwels 
en van Ca-tharina van Haesten, die het overbrengt in het huis 
van Assendclft door haar huwelijk met Diederik van Assen
delft, heer van Cralingen en van Besoven, schout van Bre
da (3).

In 1532 doet Diederik van Assendelft leenverhef voor

(1) Wapen van Iramerseele: d’argent a trois fleurs de lys aux pieds 
posés de sablc, a la bordure engrelee de gueules.

(2) A. R. 0.
(3) De Molder, Taxandria — 1936 blz. 1314.
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hel Hoi van Brabant. Zijn leen wordt alsdan als volgl be
schreven.
« Kenen leen op hem sol ven, de helft van de thiende tot Vors- 
selair endc Beersse, dair de pasloir van Bcerse ende Vorsse- 
lair de wederhelft alf heeft niet eenen beempdt aldaer gele- 
gh(‘ii, geheyten den winkelbecmpt, onder heyvelt ende wey- 
velt houdende ontrent drie buynder, ostwairts gelegen aen 
den Godshuyse van Sinte Michiel tol Antwerpen erve, wes- 
twairls acn s’heeren straele eniie noertwairts aen Jan Clae- 
sen goeden, welcke thiende nietten beempl ende met ter man- 
scappen ende laclscappen ende niet chynsen voors. ick also 
verpacht hebbe jaerl. voir 55 Rynsguldcn tot veertich Groo- 
len Vleems sluck » (1).

Op 29 Maart 1604 werd dit heerlijk goed aangekocht door 
Kredcrik van Renesse, na den dood van Diederick van Assen
delft (2) uit de handen zijner erfgenamen Jan van Assen 
delft en Beatrijs van Assendelft, vrouw van Gijsbert d< 
Kok van Nerijnen.

De verkoop gebeurde voor den prijs van 750 gulden on
der liet meicrschap van Wauter Matthccussen (3) en Fre- 
dcriek van Renesse verhief zijn leen op 19 Februari 1608.

Na liet overlijden van Frederik van Renesse bleef het Hof 
van Cralingen, een lijd lang ten minste, onverdeeld tusschen 
moeder en zoon. Immers op 8 Februari 1612 staat in het 
Groot Leen hoek van Brabant het leenverhef aangetee- 
kend van
Frederick de Renesse ondergeschreven » en van « Guillel- 
mus de Renesse, Heer lol Malle, Beersse, enz. » (4).

i

Vrouwe Heylwich Torck. weduwvrouwe Heer

HET HOF VAN GROBBENDONCK.

In ’l jaar 1359 had Arnout van Craycnhem, heer van

(1) De Moldcr — Taxandria — 1931, blz. 13, 14.
(2) Wapen van Assendelft : een zilveren paard op een veld van 

keel gekwarlillecrd met een zilveren kruis op een veld van keel met 
drie zilveren mecrlen in iederen hoek.

(3) De Moldcr — Taxandria — 1931, blz. 16, 17, 18. 19.
(4) A. R. A. — Cour féodale du Brabant. Rgislre aux lettres Pa- 

tentes.
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Grobbendoiick reeds een heerlijkheid onder Beerse met een 
laathof waarvan alsdan meier was Jan Moois (1).

Die grondheerlijkheid bleef in ’l bezit zijner opvolgers : 
de i'amiliën Branl, de Mastaing (2) en eindelijk Sclietz (3), 
lieeren en later graven van Grobbendonck welke laatste er 
in bezit van bleven tot aan de Fransche Omwenteling.
1663 « extract vuyt den lcenboeck van den Graevc van Grob
bendonck daer inne onder andere f° 54 v° slael als volght : 
item Jan Toremaus by coope van Dilis Geerts hout te leene, 
onder Mynheer den Baron van Grobbendonck, het achter- 
liuys van den woonhuyze gehcelen eerlyds ’l Leeuken, nu St. 
Jacob genaeinpl, met de pleyn waer nu een nieuw liuys is 
opgelimmerl ende voorts achierwerls lol aen den eusseldries 
van de schuere nu toebehoorende d’erffegen. Henrich Jans- 
sens met de helft van de erve daer loebehoorende... » (4).

In 1703 is C. De Vries stadhouder en zijn Cornelis van Ael, 
Peelcr Lauwers, Antonius de Vries, Peeter Wils, leenman
nen in den leenhof van Grobbendonck te Beerse (5).

In 1756 wordt verhef gedaan voor den Valk en den beemd 
en de Bruggcstraal en in 1769 voor den Beltenacker en den 
Beeckacler (6).

HET HOF VAN WECHELEN.
liet « Hof van Wechelen » onder Wechelderzande, dat 

zich gedeeltelijk uilstrekte op het grondgebied van Beerse, 
mitsgaders van andere dorpen van den omtrek, hoorde oor
spronkelijk toe aan de familie van Wechclen :

« In den jersten houdt Jouff. Margriet van Wechelen ende 
Jan van Wechelen heerlichkeyt van mannen van leen byn- 
nen Wcchele die welcke dier som de manscappen geleghen
~TÏ) Taxandria — 1931 III. bl. 25.

(2) Joncker Augustyn, Heer van Grobbcndonck, was leenheer in 
Beersc in 1491. Hij verhief de leenen hem toegewezen 22 Aug. 1487 
en leefde tot 1499. (Goetschalkckx — Geschiedenis van Grobben
donck — II bl. 137).

(3) Wapen van Schetz : van zilver bevattende een zwarte raaf 
met opengespreide vleugelen, gezeten op een drijkruinigen groenén 
heuvel. Het wapen gehouden door twee griffoenen.

(4) A. A. rekeningen (n° 165) — los stuk.
(n° 208) « «

(6) A. A. — Rekeningen n° 233 — Rekening Peetcr De Roover.
(5)
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syn bynneii den dorpc van Berze ende bynnen den dorpe 
van Lylle ende Poedcrlce ende bynnen Nylden » (1).

(1440 — 26 Mei)
Margarelha van Wechelen huwde Gabriel Triapyn en al- 

zoo ging hel heerlijk goed over in handen der Triapyns of 
Triapaens.

« Dit syn alsulcken leengoederen als Gabriel Triapyn, wy- 
len Gabriel Triapyns weltich soon, te leen houdende is van 
onsen Genadigen Heer den Herloghe van Brabant, alsoe die 
hem loecomende ende gesuccedecrt syn by doode bant van 
den voers. wyien Gabriel, sinnen vader, ende gedessendeerl 
van wylen joeffr. Marg. van Wechelen synen oudermoeder.

« Ende in den eerste hout hy len leen van denselven onsen 
Genadigen Heer den Hertog in volle leenrechte de helft van 
alle de nagenoemden goederen van den hove van Wechelei 
met eender heirlichcyt van ontrent tnegentich manscapper. 
van leenc in geheele, die som gelegen syn binnen den dorpe 
van Beerze.

« Joeff. Kath. Swinters, meester Willems dochter, dander 
wederhelft houdende...

(14 Februari 1196).
Dit leen, of ten minste het gedeelte gelegen onder Beerse, 

was insgelijks, sinds 1558, in hel bezit der Renessen overge
gaan :
van Gabriel Tripaen ende jerst over Bcrse ende dit boeck is 
gemaect int jaer XV' ende LVIIJ acht dagen in Januari na 
stvl van Brabant » (3).

!

(2)

Dit syn leengoederen die men te leen houdende is

VAN DURME — VAN CANNART VAN HAMALE.
Als grondheeren te Beerse treffen wij verder aan in het 

midden der XVII0 eeuw, de familie van Durme :
« Wy Adam de Cos tere ende Geeraert Janssen in den laet- 

hove van Mr. Livinus van Durme binnen Beerse
Door haar huwelijk met Engelbertus van Cannart van

(4).

(1) A. R. A. Register van hot Groot Leenhof van Brabant.
(2) A. R. A. — Aveux et dénonibrements f° 197.
(3) A. R. O. — Régislre censal et féodal n° 10.
(4) A. A. — Resolutieboek 1630-1602.
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Hamalc (1) geboren le Loon-opl-Sand den 19 Mei 1629, 
bracht Marlina Angelina van Dunne, Dame in Turnhout, 
Bccrssc en Rode, dochter van Livinus, Heer dezer plaatsen 
en van Angelina Coomans, hel heerlijk goed over in de lami- 
lie van haai* echtgenoot.

Hun zoon Malhias van Cannarl, heer in Turnhout, Becrsse 
en Rode, geboren 28 October 1654 + 29 November 1726, 
trouwt in eerste huwelijk met zijn nicht Fran^oise van Can
narl van llamale, dochter van Jan en van Anna-Maria van 
Arnhem, waarvan :

Engelberlus, Franciscus, Gerardus Van Cannarl d’Hamale, 
Heer van Witlegracht en in Turnhout, Beerse en Rode, ge
boren le Oosterwijk op 3 September 1677, gehuwd met Ma
ria, Josefa de Arce, en overleden op 9 Augustus 1762.
Uit dien echt :

Malhias, Barnabe, Jan Van Cannart d’Hamale, Deer van 
Willegracht en in Turnhout, Beerse en Rode, burgemeester 
van Lier, aldaar geboren op 25 November 1724, in den echt 
getreden op 8 Januari 1756 met Maria Josefa van Royen, 
Vrouwe van Stecndonck (2).

In 1791 slaat een verhef vermeld «van den Driesch ge
naamd den Bruel» leenroerigh onder Jonckheer van Cannart 
dTIamale » (3).

VAN DOERNE — VAN WICKEVORST.

« Heer Auguslyns van Wickcvorsl hout een geheel leen 
te welene een halve hoeve houdende XIIIJ buenderen, soe 
Janl, soe beempde, ofl daer ontrent gelegen tot Beersse by 
Turnhout.

Jan Van Wickevorst, by doode Heere Augustyns Hendrick 
van Doerne, by cracht van schepenbrief van Loven, 11 Junii 
anna XIIIJc XXXIJ » (4).

(1) Wapen van Cannart : d’argent a cinq fusées de gueules, la se
conde surniontéc d’une merlette de sablc.

(2) de Slein d’AItenstein — op. cit. — XX f° 118 et seq.
(b) A. A. — Rekeningen n° 244 — Rekening Joan Jansen burger. 
(4) A. R. A. — Cour féodale du Brabant — Regislre n° 19, fJ 428 

et seq.
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VAN EYCK.
In een cijnsbrief op perkament ten voordeele der St. Cor- 

neliskapel en gedagteekend van 1546 lezen wij :
« Wy Peeler van der Voort ende Mariën Michel Wens, man
nen van leen onder Godevaert van Eyck, in synen hove tol 
Bcrse

Wellicht was dit leen niet van groote beteekenis want in 
een staat der « heergeweyden ende leenrechten onder de 
prochie van Beersse » is hel vermeld als « een cleyn leen hof f- 
ken » bediend door den secretaris Adr. Knaeps (1581) (2).

Het is wel mogelijk dat dit leen, rond het midden der 
XVII0 eeuw, langs de Van Durme’s aan de van Cannarl’s 
overging als schijnt te blijken uit de volgende aanteekening : 
« Item aen Lieven van Durme voor eyrlyck recht van de 
Donghe Jonckheer Michicl van Eyck » (3).

HET HOF VAN HOVORST.
De van de Werve’s hadden ook een ridderlijk hof te Beer- 

se, genaamd « Het Hof van Hovorst ».
Men vindt het voor ’t eerst vermeld op 12 September 1558 

wanneer te Bccrse genecht gehouden wordt onder Mijnheer 
Jan van de Werve (4).

Deze Jan Van de Werve, heer van Hovorst en van Viersel- 
dyck, sneuvelde te Antwerpen bij de Spaansche Furie.

Het leengoed waarin onder meer begrepen waren den 
« Bremacker ende het land te Velde ofte Woesthuvs » (5) 
bleef in ’t bezit zijner afstammelingen tot op het einde der 
XVIII* eeuw.

Jan Schootmans was hun meier in 1559 (6).
In 1733 compareeren de schepenen Joachim van Ishoven 

en Pecter Lauwers « voor leenmannen des leenhofs van den 
E.E.E. Heer van Hovorst om aldaer te doen opdracht ende

(1).

(1) A. A. — los stuk.
(2) A. A. — Rekeningen n° 151 — Cohier van den vyfften penningh 

des dorps van Beerse.
(3) A. A. — Gedingboek — 1628 f° 82.
(4) A. A. — Losse stukken.

Rekeningen n° 232.(5) id.
(6) id. np 208 — Losse stukken.id.
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bclydenissc ». Carolus Anlonius Faes was alsdan stadhou
der (1). In 1741 was « A. Braeckinans meyer van den rid
derlijken leenliove van Hovorsl tol Beerse » (2).

VAN DEN WYNGAERDE — VAN DER DILFT.

« Relevé des fiefs lenus de Guillaumc van den Wyngaer- 
de, épouz de Marguerite van der Dilfl (3) et situés sous 
Beerse.

Godefroid (Guillaume) van der Dilft, heer van Hembise, 
huwde Margaretha van Wyngaerde, dochter van Willem en 
van Maria Van Ranst (4).

HET HOF TER HOLEN.

« Déclaration de F. F. Rispani en qualité de frère el tuteur 
d’Alexandre Fran^ois Rispani et celui-ci comme hérilier 
d’Alexandre Joseph Rubens, écuyer, seigneur de Vremde et 
pour le fief appelé Hof ter Holen a Beersse avec ses dépen
dances annexées » (5).

MALLANTS.

De eerste leenheer van dien naam dien wij ontmoeten was 
Balthazar Mallants in 1609.

Mr. Vermeer was zijn stadhouder (6).
In 1652 was het leen in bezit van ADRIAEN MALLANTS 

(7), die het overliet aan Jan Mallanls, heer van Beerse -f- 
1084, echtgenoot van 1°) E. Cleymans 2°) E. Lcroy. (8).

(1) A. A. — Rekeningen n° 208.
(2) id.
(3) A. R. A. — Cour Féodale du Brabant — 1359 — Aveux et Dó

de 12 pages).
(4) de Stein d’Altenstein — op. cit. — X, f° 94.
(5) A. R. A. — Cour Féodale du Brabant, n° 7474 — Avcux cl 

Dénombrements (n° 640) 81ième liasse n°s 7398-7793.
(6) A. A. — Rekeningen n° 175 — stuk n° 8.
(7) id.

id. n° 215.

Mombersrekening Peeter Faes.
(8) Jansen Voornamen Familiën f° 67 — Graf- en Gedenkschriften.

id.
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DE JONGHE.
Zooals blijkt uil de lijst der leenhoven deel uitmakende 

van hei rechtsgebied der Hoofdbank van Santhoven hied 
.JACOB DE JONGHE een leenhof te Beerse rond hel midden 
der XVIC eeuw (1).

Het leen was nog in ’t bezit zijner afstammelingen in de 
tweede helft der XVIII0 eeuw.

Op 5 October 1778 werd te Beerse leengenecht gehouden 
voor Juffr. C. de Jonghe, weduwe van den heer J. B. Van de 
Zanden en werd verhef gedaan door de erfgenamen Bastyns 
voor den Kerkendries en hel Wolkenlant. De quarlemont lee- 
kenl in hoedanigheid van griffier (2).

Waren insgelijks in hel leengoed begrepen : het Peerds- 
kerkhof, het Groot velt en het Namvken (3).

VAN DACHVERLIES.
Jonkheer Albert van Daehverlies hield in de eerste helft 

dei- XVT eeuw een leen te Beerse met smalle bank (4).

VAN LAER-BOLS d’ARENDONCK.
Maria Isabella Van Laer, Vrouw der Vrijheid van 

Arendonck. Vrouw in Lille, Beerse, Gierle, Lichtaert, Vrije 
Vrouw in Turnhout, dochter van Peeler van Laer, schout 
van Boerse en Vosselaar, overleed op 31 Mei 1741 (5).

Zij was in den echt getreden op 13 Juli 1729, te Vorselaar. 
met Norberl, Francois Bols, licentiaat in de geneeskunde (6). 
Door dit huwelijk ging het heerljk goed over in de handen 
van haar echtgenoot.

In 1741 staat hel verhef aangeteekend van een akker in de 
Hulterakkers onder het leenboek van den heer van Aren
donck. Jonkheer Frans van Cannarl verschijnt als leenman.

(1) Zie nota 2, blz. 134.
(2) A. A. — Rekeningen n° 237.

n° 233 — Rekening van P. G. Van Aetid. id.(3)
voor erfgenamen Pectcr De Roover.

(4) A. A. — Smalle Banck van Jr. Dachverlics. Gedingboek
(5) Wapen van Laer : d’argent a trois canards nagefmt &u n&turel. 
((3) de He rek en rode — op. cit. bl. 403.
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In 1754 compareert 1\ De Roover welke «heeft gedcclareert 
een secker perceeltje erve, 20 roeden. N. de Heirbaen, ge- 
naenil den Vlassaert ende mits den langen tyt van het leste 
verheff, soo voldoet hij bij moderatie met twee hergeweyden 
tgeene hij heeft geaccepteert. Tegensvolgens is tot den voors. 
heeren panlheeren voer leenroerlyck solemnileyl van leen
hof f recht gecomen ».

Copyen van den acte stonden, f° 25 in den leenboek van 
den heer d’Arendonck resort onder den dorpe van Beerse (lj.

Denkelijk waren die leengoederen afkomstig van de fami
lie Proost, want in 1704, vóór de gel)oorle van Isabella van 
Laer, betaalt men reeds reliëf rechten aan den heer van 
Arendonck.

De Proosten waren immers van ouds heeren van Aren
donck en Isabella van Laer, dochter van Isabella Proost, 
Vrouw van Arendonck (2) zal wellicht de heerlijkheid van 
haar moeder geerfd hebben.

DYNTER OF VAN DINTRE.

Dit leenhof vinden wij voor *t eerst in hel archief vermeld 
in 1741 wanneer leenrechten worden betaald voor « den 
Puttenbeeml geleghen ontrent de Bruggestraete leenroerigh 
onder den heerlycken leenhove van Dinter » (3).

Verder 'treffen wij nog een schrijven aan, d. d. 31 Maart 
1775 onderteekend « J. B. Raeymaeckers dit Haegen » en 
waarbij deze den secretaris C. Van Ael in zijn hoedanigheid 
van Schepen van het leenhof bericht dal hij « op 25 April 
zal komen ziften op de leenen van Dintre » met verzoek de 
lijst der leenen op te maken en diegenen te verwittigen welke 
verhef moeten komen doen (4).

(’l Vervolgt) K. VAN NYEN.

(1) A. A. — Rekeningen n° 230.
(2) de Herckcnrode — op. cit.
(3) A. A. — Rekeningen n° 230.
(4) id. 1d. n° 236 — los stuk.
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BIJLAGE IX
23 Juni 1371

Condt allen denghenen die desen letteren sien selen ende hoerén 
dat ick Jan van Harduemont, Ridder kenne ende bekenne in desen 
openen brieven dat Coslyn van Berchem, tser Costyns soene, was 
van Berchem baenroetse, jeglicn Goedevaerde van Harduemont my- 
nen vader ende tegen my gecost heeft ende gecregen alle de goé
deren die wy hadden te Malle, te Turnhout, te Beerse, te Gierle ende 
Salhuffelen ende daer ontrent gcleghen, van wyen dat men se hou
dende is, metten gronde ende met allen den heerschappen ende toe- 
bchoorlen, est in natten, est in droeghen, est in handen, est in wee- 
ken, ofl in wat manieren sy gelegen syn ende ons gedeel ende, oock 
alle dat recht dat wy hadden in de molen te Zursele, met allen den 
loebehoorten, onime eene summa gelts, van welcke somme gelts, ick 
Jan voirs. kennen ende beken in desen openen brief, dat my Costyn 
voirs. well ende weltelyck belaelt, ende daer af genoeg gedaen heeft, 
soe dat ick den voirs. Costyn syncn erfgenaeme ende hen allen die 
daer quytance af behoeven ende van allen andere saecken die ick 
hem tiende syn mach tol op den dach van heden te wettelycken dae- 
uhen claerlyck quytschelden. In kcnnisse der waerheyt ende omt der 
meder vcsticheyt hiér af, hebbe ck dese letteren besegelt met mynen 
propcrcn huyth segele. Dit gedaen in ’d jaer ons Hceren doen men 
schreef derthien hondert sevenlich ende viere op den 23 Juni (1).

J

(1) Rijksarchief Brussel — Handschriften Renesse. (medegedeeld 
door Th. De Molder).
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