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KEMPISCHE GEMEENTEN.
ARENDONK.

Dil dorp heeft kranig zijn deel aan de Brabantsdhe Om
wenteling geleverd. Vanaf den 25 Octobcr 1789 komen zijn 
Jongens op tot verdediging van ’t land. Zij tirekken dien dag 
Turnhout binnen, waarschijn! jk om het leger van Generaal 
Van der Mersch te vervoegen. Commisaris Van Lissum be
taalt voor hen bij de Wc van Tichelt 49 potten Dicstcrsch 
bier legen 3 stuivers den pot, 3 brooden legen 7 st. ieder, 3 
pond boter legen 7 st. ieder, zoodat wij mogen veronder- 
s'ellen dal zij toch een fatsoenlijk groepje vormden. In Juli 
1790, voldeden een twintigtal vrijwilligers aan den oproep 
van hel Congres en volgden het Palriollenleger. Uit een 
rekening van 6 Juli 1790, berustend in hel*Archief der abdij 
van Tongorloo, kennen wij hun namen : J. Vcnnckens, J. B. 
De Vocht, II. De Vocht, P. van Leuven, V. van Gestel, J. F. 
Paeshuysen, J. F. Bellemans, A. van Gooi, J. M. van Gooi, 
P. Beyaerls, J. Claes, .1. Mcrtens, W. Coppens, P. van Steen
bergen, A. Stackenborgh, J. B. Aerls, J. van Gorp, A: Tille- 
mans, J. Dierckx. Zij ontvingen, een eersten keer, voor hun 
pree 136 gulden 10 stuivers, en een tweeden keer, 33 kro
nen (1).

l)c gemeente schreef ook in voor een kanon, alhoewel de 
schout F. J. van Gestel keizersgezind voelde. Hij werd zelfs 
aangehouden en den 29 Augustus 1790 naar Brussel overge- 
bracht door luitenant van der Velden van het korps vrijwil
ligers van Turnhout, die voor zijn commissie 54 gulden 
11/2 stuiver kreeg(2).

Arendonk bleef de Brabantsche Omwenteling getrouw tot 
den kaatsten oogenblik. Den 24 November kocht en ontving 
nog de schepen J. Aerts voor zijn vrijwilligers 25 geweeren 
te Ooien, die deze gemeente niet meer kon gebruiken (3).

BAARLE-HERTOG.
Deze grensnlaals, eigenaardig ingeslotcn lusschen Holland 

en België, scheen te zijn een voordeelige en geruste plaats 
voor de Patriotten. Van in ’l begin October trokken de Jon
gens er door, die zich bij het Comité van Breda gingen aan-

(1) Archief der Abdij van Tongerloo.
(2) Stadsarchief Turnhout.
(3) Mij medegedeeld door Z. E. H. Professor J. Lauwerijs.
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geven. Eens het leger in ’t veld passeerden er geheel de regi
menten. Na den Slag van Turnhout voerde Generaal van 
der Morsch er cenige zieke en gekwetste Patriotten heen. 
De gewonnen kanonnen en wapens waren hier ook in den 
eerste, geborgen, om ze later volgens het gedacht van den 
opperbevelhebber naar Alphen te brengen. De Keizerlijken 
patrouilleerden er dikwijls in den om trek en geraak
ten er zelfs met een achterhoede van ’t Patriottenlcgcr in 
slag. De douaniers hadden hel vooral gemunt op hel graan- 
smokkelen, welk langs dezen kant ijverig geschiedde.
Den 8 Nov. 1789, genoot Baarlc de eer den gevolmachtigde 

van het Brabanlsch Volk H. van der Noot in haar midden 
te bezitten. Ilij kwam er met 2 of 3 dekens der ambachten 
van Antwerpen om alles te regelen. Moeten wij Dinnc(l) 
gcloovcn, dan zou hij er streng le werk gegaan zijn 
en met groote woorden de tucht hebben willen herstellen, 
welke in de Patriotten gelederen nog al le wensehen liet. 
De soldaten verweten hem van hen bedrogen te hebben. 
Het moet er erg om loegegaan zijn, want een slrui- 
schc kerel sloeg zelfs van der Noot zijn hoed en pruik van 
hel hoofd, ’t Ging nog hccter worden, indien Van der Mersch 
die ’l ook met den opperleidcr aan den stok had gehad, maar 
de spons er over vaagde, niet ware tusschcngekomcn en zijn 
vo’k wist te overreden om kalm le blijven. Van der Noot 
verweet aan den Generaal van den gevangen kanselier 
Crumpipen te zacht le behandelen. Ilij had hem in het Ca- 
pucienenkloostcr van Meersel moeten opsluiten, in plaats 
van hem zoo als nu overal in vriendeliike betrekkingen hel 
leger fc laten volgen. Verder verl>ood Van der Noot van de 
kanonnen en wapens naar Alphen over te brengen. Hij ver
plichtte Van der Mersch ze in een schuur alhier le bergen. 
Den 26 November, verbleef de quartiermeester De Uieudnu- 
ne te Baarlc met ziin voorraad van levensmiddelen voor hel 
PatrioPenlcgcr. Hii kon niet verder daar de keizerlijke 
troepen, die rond Meerhout, Moll, Geel, Horenthals, Kastev- 
lec en Hoogstraten rond liepen, hem den wee afsneden. Er 
bleef dan niets over dan een gunstig oogenblik af te wach
ten om de vaderlanders het noodigc te bezorgen. Baarle’s 
volk was de Patriotten zeer genegen, en sterk verbitterd op 
de keizerlijken, om het afschaffen door Joscph II van hun 
geacht S‘° Katharinabergklooster.

BALEN.
Hier ontvlamde de heer van Praet het Patrioltenvuur, die

(1) Dinnc o. c. II bl. 27-29, 37.
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de jonkheid aanwakkerde om ten strijde te varen. De on
derpastoor stond hem ijverig ter zijde. Geen heit, zeide de 
geestelijke in zijn catechismus, voor hen die niet optrekken 
om den godsdienst te verdedigen. De Patriotten verbleven 
er meermaals en ook de Keizerlijken. Dezen hadden al de 
bruggen over de Neet van Balen tot Geel opgebroken. Ba
len had ook de eer in November-December 1790 de laatste 
Patriotten te mogen ontvangen. Verschansingen werden bo
ven Schoor hij het inkomen der heide ópgetrokken, daar de 
Oost enrijkers nog konden afkomen, liet werd onnuttig 
werk, want de Brabanlsche Omwenteling liep ten einde ; 
keizer Leopold II was wederom meester in 'hel land.

GEEL.
Die groote gemeente met haar talrijke gehuchten bleef 

niet ten achter in liefde voor de nationale beweging. De Z. 
E. H. Deken Tubbax onderhield er hel heilig vuur. In Juli 
1789 was er reeds een patriot tenkorps gevormd, waarover 
C. P. Pauli en Reyers het hevel voerden. De Hoogeerw. Heer 
Prelaat Hermans bracht den 1 Augustus een bezoek aan 
Geel om de krijgsoefeningen der Patriotten bij te wonen. 
Hij werd plechtig ontvangen en door kolonel Reyers als 
voigt toegesproken (1) :

Aen den secr eerweerden Ilecrc Hermans Prclaet der Alxlye van 
Tongertoo ende Lidl der Hce ren Staelen van Brabant. 

Ovcriuyght van de soo swacre besigheden ende strengen arbydt 
door de Vaders van Vaderlant tot hel gemeync welsyn aangewendt, 
vcrwillecomen wy de aenkoniste van uwe eerweerdighyt binnen 
onse Vryhydl, ende deelnemende in slants welvaercn, bedanken wy 
met oolmoel endc wederliefde de secr ccrwecrdighe, seer edele 
Hoeren ende Leden van de Staeten van Brabant in uwe cerwccr- 
dighydts persoen, over hunne soo diere sorgc ende kloeckmoedigh 
als wys belydt, tot de algemcyne verdedingc ende ruste geploogen; 
'l is deze ruste welckc de Patriotten van dese Vryhydt de militaire 
oeffeningc heeft doen acnnemen om de vyligheydt van ideren in- 
woondcr te versekeren — ’t is onder dese oeffeningc dat sy D’ecr 
hebben van hun acn uwe eerweerdighvdt met soo teere gevoelens 
aen te bieden, om uwe ruste te vermaeken, seer ootmoedighlyk 
smeekende gelieve hunne hcrkcnlenissc endc iver ten goede aen 
te nemen, ende hun permitterend de kryghsoeffeningc uyt te voe
ren, gelieve onder ooghluykingc ende gedult oock hunne fauten te 
passeeren.
Aclum Ghccl 1 Augusti 

1789
liet welcke doende 

J. T. Reyers colonel

(1) Archief der Abdij Tongerloo.
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Na den Slag van Turnhout kende deze gemeente een gé- 

durig doortrekken van patriotten en keizerlijke troepen, ’l 
Was de weg op Meerhout, Averbode en Diest en zoo verder 
hel land van Luik in. De keizerlijken wilden de verbinding 
niet Luik vooral afsluiten. Daarom droegen zij een voorna
me zorg voor deze plaats. Wanneer zij te lierenthais ver
bleven zonden zij naar hier alle dagen ’s middags een offi
cier met 30 man en 3 dragonders om de sircek te bespieden 
en den toestand te vergewissen. Kolonel Keim bemoeide 
er zich den eersten keer zelf mede en schreef den 1 Nov. 
1789, aan graaf d’Arborg : «Wij hebben gisteren een al'dee- 
ling voetvolk en paardenvolk naar Geel gezonden om de 
streek te verkennen en te zien wat er gebeurt.» De Patriot
ten verlieten de plaats en verbleven te Turnhout. Nadien 
ontvingen de burgers en 'het Magistraat liefdadig een afdee- 
ling Keizerlijken. De inwoners verzochten de soldaten om 
in huis te komen en een verversching te gebruiken, maar 
de officier liet hel niet toe en hield zijn troepen onder de 
wapens op de markt, liet volk bracht hun daar brood, boter 
en hier. Na 3/4 uurs vertrokken de soldaten wederom naar 
Herenl'hals. ’l Is misschien op deze gebeurtenis dat een ha
telijk schimpschrift zinspeelde, wanneer 'het in zijn «reis 
van de 1T Dimfnn, patrones van Geel, naar Brussel» het vol
gende verhaalt. Wij geven het als specimen van zulke pam- 
phletlen :

En chcminant !c Elorenlin clicrchait a salisfairc sa curiosité sur 
tous les poinls qui poiivoicm èlrc rclalifs a la sainte, el il n’onbli- 
a pas dc lui demander commenl ellc avait pu souffrir cpie les liabi- 
tans dc Gliee.l a’lassent pendant la révolution porter proccssionnc- 
lenients leurs rcspects cl leurs offrandes au faineux Vandcr Noot, 
Ie Nabucodonosor des Beiges. La sainlc lui appril, que dans les 
coinmenceinens des troubles elle avoit employé sa puissance a les 
garantir de la contagion palriotique, qu’elle y avoil menie réussi dc 
tcllc sorle, que lorsque le fameux General d’Arbcrg fit fouillcr le 
vilage, pour savoir s’il ne receloil pas des patrioles, lous scs fidé- 
les habitans sorlirenl de leurs maisons pour accueillir le militaire, 
et lui offrirent dc la bièrrc et des taltines, cc qui prouvoit bien 
qu’eile leur avoit conservé la raison. Mais que tont le pays ayant 
été corrompu par les curés, par les moines et par les évêqucs, et 
les pauvres Gbeelens nc pouvant p’us se montrer raisonnablcs sans 
s’cxposcr aux insultcs des fous, ellc leur permit dc faire comnic les 
autres, et d’aller a Bruxellcs adorer 1c polichinel de l’abbc Van 
Eupcn (1).

(1) Voyage de Sainte Dymphne a Bruxelles on Ilistoire véritable 
de la conversion dc nos seigneurs les Etats de Brabant, bl. 15-16.

A Breda, dc rimprimerie du défunt Comité insurgenl. L’an deu-
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GIERLE.
Geneesheer Anloon Sebasliaan Raupp was hier de groote 

patrioi. Wanneer de Keizerlijken voor den Slag van Turn- 
nout deze gemeenle binnenvielen, hielden zij ieelijk huis 
in zijn woning, sloegen alles kant en klaar van een en 
puuuierden, natuurlijk. Zij vernietigden de apotheek en ver
strooiden de medicijnen ; huisraad, linnengoed, kleederen 
en paardsgeluig, levensmiddelen, wapens werden gestolen ; 
een zilveren degen en een ziivoren dienlepel moesten ook 
mede ; de schade beliep in ’l geheel 1012 gulden. Daarop 
schrijft de dokter later een brief aan de Stalen van Bra
bant, om schadevergoeding, ’t Blijft een belangrijk stuk 
voor deze geschiedenis.

Acn de Zeer Edele en Zeer Eerwaarde hoogmogende heeren Stae- 
ten der Provintie van Brabandt, etc., etc.

Vcrlhoont met alle oodmoedig eerbied ende respect Anlhonius 
Sebastianus Raupp practiserende medecine Licenliaet en Cherur- 
gien binnen de parochie van Gierle quaertiere van Turnhcud hoe 
den supliant ter vervoorderinge van den gemeynen intrest, ende 
ter verdediging van U. E. ende Zeer Eerwacrdc heeren, zich heeft 
gesteh aen het hooft van, de ingesetene van de voors. parochie 
aen hun gedistribueerl mym 700 cartouches ider met twee kogels 
ge'aden hun noch voosiendc van nieuwe vuerkeyen, buspoeder en 
kogels, niet alleen om- de kcyzerlyke detachementen van Hcren- 
thals en Casterlc te verstroyen maer vaslelyk geresolveert van hun 
aen te randen, doende daerom verschcyde palroilliens langs de we
gen, waer zij moesten passéren blyvende dus twee geheele Daegen 
en nachten in de wapens tot sondags savondts wezende den 25 8&ris
1789. -----

Dal hy suppliant voor de overmagt moetende vlugten geretireert 
is na Turnhoudt by de aldaer zynde patriotten.

Dal hy suppliant wanneer den attaque den 27 ditto op Turnhoud 
gedaen is, des morgens is uytgegacn met den heere generael van 
der Mcersch wanneer hy suppliant door den dikken nevel ofte 
mist gcexpliceert heeft aen den gemclden Zyn Excellentie de acn- 
naederinge van den vyand met de monstratic van hunne posilien 
wanneer zy byde te Turnhoud voor U zyn ingeweken.

Dat hy suppliant de geheele bataille heeft bygewoont aen de pa
triotten cartouches uytdeelende, en hun ter manhaftige verdedin-

xième du règne de l’Empereur Léopold et premier de la mort de 
l’oligarchie BrabanQonne. 1791. G4 p. Rijksarchief Brussel.
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ge acnwackenlc, na de aclic zich seffens onder de gequetslc bege
vende de zelve verbonden endc verders gcassisteert.

Dan van dit alles rapport gedaen aen den commandant der key- 
zerlykc trouppen, heeft bel huys van den suppliant in bun retraite 
op ccnc barbaerschc wyzc doen. plunderen, zoo U. E. endc zeer 
Kerw. hoeren conncn zien, uyt de hier aengevoegden lystc, den wel
ken den suppliant bereyd is met eed te verificcrcn, en ter bcveslin- 
ge voor waerbeyd van den schouteih en ingesetenen onderteekent.

Hier door is de suppliant geenc meubels meer hebbende, genood- 
saekl zich by zyne vrienden te retireren, endc zich da er te houden 
in afwachtinge den suppliant in zoo cene narre situatie gestelt, 
neemt zijnen toevlucht tol de zeer Edele ende zeer Ecrwacrdc 
heeren.

Oodmocdelyk biddende gelieven gedient te wesen den suppliant 
geconsidereert zynen getrouwen dienst aen den Lande bewesen zoo
danige schaedc vergoedingc te accorderen, als UE. en zeer Eerw. 
hoogmogende keeren sullen goedvinden te behooren.

Dit is de gratie, ets.
Ant. Raupp. (1)

De laatste patriot Coninckx, geboortig van Gicrle, waar
van wij reeds gesproken hebben, woonde nog de 75e verja
ring van den Slag van Turnhout in deze stad bij.

HERENTHALS.
Het volk was er zeker patriotsgezind, daar (hel in 1790 in

schreef tot steun van leger en Slaat voor een som van 1024 
gulden 9 sl. 3/4 d. De Z. E. H. Deken liet de alarmklok klep,- 
pen bij den inval der Patriotten in het land, zooals op an
dere plaatsen en moedigde zijn parochianen aan om hel na
tionaal leger te ondersteunen. De stad bevond zich evenwel 
in zeer moeilijke omstandigheden. De keizerlijken maak
ten er hun concentratiepunt van en zonden van hier uit 
hun troepen naar Heist op den berg, Moll, Hoogstraten en de 
lusschen liggende plaatsen van de streek. Daarbij onder
hielden zij nog overal spioenen, die hun het nieuws der Pa
triotten moesteh aanbrengen ; doch dikwijls werden zij er 
slecht door ingelicht en bedrogen. Geen regiment verbleef 
in de Kempen of hel word te Hcrcnlhals gebilleteerd. De 
vrees van den aanval werkte diep op de gemoederen. De 
Oostenrijkers brachten versterkingen. Alle dagen patrouil
leerden de soldaten in de richting van Pocdcrlcc, Achlerlee, 
Lichtaart, Geel en den Troon te Grobbcndonk om toezicht 
bij de Neeth te houden. Een piket soldaten waakte dag en

(1) Archief Abdij Tongerloo.



89

nacht op een hoogte in de slad om den vijand op tijds Ie 
zien aankomen. De wapens moesten te Herent hals en in den 
om trek binnengelcverct worden ; de pastoors waren ver
plicht de sleutels van de torens af te geven. Mr. De Brou 
zegde aan de Oosten rijkers dal geheel de streek van Heren- 
tlials tot Iteghem van slechen wil bleek, de soldaten er niets 
voor hun geul konden krijgen ; het volk er van eene « inso- 
lencc » was waar men geen gedacht van kon maken ! Over 
een man spreekt kolonel Kcim met lof, dat is over den Bur
gemeester der stad, die goed gestemd schijnt, niettegen
staande voegt hij er aanstonds bij, dal men in ’t algemeen 
wantrouwig tegenover de inwoners dezer streek moet staan. 
De burgemeester licht hem in over de toestanden in de om
liggende gemeenten en bezorgt hem haver, hooi en strooi 
voor zijn troepen (1).

HOOGSTRATEN.
Deze aloude Vrijheid bekleedt een der gewichtige plaat

sen in den Patriot lenst rijd. Z. E. H: Lauwerijs schreef er 
in II. O. K(2) een ui (gebreid verslag over. Wij verwijzen 
den lezer daarheen. Daarom beperken wij ons bij eenigc ge
gevens uit eigen documentatie. Van in ’t begin van den op- 
sland lot op liet laatst verbleven er Oostenrijkers te Hoog
straten ; ’t is immers een grensplaats en de sleutel van den 
intocht uil Holland. Bij den inval der Patriotten in’t land 
greep hier den 24on Oclober de eerste groole vaderlandsche 
manifestatie plaa’s. Hel Manifest van het Brabanlsch Volk, 
we.k het land van zijn verplichtingen jegens den Keizer Jo- 
seph II ontbond, werd er op de pui van het s'adhuis plech
tig afgelezen. Generaal van der Mersch met zijn leger ver
nachtte in de Vrijheid en rukte ’s anderendaags verder naar 
Turnhout op. Een groep vrijwilligers vervoegde de troepen 
en droeg met hen een kunstig gesmeed kartel met de wa
pens van Hoogstraten.

Drie namen van buitengewone bcleckcnis luisteren de bij- 
treding dezer gemeente tol de Omwenteling op : Beltens, de 
drossaard, Vermeulen, de secretaris, en van der Linden, de

(1) Mémoires d’Allon b!. 2G4.
(2) II. O. K. 1939. Alhoewel wij den Z. E. H. Lnuwerijs fclicitce- 

ren voor zijn merkwaardige bijdrage, zij het ons toch tocgclalcn 
te doen opmerken dat het niet den 25cn October was wanneer het 
Manifest werd afgelezen, maar wel den 24en Octobcr. Het was ook 
niet Generaal Van der Mersch die de lezing er van deed, maar wel 
Deken Hcyns «ad hoe deputalus».
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ontvanger. De landheer uil hel herlogelijk Huis van Salni- 
Salm toonde zich niet ongenegen voor de beroering, liet 
volk liep overal niet de driekleurige Brabanlsche eocarde 
op de dorst ; de boeren hielden de wacht in de stad. lloogr 
siraien’s inschrijving voor kanons en geldspeciën en het le
veren van veie vrijwilligers strekt liet tot care. Hoe roem
waardig het gedrag der bevolking ook was, een vlek rust op 
haar liool'd. Ue hoofdschoul J. A. van Cantforl toonde zich 
als verklikker van den eersten stond af, een man die de Pa
triotten en Uiun bestuur te Breda en in den omlrek bespied
de, en alles naar Brussel overbrachl. Hij handelde zoodanig 
keizerlijks-gezind dat hij de Oostenrijkers volgde, met hen 
op hel kasteel van Antwerpen verbleef en daar zeils de bra
ve Turniiouische gevangenen 11a den Slag van 27 Oetober 
bespotte. Wij geven hier, als een staaltje van zijn handelin
gen, eenen brief dien hij den 29 Juni 1789 in slecht fransch 
en vol fouten aan Z. E. den minister TrautmansdorlT 
schreef :

A Son Exccllcnce (1).

En conséquence des instruclions que j’ai re$u par le canal de 
Monsieur Biumcnthal de Tirlcmonl du 13 du courant, j’ai l’honneur 
de donner part a son Excollence que je 111c suis renduc le lendc- 
inain a Breda, 011 j’ai effecliveinent decouvert que l’avocat van der 
Noot élait logé cluz le curé Van Gils et que le nolairc Lincc s’y 
trouvait aussi, je m’y suis arrelié pendans quatre jours dans l’es- 
poit* que mon ami Monsieur Haeck subsiiiut Ecoutctt de Breda au- 
roit été de retour de son voiage de Bergen-op-Zoom, pendans quel 
lems je me suis donné tous les mouvemens possiblc pour ctre in- 
struit de toulles leurs demarches ; selon mes informalions ils y onl 
vue plusieurs Messieurs de Bruxellcs, qui y sont venue pour les voi- 
re, enter autres éloienl a ce que l’on assure quelques des Doueins du 
corp des Bouchers, saus que j’ai pu scavoir leurs nonis, cl 1’on debi- 
te ici publiquement que van der Noot avoit dit en plain lable que 
les affaires du Pais auront un mcillieure suille qu’ils nc pencent. 
G’est ainsi Votre Excel la nee qu’ils encouragent tout lc clergé de 
menie qu’un grand parlie du Publiquc, pour les atlircr sur nolrc 
leriloire. Cela n’est pas possible, puisqu’ils ne quilient point la viJle 
et comme je vien de recevoir unc lettre de Monsieur Haeck qui me 
mande son retour de mêmc que l’arrivc de Van der Noot et Lince 
que j’ai l’honneur de joindrc ici a son Excellance, quel sujcct j’ai

(1) Waarschijnlijk : Minister de Trautmansdorff 
A son Excellence Monseigneur le Comte de Trautlmansdorff, Mi

nistro plénipotentiaire.
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rcsolu de nic rcndrc a Breda pour prendre quelques arrangemens 
ullcricurs avee mon ami l’Ecoutett. Son cxccllcnce peut être 
assurc que je negligerez rien pour me rcndrc utile dans cctie af
faire, de inêmc que dans tont autre occurancc pour le bien être du 
service de notre auguslc Kmpcreur, et méritcr ies souffrages de 
votre Excellancc. C’csl dans eelte attante que j’ai J’honncur d’être 
avec Ia plus grande vénération et le plus profond respect 

De Son Excel la nee
Le Tres humblc et Ie plus soumis serviteur 

J. A. van Canifort Ecoutett.
Mooghslraeten 29 Juin 1789 (1).

De Palrioltcn kwamen, na den Slag van Turnhout, nog te
rug in de Vrijheid, wanneer zij naar Holland wederkeerden. 
Alnjd ontving de bevolking ze even harlelijk. II. van der 
Noot, ais hij den 17 December 1789, naar Brussel trok om 
ingehuidigd le worden en langs Hoogstraten kwam, werd 
er plechtig onthaald. Daarom kunnen wij moeilijk geloof 
beclTen aan hetgeen graaf d’Arberg, den 10 November 1789, 
aan graaf d’AIton schreef over het inkomen der keizerlij
ke troepen : Hel leger werd bij het luiden der klokken ont
vangen ; eenieder kwam het, in de grootste onderdanigheid, 
te gemoed. Het volk betuigde een groot genoegen de solda
ten van den hoogvermogen vorst te zien. Het bleek ontevre
den over al hetgeen was voorgevallen. De opstandelingen 
zelf waren er van overtuigd, zoodanig dal verstheidenen 
niet beter vroegen dan de Patriotten te verlaten, indien zij 
mochten verhopen van hel leven veil te hebben (2).

Nadien werd Hoogstraten nog meermaals door Keizerlij
ke troepen bezocht.

ITEGHEM.
Deze gemeente voelde ook veel voor de Patriot tonbewe

ging. Zij plantte, in 1790, den vrijheidsstandaard en schonk 
in Juni van datzelfde jaar tol ondersteuning der legers 391 
gulden 10 stuivers. Dit dorp beproefde meermaals de pla
gerijen der Oostenrijksche bezettingen van alle regimenten. 
Hel onderging een gedurig op en af trekken van soldaten.

(1) Eigenhandig en oorspronkelijke brief. HS.
Begistrc intitulc : Troublcs en 1789 t. Y. bl. 12C.
Archives des E!ats-Belgiques-Unis. n° 55. Rijksarchief Brussel.
(2) Mémoires d’Allon bl. 287 en 293.
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Dc vijand aanzag hel als een strategisch punt met voorpost 
tegen dc Neeth.

Ziehier een zegcu-wenschcndc vreugdcn-galm aan het 
vaderlandslievende Iteghcm opgedragen :

I.
Zoo dan Itegem, zoo vroomc 
Puyk van ’t edel Kcmpenland !
Is den dag nu acngekomen,
Dat gy vrydoms-standaerl plant ‘? 
O wal wort ik opgotoogen,
Door ’l bezit van deze vreugd,
Die voor al dien Hier geploogcn 
Om uws jonkheyds kloeke jeugd !

II.
Immers hier en zyn ’t geen vruglen 
Door een ander afgeplukt ;
Maer gy hebt ze naer veel duglen 
Mede van den boom gerukt.
Zal het Turnhout niet getuygen,
Hoe zy van den eersten stond,
Om te schieten ’t ’ras in duygcn, 
Itegemschc helpers vond ?

III.
Zeker, en zoo alle landen,
Die den Leeuw ontschakelt heeft, 
Kreegen Itegemsche handen 
Daer den Duytschcn ’Mof voor beeft. 
Voordcrs moet men slegt maer vraegen 
Hulp voor ’t Leger of voor ’t Land ; 
Itegcm kan nooit vertraegen,
’t Geeft en Goed en Bloed te pand.

IV.
Zie daer zooveel Heldc-tooncn,
Die betoonen, dat men regt 
Itegem den hoed mag kroonen,
Endc vieren deze plegt ;
Oft zult gy misschien mispryzen 
Dal er is te lang gewagt ?
Foey 1 dit mag tog niemand pcyzen ; 
Want zy zyn te wel bedagt.
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V.

Immers geen bckwaemcr tyden,
Als den jaerdag van den s'ag ;
Daer ons Leeuwen zoo verspreyden 
Scliröders en d’Altons gezag ;
Daer gy ’t eerste bloed zaegt vloeyen 
Tot meer terging van het Land 
Om de schelmen uyl te roeyen 
En te zab’Ien in het zand.

VI.
Zoo dan Itegem, ’t is regtig 
Dat gy hebt tot hier gedacn ; 
Maekt dat uwe zaek blyft plegug : 
Wagl u van te rug te gaen.
Dal den iever noovt verflauwe 
In den cd’lcn wapen-sliel ;
Houd altyd uw eerste trouwe ;
Dus verbond gy schelm en hel.

VII.
Ziet gy elders Kempe-pooken 
Dacr den vonk geen vuer mee mackt ; 
Schoon zy ’t meynden aen te stooken, 
Had het maer in brand gerackt.
Hier zyn zeker wyzer mannen 
Pastor, Welh en Officier,
Die decz’ razerny verbannen ,
En herkennen ’t oud bestier.

VIII.
Hoed u dan van al die wolven 
Die, als lam’rcn in den schyn, 
Onze vrvheid willen dolven,
En hernieuwen d’cerste pvn.
Volgt gerust uws Herders leering, 
Wion nog Vyg nog Vonk besmet, 
Want hy haet al die onteering 
Van den Godsdienst en ons Weth.

IX.
Groolen Godt ! o ! Opper-Vader, 
Wiens vinger liet al bepaelt ! 
Geeft decz gunst aen al-te-gader 
Die het Necrlands-lichl bestraelt.
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Aldus zullen cenzacin kraglcn 
Met hun veel hcrhaeld gebed 
Maeken d’onverwinb’re niagten,
’t Geen den dwingeland verplet ! (1)

meerhout.
Dit dorp « de bloem der Kempen » werd een brandpunt 

van Palriol-Oostenrijkschcn strijd, ’t Was Ier oorzake van 
den weg op Diesf en de Luiker grens, waarom dc door
tocht van deze plaats beiden groepen aanbelangde. Ilier 
stond aan liet hoofd der parochie priester Joannes Van 
Haechl, van Wilselc, die eerst aan de Hoogeschool van Leu
ven leeraarde lol in 1787, wanneer hij vertrok om reden 
der nieuwigheden die Joseph II wilde invoeren. Het jaar 
daarop werd bij pastoor lot Meerhout benoemd en voelde 
veel voor de Brabanlsche Omwenteling, zoowel als hij later 
in den Franschcn tijd een lievig bekampcr van dc Fransche 
bezetting zal worden. Hij werd geholpen door zijn paro
chiaan Advokaal Duchaleau, die als een der bijzonderste 
«woelgeesten» der Kempen bij dc Oostenrijkers stond aan- 
gcleeke.nd, en tegen wien de vijand meer dan een bevel van 
oplichting uitbracht. Een ijverig man Hendrik Monsicurs 
verliet dc gemeente, doch voerde nu hel bevel over dc Pa
triotten van Westcrloo. Hel terrein lag dus goed bereid om 
den opstand legen Joseph II te ontvangen. In een brief van 
G'enottc lezen wij dat, den 30 September 1789, 25 jongelie
den uil Meerhout met een tamboer aan ’t hoofd naar Breda 
vertrokken (2).

Geheel dc Kempen door luidde dc alarmklok, den 24 Oc- 
tober. In hè» dorp begon men reeds lusschen 4 en 5 uren ’s 
morgens te kleppen. Tc 8 u. vergaderde liet Magistraal en 
kondigde een manifest af, waardoor dc Ooslcnrijkschc kei
zer vervallen verklaard werd. Nadien liep ieder te wapen 
want men verwachtte dc Oosten rij kers die in optocht naar 
Meeihoul (Mcro»h) waren. liet volk viel inlusschcnlijd bij 
den rijksontvanger der douanen binnen, en wilde dc regis
ters en dc zaken van het bureel wegnemen, maar een Fran
ciscaan hield hen tegen zeggend, dat de oogenblik nog niet 
gekomen was (3). Daarop stormden de Vijgen het dorp 
binnen. Dc alarmklok tampte nog altijd. De kapitein de 
Kreysscrn rangschikte zijn voetvolk links van de kerk en 
zijn paardenvolk rechts. Eensklaps loste een Franciscaan

(1) Archief Abdij Tongerloo.
(2) Rijksarchicf.
(3) Rijksarchicf nr 74, bl. 237.
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een schol van achter een huis op de troepen, (zoo luidt het 
officieel verslag, maar spreekt hel de waarheid ?). De dra
gonders waren alsdan nicl meer legen te houden en Irok
ken het dorp binnen, zonder er hevel loc onlvangen Ie heb
ben. Een hevige strijd ontstond tusschen de Patriotten en de 
Oostenrijkers. De burgers ondersteunden ijverig hun mak
kers, verschansten zich in de huizen en scholen duchtig uit 
de vensters op den vijand. Ook van uit de kerk en van op 
den toren werden de roeren op hel voetvolk nfgelosl. De 
Ooslenrijkers moesten het onderspil delven. Daar de kapi
tein geen obilser had om hel dorp aan ziin vier hoeken in 
brand Ie schieten en de l)ossehen rond Meerhout nog vol 
Patriotten lagen, die ook hun mannen gingen ter hulp snel
len, vond Kreyssern hel voorzichtig hel hazenpad te kiezen 
en den weg van Tesscnderloo op te trekken. Volgens zijn 
verslag sneuvelden er over de dertig Patriotten en twee 
Ooslenrijkschc dragonders, twee waren gekwetst, waarlus- 
schen een doodclijk, twee paarden gedood en andere op den 
hol (1). Hoe schoon de kapitein zijn verslag aan Z. Exc. 
den minister verbloemde, zijn haastige vlucht spreekt meer 
ten voordeele der Meerhoutenaars dan legen.

Hel dorp bleef rustig tot den 4 November, wanneer de 
Patriotten, die van uil Turnhout langs Retie en Meerhout 
naar Averbodc marcheerden, hel wederom bezetten.

Helaas de ontmoediging brak uil in het nationaal leger ; 
de troepen wilden de posten legen den Oostenrijker niet 
bewaren en zelfs de drie kanonnen van uit den Slag van 
Turnhout en den schat in den brand laten. Generaal Van 
der Mersdh bidde en smeekte, moest met hen onderhande
len en hun een dubbele pree beloven om den afval van ge
heel ziin leger te voorkomen (2).

De Ooslenrijkers verwachtten de Patriotten te Ilercn- 
Ihals, maar nu vernamen zii dal hel leger te Meerhout lag. 
Aanstonds rukken zij op Meerhout af langs Geel, Oevel, 
Tongerloo, Zocrlc-Parwijs, Wcslerloo. Zii vorderden niet 
snel en verloren tijd onder weg. Kolonel Keim vergenoeg
de zich, den 7 November, met eerst een onderofficier en 8 
dragonders af te zenden, die op een half uur van het dorp 
stil bleven. Hij zelf wachtte te Geel tot 10 uur ’s morgens. 
Luitenant generaal d’Arberg trok de eerste af met een scha- 
dron paardenvolk, een officier en 3 grenadiers ; de overige 
troepen moesten volgen. Op weg vernam hij van een boer 
dal de Patriotten hel dorp verlaten hadden. Daarop volgde

(1) Verslag van kapitein de Kreyssern, Diest 25 Oct. 1789. Archief 
Vereenigde Belgische Staten nr 73, bl. 53. Rijksarchief.

(2) Dinnc. Memoires o. c. d. T, bl. 24.

»
i

I
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hel gebod de plaats binnen te vallen, maar met alle voor
zorgen, de deuren der woningen in te beuken, de buizen te 
onderzoeken. De soldaten vonden daar groot genoegen in, 
want ze konden al zoo plunderen en een aanzienlijken buil 
bemachtigen. De generaal legde zulks zeer natuurlijk uit in 
zijn schrijven aan den opperbevelhebber d’Allon, zeggend, 
dal aangezien de bevolking gevlucht was, de boeren van 
den om 1 rek locli ’s nachts zouden afgekomen ziin om le 
plunderen, en zij hel dan toch op de kap van de Oostenrijk 
kers zouden geschoven hebben ! Luitenant generaal d’Ar- 
berg verbleef maar een uur in Meerhout, keerde weder naar 
Geel, en bevool aan Kolonel Kcim, die hem te Meerhout 
volgde, om naar Heren (hals te vertrekken (1). Vier man 
werd aangehouden : een die gescholen had, een tweede, oud 
rijksonlvanger, die geen eed van getrouwheid aan Z. Maje
steit wilde afleggen, een derde een commies, een vierde een 
pastoor ; allen werden te Brussel nabij de poort van Laken 
in 'l gevang gezet.

De graaf d’Arberg gaf alsdan bevel aan den commissaris 
substituut Pansius van aan bel Magistraat van Meerhout 
te schrijven om paarden, haver, hooi en srooi te zenden. 
De wethouders beloofden te gehoorzamen en zich in alles 
aan al de orders van Z. Majesteit te onderwerpen. De graaf 
stelde er niet te veel vertrouwen in en vroeg, om van hun 
onderwerping overtuigd te zijn, dat zij vier notabelen zou
den zenden. Dan gewaardigde hel leger Meerhout in Keizers 
bescherming le nemen. De wel bouderen voldeden aan de 
opeisching. Nadien bcplcct do commissaris generaal hel ge
val der gijzelaars ; zij modi ten uit Brussel naar Meerhout 
wederkeeren om den goeden dienst der gemeente waar te 
nemen (2).

Wat er ook van zij van al die verslagen der Oostenrijkers, 
het geldt een feit dal een groot deel der bevolking patriols- 
gezind bleef. Wij beslatigcn hel nog. wanneer den 17 Mei 
1790 de inwoners 200 pond kogels door bemiddeling van 
vrouw Wijns uit Meerhout van de abdij van Tongerloo ver
kregen en als hel Souvcrein Congres een oproep deed voor 
vrijwilligers, een groot aantal iongeüeden in Juni-Juli 1790 
ontrokken naar het vadcrlondsch leger. Het archief van 
Tongerloo laat ons eenigc hunner namen kennen: J. Tcs- 
sens, J. Pecters, J. B. van Geel, H. Gevs, J. B; Mutsacrls, 
S. Vermijen, M. Acrlsen, J. B. Lodeweyckx, F: Lodeweyckx,

(1) Gerard. Bapcdius de Berg o. c. 1T, bl. 385. — Mém. d’Alton, 
bl. 279.

(2) Mém. d’Alton, o. c. bl. 282, 284, 287.
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H. van Grieken, J. B. Monseurs, P. Justus; F. Cools, F. van 
Dingenen, H. Aerts.

Den 11 Juli 1790 verspreidde men de mare dat de Keizer
lijken een inval in de Kempen deden. Zonder dralen stuurt 
de opperschepcn De Loecker eenige boden naar de omlig
gende gemeenten om hulp te verzoeken voor Meerhout en 
Mali. liet nieuws was voorbarig. Nochtans korten tijd er 
op waren die van Hcrenlhals, Wcsterloo, Ooien, Morkho- 
ven, Wiekcvorst, Hulshout, lleghem; Heistr-op-den-borg 
bereid om Meerhout ter hulp Ie snellen (1).

Ziehier nu ten slotte een gedicht over Meerhout volgens 
de literatuur van den tijd.

DEN SLAG VAN MEIRHOUT. 
Meirhout laet u Tempels ronken 
Roept nu Vivat van der Noot !
Plant uw Standaert, laet hem pronken 
Dacr g’uw Vyand hebt gedood.
Immers ’t is in uwe straeten 
Op de Merkt ik hoorden ’t wel,
Dal gy tot behoud der Slaelen 
Hun de Kogels treft door ’t vel.
Mars had reeds in u behaegen 
Als hy sag u kloek beroert ,
Toen sag men het Vendel draegen 
Om ’t ontwekken het gcboerl.
Want hy sag het manschap 
Straks met wacpcns in de hand,
Die malkandcren hulpe deden 
Voor de Kerk en voor het Land.
’T was ook tyd want de Pagnotten 
Quaemcn ’s anderdaags van Diest,
Eer men van de Patriotten 
Of van anderen bystand wiest.
De Dragonders vol van woeden 
Drongen in langs alle kand 
Maer Meirhout was op syn hoeden 
’T was syn vesting haest bemand,
Die daer binnen syn gerukt,
D’ander moesten macr wat toeven, 
Wilden sy ook zyn geplukt.
Sict dacr liggen dan de knaepen 
In hun bloed versmagt, versmoort,
Ziet ze naer den adem gaepen

(1) De Mcerhoutenacr, 1863, nr> 25 en 26. — Zie ook Jongenden. 
Bouwstoffen voor de geschiedenis van Meerhout.
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Door de kogels ganscli door-boort.
Kloek dan Meirhoul will niet schrooincn 
Van den dwingland die u drygl 
Tragt voorts zyn geweld te loomen 
Tot dat hy gansch ja, voor u neygt.
’T kostent leven aen de boeven 
Die zoo stoudl hier dringen in 
En denk er zonder vertoeven 
Hier te moorden naer hun sin.
Houd u manschap bij malkander 
’t Heel gevaer is niet gedacn.
Stryd manhaftig d’ccn door d’ander 
Tol dal is de zaek gedacn.
Wilt dan op de kroonen denken 
Die men voor u heeft gcvlegl,
Men sat u haesl komen schenken 
Voor u dit zoo kloeklyk vegt.
Want uw Naam die staal geschreven 
In het bock van Van der Noot,
Men wenschl u veel rust in ’l leven 
En den Hemel naer u dood. (1)

MOLL.
Wat beweging in dit heerlijk dorp ! Keizerlijke en Patri- 

olgezinde inwoners stonden tegenover elkaar, doch de Pa
triotten, meest geleld lusschen hel kleine volk en eenige 
welingezelcne burgers, hielden de bovenhand. Substituut 
procureur generaal de Lecnher landde met zijn dragonders, 
den 12 Juni 1789 le Moll aan om een onderzoek in te stel
len en nam zijn in trek bij den E. 1*1. Landdeken C. van Don
gen. De rijkswacht (provostenl was er niet sterk genoeg en 
moest vermeerderd worden. Uit de verslagen van de Leen
heer aan Z. Exc. den minister Traulmansdorff van 15 en 24 
Juni 1789 kennen wij zoo wat den toestand in de gemeeiir 
te (2). Het Magistraal met den schout De Sworlc, de sche
penen, de secretaris en de familie van V. Dillen hoogleeraar

(1) Rccueil des picccs de ta Rcvolution Bclgique, d. 8, bl. 203. 
Archives des Elats-Bc!giques-Unis nr 91. Rijksarchief Brussel. — 
Zie ook Versamclingc van creliekc stukken, bij een vergaederd

door Sincerus Recht-uyl, d. II. bl. 132-133. Ibidem.
Jongenelen. Bouwstoffen voor de geschiedenis van Meerhout, bl. 

245, geeft hel stuk ook, maar niet geheel juist volgens den oor- 
spronkelijken tekst.

(2) Rijksarchief Brussel.
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bij het Seminarie Generaal te Leuven, en eenige anderen 
hielden de zijde van den keizer. Daartegen kantten zich als 
bijzonderste woelgeeslcn-palriotsgezinden: de Paters Broe- 
nians, Jan, cx-klooslcrling van hel Brigillenkloosler te Ho- 
hokcn en zijn broeder ex-kloosteriing van Rood-klooster 
bij Brussel verblijvende te Molt, advokaat Theeuws, wiens 
huis men de «geusc capelle» noemde, Procureur en Nota
ris Peelers, Vincent van Pelt, slachter, De Bie, Francis 
Boeven en de onderpastoor. De horgemecsters der verschei
dene gehuchten Ezaert, Sokl, Achterbosch, Sluys, Ginder- 
builen* en kom van ’l dorp o.a. 11. Caers, W. Luyckx, J. Gy- 
sen, F. van Mooist, J. Iloefs, J. Wuyls in 1789 allen volks
gezinde mannen, bekamplen schout en schepenen en be- 
iieerschlen hun volk, alhoewel niet slimmer dan hun onder
danen. Er roerde dus gisting onder het volk, des te meer 
dal de lakenmaker Dillen ongeveer 100 werklieden moest 
doorzenden, om wille van de Patriotten die zijn neering 
bedreigden. Zij wilden hem kwaad ter oorzake van zijn 
b'-oedverwani den E. H. Dillen, hoogleeraar bij het zoo ge
haat te keizerlijk Seminarie generaal te Leuven. De werkr 
loosheid van (lat leegloopend volk bleef een groot gevaar. 
Die nielsdoende lieden zouden zich gemakkelijk bij de op
standelingen aansluiten. Inderdaad, den 17 Augustus 1789, 
begon hel spel. De Patriotten (een bende satle schelmen en 
deugnieten) ! zoo zegt hel verslag (1), viel het huis van den 
landdeken van Dongen binnen, roofden al wat or hen onder 
handen viel, volgens den inventaris voor een waarde van 
ten minste 100 gulden. De priester moest gaan vluchten. 
Een Franciscaan, die hij hem in woonde als onderpastoor, 
paU'iots gezind, werd gespaard. Wal de plunderaars alzoo hij 
den monnik verloren gingen zij in winnen met zich naar de 
hoeve der ouders van Hooglceraar Dillen te begeven, waar 
zij hun hart cens goed ophaalden (2).

Na den Slag van Turnhout trokken de Patriotten dikwijls 
door Moll naar Meerhout, omdat de weg langs Geel onvei
lig was. Eenige dagen Ie voren vluchtten de commiesen uil 
het dorp, daar zij zagen dat men er zich begon te wapenen, 

de Patriotten die te Turnhout en Meerhout aankwamen 
Ij ondersteunen.

De Oostenrijkers ach'ervolgdcn de Patriotten. Nadat zij, 
den 7 November, Meerhout geplunderd hadden, kwamen 
zij ’s anderdaags op Moll af. Hier zou hetzelfde gebeurd 
zijn, toen de Deken van Dongen genade vroeg voor zijn we-

(1) Rijksarchicf Brussel.
(2) Rapedius de Berg, o. c. 11 bl. 251.
(3) Mémoires d’Alton.

om
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derspannige burgers, die hem en landbouwer Dillen noch
tans, den 17 Augustus, zoo veel schade berokkend hadden.

Den 9 November, houdt luitenant kolonel graaf de Gon- 
trcuil zijn intrede te Moll en laat in den om trek palrouil- 
lceren op zoek naar Patriotten.

Den 21 November, moet or een schermutseling plaats ge
had hebben tusschcn Oostenrijkers en Patriotten, waarin de 
Jongens een vaandel aan de keizerlijken ontnamen.

Nadat de strijd zich op het laatst van 1789 en in 1790 naar 
Brabant en het Walenland overplaatslc werd hel te Moll 
rustiger. Wanneer in Juni 1790 het Souvorcin Congres een 
oproep deed lol hel volk om wapens, geldspeciën en vrijwil
ligers, toonde het dorp zich uiterst edelmoedig. Hel schreef 
in voor een kanon en bekostigde 60 gewecren. De inwoners 
wilden hel voorbeeld der andere Belgen navolgcn, legden 
den eed van getrouwheid aan de Stalen af, erkenden hen als 
hun wettige hoofden en ecnigsle vertegenwoordigers van 
het volk en voelden in hen blaken « het vuer lol verdedinge 
van onsen heyligen Godsdienst, tol behoudenissc van den 
Stacl ende hel Vaederland». Moll richtte een korps vrijwil
ligers in mei aan ’t hoofd : commandant F. A. Pee Iers, ka
pitein Knacps, auditeur Theeuws, 1° luitenant Smeuldcrs, 
2P luitenant Lckens, vaandrig Putmans, sergeant Bongaerls, 
2P sergeant Huvsmans, adjudant Lools.

Omtrent middernacht fusschcn 11-12 Juli 1790 verspreid
de zich het gerucht dal de Oostenrijkers op de grenzen van 
de Brabnndschc Kempen te zien waren. liet leek een valsch 
alarm. Een rotting van 10 gewapende over.loopers met een 
tamboer verscheen in de Balensche heide. Anders niets. 
Nochtans te Moll trok men aanstonds de stormklok. Op’n 
half uur lijds stond eenieder Ie been met fusieken, schup- 
pen, bijlen, maar geheel de. bende was verdwenen, ’l Is voor
waar een schoon voorbeeld van den icver welke de Mollc- 
naars bezielde tot de verdediging van ’t land.

Een laatste, maal kende Moll de Patriot tenbeweging, 
wanneer, op het einde van Novembcr-begin December 1790, 
de Patriotten zich meenden te verschansen te Balen bij (hel 
inkomen der heide ark ter Schoor. Het was onnoodig. De 
Brabanlsche Omwenteling stierf uit.

Er werd ook in dien lijd eer» muziekmardhe gecompo
neerd ter ecre van de Patriotten van Moll. Wie schreef ze ? 
Was hel S. J. Robson, de auteur der Marche van Turnhout? 
P. Bergmans bibliothecaris der Univcrsilcit van Gent, toon
de zich zoo vriendelijk ze ons in 1914 mede te deelen tege
lijker lijd met de Marchc van Turnhout.



101

NOORDERWIJK.
Deze gemeen Ie deed haar bcsl om de beweging te steu

nen. Hel volk bracht in 1790 134 gulden 15 1/2 stuivers bij 
een voor hulp aan het Patriot tenleger. Zijn jongens ver
voegden zich met die van Ooien om een compagnie vrijwil
ligers te vormen. Gelijk in veel andere gemeenten plantte 
het volk er den vrijheids-standaard den 30 Juni 1790. Te 
dier gelegenheid maakte men het volgend liedeken en zong 
hel op de aria van een «Jaegers duynlje».

I.
Cartouchen, Zabel en Fuzieken,
Dit past een blyde standaerts-feest 
Wel liet meest ;
Wy willen niets als poeder rieken,
Vlam en vier — is ’t plaisir 
Van onzen geest.
Wy willen niets... etc. (Als boven repetitie).

II.
Zoo Noorderwyk, zoo Patriotten, 
Wy pryzen uwen heldenmoed, 
Brabandsche Bloed,
Laet Royalist en Vyg maar spotten, 
Oostenryk — schrikt gclyk 
Uw Vryheids-Hoed.
Laet Royalist... etc. (Als boven).

III.
Hoe vloogl gy seffens in de waepcn 
Zoo d’eersle stormklok gaf lawyd 
Tot den stryd,
Gy kost niet rusten meer of slaepcn, 
’t Is een stof — tot uw lof 
In eeuwigheyd.
Gy kost... etc. (Als boven).

IV.
Den Leeuw, die langen lyd moest zuchten, 

Die praelt nu met zyn gulden maen 
In uw vacn,
Den Leeuw, die om ’t geweld moest vluchten, 
Staet nu vry — in de ry 
Moedigt ons aen.
Den Leeuw... etc. (Als boven).
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V.
Lact uw kanonnen deftig ronken 
En voegt uw ander schuttcry 
Kloek daerby,
Wat zuyver vlamiocn zonder vonken. 
Jae, dees scliaer, — is heel kacr 
Van krncmcry.
Wat zuyver... etc. (Als boven).

VI.
Leeft, Van der Noot, Vivant de Staeten, 
Vivant Van Eupen, en Schonfeld,
Onzen held,
Voor Kerk en Staet willen wy laelen 
Goed en Bloed — en niet uw moed 
Vliegen te veld.
Voor Kerk en Staelen...etc. (Als boven).

VII.
O Hemel ! lael voor eeuwig dueren, 
Voor Brabands algemcync zaek 
Dit vermaek,
Zoo wensclien wy en ons gebueren 
Die hier zyn, — groot en kleyn, 
Hond-om den Slaek.
Zoo wenschen wy... etc. (Als boven).

P. Van Leeuw d’Ecrw. Heerc Pastoor, 
uyt genegenheyd voor den Leeuw, en de 
gebueren(1).

OOLEN.
Dc gemoederen der bevolking verbitterden erg om al het

geen men legen den godsdienst en de landrechten deed. 
Reeds in 1787 en 1788, begonnen de inwoners van Ooien 
eenigen tegenstand te bieden. In 1789, liep dc maal over. 
Wanneer Joscph II de staatsloelagen met geweld wilde af
persen en vele buitengemeenten uil schrik gehoorzaamden, 
boog Ooien bet hoofd niet en weigerde. Maar integendeel 
was bel een der eerste dorpen dal lasten aan dc Patriotten 
betaalde. Vele Ooienaars namen deel aan den Slag van 
Turnhout. Wanneer na dezen Slag de Oostenrijkers de 
Kempen bezetten, verbleven er ook te Ooien. De gemeente

(1) Archief Abdij Tongerloo.
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moest van alles leveren in en builen het dorp : paarden, 
karren, loerage, boter, aardappelen; drank. Docii de keizer
lijken konden den paIriollengeesldrift er niet onderdruk
ken.

in 1700 plaatste men zoowal overal een Brabanlsche stan
daard. Ooien bleef niet ten achter. Den 4 Juni, huldigde hel 
plechtig liet symbool der vrijheid in. Geheel liet dorp 
was versierd en in leest. Jaarscliriflen ontbraken niet, o.a. 
een zeer schone :

pULsIs lYrannls 
sopltls DIsCorDlIs 

VeXILLa slalUs proDeUnl. (1)
(De lyrannen verdreven en de eendragl hersteld zijnde, 
rijst de Sla ten vlag op.)

liet volgend lied werd te dezer gelegenheid uitgegeven en 
gezongen :

I.
Kloek Herent als, lact uw musketten ronken,
Zoo Turnhout, Geel en moedig Westerloo,
Zoo Meerhout, lael uw’ vrydoms-wimpcl pronken, 
Op, Hcthy, Molt, en Thielen, Tongerloo.

Nooit heeft de Kempen iets gedaen,
Of Ooien is kloek meegegaen.

) (bis).)

II.
Wyl nog het jok der Duytsche dwingelanden 
Bedrukte ’l Land met zugt en bitter traen,
Wyl Brabands Leeuw schier lag in slaefsche banden 
Durv, Ooien stout den Keyzer wederstaen.

Nooyl heeft...

III.
Men dreygl ons Dorp met vroede executie 
Met vlam en zwaerd van militair geweld ; 
Wy bleven vast by onze Constitutie,
Wettig Consent of geen Subside-geld.

Nooyl heeft...

IV.
Nu in Breda onz* waer’ Bepresentanten 
Werkten met kracht voor onze liberteyt ; 
Maeklen wy ons hier veerdig l’allen kanten, 
Om op een wind te vliegen tot den stryd. 

Nooyl heeft...
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V.
Wy konden, jae, wal meer als zeven lollen, 
Morkhoven spreekt, spreekt Norderwyk ; 
Op d’e’erstc storm met duyzendc gezellen, 
Stonden wy vroom in wapen al gclyk. 

Nooyt heeft...

VI.
Zoo nu een deel van Brnbands helden schacrcn 
Kwam binnen Dicst gevallen uyl de maen,
Kon men onz’ jeugd niet toommen, niet bedaeren,
Men loopt, men springt, men vliegt nac ’t Vrydoms-vaen. 

Nooyl heeft...

VII.
En binnen Dicst voor Vaderlands-soldaelcn 
Betaelt ons Dorp uyt een dry-oorig Pot ;
’t Subside-gcld ten dienst des Heercn Staelen, 
Spreekt,Heer Gossin, spreekt trouwen Patriot. 

Nooyt heeft...

VIII.
Het schelmen-rot der muyters en Vonkisten,
Daer groot en kleyn zoo jammcrlyk van klaegt,
En daer hier nooyt versebeynen, veel min twisten, 
Van deeze pest is Ooien zuyvcr maegt.

Nooyt heeft...

IX.
Op, Oolenaers, nu fyn genoeg geslepen,
Zingt, lacht en danst rond om uw’ Vryhcyds-slaek. 
’t Is reeds dry jacr dat gy bad aengegrepen 
Het blanke stael voor Brabands goede zaek.

Nooyt heeft...

.X.
Glorie en dank voor alle deeze dingen 
Aen onzen Heer Verlosser onzen God ;
Laet ons hierby den lof der Staeten zingen; 
Dit blyft het woord van eiken Patriot : 

Nooyt heeft... (1).

Sedert het begin van Juli lot in de maand December 1790 
offerden verscheidene inwoners zich op om ten velde te

(1) Archief Abdij Tongerloo.
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trekken en zich bij de Patriot (en te scharen. Wie niet zijn 
leven ten beste kon geven tol verdediging van bel Vader
land, schonk milddadig zijn pennihg tol onderstand der 
Staten. Den 15 Juli betaalde Ooien aan den E. li. A. van 
Celst, secretaris van den Bisschop van Antwerpen, 392 gul
den voor bet aanwerven van een kanon.

De wagen rolde snel voort. Hel Palriottenvuur ontvlamde 
vuriger en vuriger. Den 2on September vertrokken 44 man 
van alle standen en van allen ouderdom naar Moei. Karren 
en paarden vergezelden ben. De gemeente zette ben goed in ; 
zij kregen mede : 'huiven en stokken, om tenten te maken, 
560 1/2 pond hespen door bet bestuur voor 140 gld. 2 sl. 
aangekocht, alsook marmieten en alle keuken- en eelgerief, 
waarvoor het dorp 23 gld. 19 st. betaald bad. Hun kampe
ment te Hoei duurde niet lang. Den 27 September kwamen 
de moedige jongens behouden terug met nog overschot van 
bunnen nooddruft. Ziellier de naamlijst dezer vrijwilligers 
welke met die van Heren (hals, Noorderwijk, Morkhoven, 
Itegbem, Vorselaar, Poederlee, Lille, Hoogstraten op 17cn 
September te Hoei bel tiende bataillon jagers vormden.

1. E. H. onderpastoor Corn. Vrancx, aalmoezenier. — 2. Notaris 
Jan Frans Ouiaerts, kapitein. — 3. Secretaris Pet. Mart. Soeten, 1® 
luitenant, foerier en secretaris. — 4. Pet. Frans De Smedt, 2° lui
tenant. — 5. Jos. van Goubergen, molenaarsgast te Buel. — 6. Pet. 
Hochus, schrijnwerker. — 7. Hendr. Jos. Soeten, broeder van den 
secretaris. — 8. Pet. Mart. Mol, naderhand priester en pastoor te 
Wiekevorst. — 9. Jan Marl. van Mout,* naderhand priester en pa
stoor van Schaffen. — 10. Guit. Heylen, van den Doffenschen hei
kant. — 11. Adr. van Eist, kort na zijn terugkomst overleden. — 
12. Mart. van Bladcl. — 13. Jan Frans Mcrtens, van Gerhagen. — 
14. Guil. Wouters, zoon van Theresia Baetvens. — 15. Pet. Verach- 
tert, alias Peer Duvmen. — 1G. J. B. Wouters, zwager van bakker 
Verdien. — 17. Jan Vervoort, van Schaatsbergen. — 18. Pet. De 
Ceuster, zoon van Frans, Oosterwijk. — 19. Pet. Gecns, getrouwd 
met Maria Berlels, bodin op Herenthals. — 20. Adr. van Lommel, 
steen vormer en daarom «bisschop» genoemd. — 21. Adr. Bruers, 
van Oosterwijk. geheet en «Gcbrucrs». — 22. Pet. Bleirinckx, van 
Mecren. — 23. Jan Vermecrbergen, Adriaans zoon, uit den Honinck. 
— 24. Mart. Verbist, den rossen van Bylen, als voerman. — 25. 
Hendr. Horemans, snuifmaker, oud soldaat. — 26. Jan Verstappen, 
van Oosterwijk. oud soldaat. — 27. Norb. Ilelsen, van Scliaatsber- 
gen, timmermansgast. — 28. Petr. van Reusel, uit de herberg te Oos
terwijk. — 29. J. B. Hcndrickx, timmermansgast, broeder van Fr. 
Hendrickx. — Mart. Cluyts, van den Doffenschen Heikant. — 31. 
Jan De Bruyn, zoon van Adrianus, kuiper te Gerheyden. 32. Mart. 
Helsen, van de Nieuw Hoeve. — 33. Fr. Heylen, zoon van schepen
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iïeylcn, le Doffen. —- 34. J. B. Heylen, van den Doffcnschen hei- 
kam. — 35. Petr. Vervoort, uit tien Aglerbosch, te Heesewijk. — 
3ü. Jan Ma es, dienstbode te Scliaatsbergen. — 37. Jos. Baeleinans, 
woonde vroeger in de Pataelc lluyskens. — 38. llendr. Dcckers, 
Peiri zoon, van Gerheyden. — o‘J. brans van Dingenen, Janszoon, 
van Doffen. — 4U. Pcu\ Verslappen, later getrouwd te Meeren. — 
41. Mart. van Hove, van Meeren. — 42. Clir. bielsen, van de Nieuw 
Hoeve.
Pelr. van Sande, van Doffen.

De maand Octobcr en de 1° helft van November 1790 ver
liepen rustig, alhoewel de omstandigheden niet gunstig ble
ken voor de Patriotten.

Hoe hachelijk de toestand ook scheen, Ooien gat’ niet op. 
Tegen het einde van November trokken toch nog een twin
tigtal jongens naar Balen om zich bij de compagnie van 
Kolonel van der P.raet aan le sluiten, liet dorp verkoeld vijf 
en twintig geweeren der vrijwilligers, die er nog overscho
ten, aan de gemeente Aretutonk. Na nog wat diensten met 
vervoer en brievenbestelling aan de Patriotten van Schilde, 
Morlsei, Edeghem, Lier, Boom, bewezen le hebben, zag 
Ooien met droeve oogen het einde van den heldhaltigen 
strijd en de terugkomst van hel Ooslenrijksdi bewind (1).

43. Mart. Hcyicn, zoon van Anna El. Jansscns. — 44.

RETIE.
Deze belangrijke gemeente leende grootmoedig baar aan

deel aan de Brabantsche Omwenteling. Wel kende zij veie 
dooriochten van Patriotten en Keizerlijken, maar ais krijgs- 
verblijl'plaats staal zij minder aangerekend als Moll, Meer
hout, Geel enz. *t Gold zulk belangrijk strategisch punt niet 
als deze gemeenten. Zij schonk menige vrij wili gors aan het 
Palriollenieger, vooral in 1790. Lenige namen van ben die 
den 29 Juni 1790 ingelijfd werden zijn ons toegekomen : 
Jan Baptist De Vel, Godefriclus Melus, Peeler Meynen- 
donekx, Martinus van den Brande, Jan Baptist De Bie, Jan 
Willekens,- Peeler Sleigers, Andreas van der Wangen* Pee
ler van Dvck, Gitliam Seeps, Gedadie Erkenlal ?, Peeler van 
der Wangen (2).

(1) Ooien in 1790 ; in : Historische Mengelingen over de Kempen. 
— Buiten deze gegevens van den E. H. De Bidder en de onze, ont
leenden wij vooral de naamlijst der vrijwilligers aan een onuitge
geven opstel van den Z. E. H. Professor Lauwerijs van Hoogstra
ten, aan wien wij onzen liartelijken dank aanbieden.

(2) Archief Abdij van Tongerloo.
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TONCERLO O.
In deze gemeen Ie ligt de aloude abdij der Norbcrlijner ka

nunniken, de roem waardigs le abdij der Kempen. Hel dorp, 
waar de abdijlieeren ook de parochie bedienden, was om 
zoo le zeggen praktisch baar onderworpen ; bel middcl- 
eeuwsche stifl vervulde mei cere zijn rol als lieer der plaats. 
De abdij groeide weldra lol middenpunt uit, waarvan hel 
grootste deel der Brabanlsehe beweging uitging ; zij onder
steunde de Staten en bet leger, dank zij baar dapperen abt 
Godfried Hermans. Deze kloekmoedige prelaat bevoordeel
de zakelijk, geldelijk en persoonlijk den opstand legen Jo- 
seph II, niet legen ’s vorsten gezag, maar legen zijn daden.

• Trouwens, ais er een ander Keizer opvolgde schreef de abt 
hem uil ’s Herlogenhosch, den 20 Maart 1798, om zijn on
derdanigheid kenbaar le maken en voegde er bij : « que Sa 
Majeslé n’aura pas plus fidel sujet que moi ». Niet alleen op 
politiek gebied slaat zijn naam hoog in de Brabanlsehe Om
wenteling, maar ook tevens als opper geestelijke overste der 
Belgische krijgstroepen speelt hij een buitengewone rol. 
Hermans schreef ook een gewichligen brief aan al zijn on- 
derhoorigen, veldkapeiancn, officieren en onderofficieren 
enz. waarin hij hun aanmoedigde om ijverige Patriotten le 
zijn, lerzelverlijd ook zedige en welminnende borgers(l).

Zooals met andere geestelijke gestichten o. a. de abdij van 
’s Hertogen park bij Leuven, der zelfde Orde, gebeurde, 
wilde de Keizer ook Tongerloo afschaffen. Hij stelde zich 
daarna den KI Oclober 1789 tevreden met ze onder seque- 
sler te plaatsen. De kanunniken lieten zich niet doen en stel
den een degelijk protest op dat wij in de Bewijsstukken 
hierna opgeven. Niettegenstaande kwam de kapitein Kreys- 
sern de abdij bezetten met 75 soldaten, den l(i Oclober (2). 
Hij vond de deuren gesloten. Niemand wilde opendoen 
Alsdan brak hij binnen en nam te 11.80 uur ’s nachts bezit 
van de abdij. De Procureur generaal van Laken, op wiens 
orders alles geschiedde, legde de zegels, na zich geld en 
zilverwerk, toch niet veel, machtig gemaakt le hebben. De 
bezetting duurde eenige dagen, doch in de omgeving krioel
de bet van patriotten, en de kapitein vreesde een aanslag. 
Wanneer, den 21 Oclober, in al de gemeenten der Kempen 
de stormklok klepte en ook te Tongerloo, ging hij met zijn 
volk ijlings op de vlucht.

(1) Gedrukt bij II. F. ’t Scrsicvcns, z. d. te Brussel.
(2) Verslag de Kreyssern. Archief Vcreenigde Belgische Staten, 

nr 71, bl. 204. Rijksarchief Brussel.



— 108
Na den hardnckkingen weerstand der Patriotten, verlecit- 

de de Keizer eenige toegevingen ; o. a. bcvool hij, den 29 
November 1789, aan oen -leeken econoom beheerder der 
abdij uit zijn post aan te gaan, alles aan den Z. E. li. Prior 
terug te geven en de abdij met vrede te laten (1).

Zooals elders in de Kempen werd hier ook pledhlig den 
vrijheids-standaard geplant den 18 Mei 1790, vergezeld van 
uitspat lende lees tel ij kneden en ononlbeerbaar muziek. Zie
hier hel liedeken welk er gezongen werd (2).

1.
Schroeders, Trautlmansdorff, Alton, 
Poeder, Loot, Kartauwcn,
Kogel, Bal, Obitz, Kanon,
Was air uw betrouwen ;
Reus, Lcclerc en booze Sticn 
Vreedc vloekverwanten 
Koomt in Tongcrloo eens zien 
Vryheids-Standaert planten.

Bijzang.
Neen, zeker neen,
Geen beul of dieven wy begaren,
Neen, zeker neen ;
Die vreugden zyn voor ons alleen,
Voor trouwe Belgen Patriotten ;
Maar voor geen schelmen of pagnotten, 
Neen, zeker neen.

II.
Heel de Kempen moet in gruys, 
Riep soldael Dragonder,
Kerk en Klooster, Tooren, Ivruys 
Alles moet ten onder ;
Menschen, beesten, huys en schucr 
Moet door vlam en zwacrde,
’t Is nu, ’t is hun laclstc uer, 
Alles moet ter aerdc.

)
Bijzang.i Wel Marie Trees,

Zyt gy dan Josephs waere moeder, 
Wel Marie Trees,
Zyt gy, ma foi, die heylige becs ?

(1) Archief Abdij van Tongerloo.
(2) Gedrukt bij H. F. ’t Serstevens, z. d. te Brussel.
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Leert gy uw kinders rooven, stroopen V 
Zy zullen dit wel dier bekoopen,
Wel Marie Threes.

III.
Waer is Hermans, uw Prelaet ? 
Vloekten Benders-zielen ;
Die verraderlyk en laet 
’s nags hier binnen vielen. 
Jnseph is voortacn den baes 
Die u zal regecren ;
Uwen Abt is Meester D’Haes, 
Wilt hem venerecrcn.

Bijzang.
Joseph en D’Haes,
Wat vieze naemen en wat kraemen ? 
Joseph en D’Haes,
Wy kennen hier maer cenen bacs ; 
Hermans alleen zal ons regeeren ; 
Maar niemand zal hier venercercn 
Joseph en D’Haes.

IV.
Schept moed, vreest niet, Heer Prelaet, 
Lael uw vyand woeden,
Gaal voort, werkt voor Kerk en Slaet, 
God zal u behoeden ;
Vloekt den Wccnschen dwingeland, 
Braband zal u pryzen,
U zal ’t dankbaer Vaderland 
Eeuwig eer bcwyzen.

Bijzang.
Den goeden Godt
Die waekt voor zyn getrouwe vrienden,
Den goeden Godt
Besloot voor ons het beste lot.
Joseph dec moorden en dee blaekcn, 
Wy bevoolen onze zaeken 
Den goeden Godt.

V.
Op, op Tongerloosche jeugd,
Die meer als dry jacren
In de waepens vond uw vreugd,
Vroome Kempenaren ;
Lacht nu, maekt nu vreugdc-vicrs,
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Laet uw stemmen hooren. 
Geen zes honderd grenadiers 
Zullen u nu slooren.

Bijzang.
Weg, slacverny,
Weg blauwe Jan met uw spioencn ; 
Weg, slaeverny,
Den Memel mackl ons Kempen vry.
Den echo künkt langs alle zyden 
In bosschen, velden, beemd en heydcn . 
Weg, slaeverny.

VI.
Jac, ik zien het Vrydoms-vacn 
Zwaeyen Tallen kanten,
Niemand wilt hier achterstaen, 
Elk wilt Standaert planten ;
En ziet ronl-om Vryheyds-boom 
Vrye vogels zingen,
En in Wimp en Neelhen-slroom 
Vrye Genoyens springen.

Bijzang.
Aen Godl alleen
Zy lof en allen dank gegeven ;
Aen Godl alleen
Die ons deez* vreugd geeft naer ’t geween. 
En vivanl alle dry onz’ Siaclen 
Die alle glorie gcerne Iactcn 
Aen Godt alleen(1).

VOSSELAAR./
Yosselaar verdient een bijzondere vermelding. Een inwo

ner van dit dorp, op 7 kilometers west van Turnhout gele
gen, Karei Druvls, reed den 27 Oclober 1780, ’s morgens 
rond (» 1/2 uur in vollen draf naar de Vrijheid, verwittigde 
Generaal Van der Merseh over den intocht der keizerlijken 
en hun nabijzijnde mardhc op Turnhout. De Generaal be
spoedigde daarop de maatregelen van den af weer en ver
wachtte kloekmoedig den vijand.

Inlusschentijd maakten de Oostcnrijkcrs liet nog al bont 
in M dorp. Zij kwamen er om krent 5.30 uur aan, vermoeid 
en hongerig, vielen de huizen binnen, eisdden eetwaren en 
drank en zegden dal zij helwcl zouden betalen hij hun le-

(1) Archief Abdij van Tongerloo.
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rugkomst, of anders dat men de onkosten maar moest stel
len op de rekening van II. van der Noot. De molenknecht 
van K. Druyls, P. van Heet, van Hoogstraten, werd gedood 
bij ’l afkomen van zijn molen(1). De troepen loonden geen 
baast om te vertrekken en verspilden een kostelijkcn lijd. 
Eindelijk, rond 6.30 uur verlieten zij Vosselaar.

De Keizerlijken die aan de inwoners vertelden dal zij te 
Turnhout vlug gingen ontbijten, voor den noen terug kwa
men en de Patriotten eens zouden loeren excrcccrcn, on
dergingen integendeel een duchtige nederlaag.

Schranders troepen keerden na den Slag te 12 u. ontmoe
digd Ie Vosselaar weder. Als razende kwamen zij hier toe. Zij 
werkten hun schande uit op de gevangenen die zij medc- 
voerden en op de inwoners hij wie zij binnendrongen. Men 
hoorde niets als vloeken en opcisehingcn. De burgers leden 
verschrikkelijk van den vijand, maar de gevangen Patriot
ten ondergingen nog meer den weerslag zijner woede. Een 
bende plaatste de Turnhoulers op hei kerkhof. Eenieder 
dacTd dal hun laatste oogenblik gekomen was. Gelukkigliik 
bleef hel bij doodsbedreigingen, uithongering en dorst. De 
woeslenaars wreekten zich zoo wreed, dal zij een der gevan
genen, Picter Vcrlongen (Verlommcn?), die een scheut in 
den buik ontving, niet meer voort kon en bij hel inkomen 
van hel dorp omtrent den «Bonten Os » in ’l zand neder- 
zeeg, ongenadig mishandelden en daarna in een huis droe
gen, waar hij in den achternoen overleed.

Na die schandelijke exploolen op wcerloozc mcnschcn, 
trokken de militairen Vosselaar uil naar Lier. Zii nemen 
nog baas Kevacrls mede die hen lol Wechelderzande moest 
geleiden. Die man onderging ook veel leed, doch kon onge
deerd naar huis wederkeeren (2).

WESTERLOO.
De prinselijke plaats prijkt me' cc re op de liist der held

haftige Kempischc dorpen in den Patriotlenkrijg, des Ie 
meer dal zij zich in zeer moeilijke omstandigheden bevond 
om de bezetting van hel kasteel door de keizerlijken. De 
Pastoor, de geneesheer Scgers «boulc-fcux tres dangereux» 
die later werden aangehouden, Hendrik Monsieurs (31 die 
hel bevel voerde over de jonkheid en de weledele grondhecr 
der plaats waren alhier de leiders var» de beweging.

(1) H. 0. K., 1939, bl. 238,
(2) Merkwecrdig Turnhouts Dagverhaal.
(3) Dc Mecrhoulenacr, 18G3, nr 25.
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Een der grootste Merode’s teckende den 2 November 1787 
de lcenverbeffing van bet markiezaat van WeslerJoo. Wil
lem Karei Gisleen markies de Merode, in huwelijk met Ma
ria gravin d’Ognyes de Mastaing, stond in den beginne met 
den keizer op goeden voet, vertegenwoordigde den vorst als 
gevolmachtigde Minister aan liet Hof van ’s Gravenhage, en 
om zijn souvorein waardig te vertegenwoordigen ontleende 
hij zelfs 400.000 gulden, waarvoor bij zijn heerlijkheid 
Westerloo hypothekeerde. Wanneer hij zich, in 1789, aan 
het Hof van Loopold groot hertog van Toskanen bevond, 
ontketenden de Patriotten hun opstand legen Joscph II. De 
markies, alhoewel sterk aan zijn land verknocht, deelde 
geenszins de beginselen noch stemde in met de hervormin
gen van zijn keizer. Ilij sloot zich bij de Patriotten aan, 
nam ontslag als gevolmachtigd minister en ging zetelen in 
de Staten van Ilenegou, die hem als hun mandataris van den 
Staal der Edelen naar hel Belgisch Congres van 1790 afvaar- 
digden. Met overtuiging steunde hij de gezindheid der Pa
triotten van Wcslerloo, Tongerloo, Ooien en om trek, die 
zoo kloekmoedig streden voor au laar en haard (1).

Een groote hindernis in het openbaar palriots-manifeslcc- 
ren der Westclsche bevolking lag in dc bezetting van het 
kasteel door dc Ooslenrijkcrs en het weg en weer gaan der 
keizerlijke Iroepen in deze streek.

Na den Slag van Turnhout viel liet vijandelijk garnizoen 
van Wcstcrloo onder bet bevel van majoor Broëla d’Aer- 
schot. De kapitein Krcissern bezette, hel kasteel met een lui
tenant, 60 man voetvolk, 1 brigadier en 10 paarden. Hij 
versterkte het om eventueel weerstand te kunnen bieden aan 
een belegering der Patriotten . Generaal d’Arberg kwam zelf 
den 7 November met zijn ruiterij ’l dorp binnen. Zijn in
zicht was de Patriotten die Meerhout innamen aldaar te 
verjagen en de plaats terug te bemachtigen. De generaal- 
majoor Baillet-Latour gebood den 17 November 1789 en 
verplichtte den kapitein Krcissern al de bruggen over dc 
Neclh fusschcn Wcslerloo, Geel en ïteghem op te breken en 
alleenlijk die in de gemeenten Wcslcrloo. Geel en Ileghcm 
te bewaren. Troepen uil Aarschot, Hcist-op-den-bcrg en 
Berlaar vervoegden zich bij de andere Ooslenrijkcrs op hel 
kasteel. De wegen van Aarschot tot Wcsterloo moesten door 
de boeren hersteld worden.

Al die gedurige vijandelijke soldatenopmarchen beletten 
de bevolking, zoo als wij ’t hier even zegden, in *1 openbaar 
haar meening ter plaatse te uiten. Beleekent deze houding

(1) J. E. Jansen. Westerloo en dc prinsclijke familie de Merodc.

1
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i.



113

dal zij niet patriot voelde ? O neen. De hiervoor voormelde 
leiders getuigen van het tegenovergestelde. Daarbij lezen 
wij in een verslag van Kreissern aan graaf d’Arberg, op 4 
November(l), dal vele boeren uit Westerloo vertrokken en 
men in de huizen nog slechts vrouwen en kinderen vond. 
Waar bleven de mannen ? Ongetwijfeld in het leger der 
Patriotten. Deze aanhaling bewijst onrechtstreeks het groot 
deel welk de Weslelsche boeren in den Vrijheidskrijg na
men.

Kapitein Kreissern, die vroeger al niet hoog bij zijn over
sten stond aangeschreven, had nu, den 30 November 1789, 
zijn post van Westcrloo verlaten, niettegenstaande de or
ders van er Ie blijven. Hel gebrek aan levensmiddelen bleek 
hier wel de schijnreden van te zijn. Nochtans voerde die 
uitvlucht lol achterdenken, vermits hij nog brood voor 5 
dagen en meel voor 15 dagen uit Leuven ontvangen had. 
Hij moest daarvoor tweemaal 24 uren in het gevang boe
len (2).

Weslcrloo vierde ook hel feest der vrijheid den 27 April 
1790 met het planten van een boom en verhoogde de feeste
lijkheden met den volgenden triomfgalm :

I.
Verheugd U Moyscs met uwe schaeren, 
Mackt vreugd in Elias’s Lust Warand, 
Doet uw verloste volk vergaeren 
By ’l Pnlmbosck acn den watcr-kanl. 
Speelt Israël op fluit en lieren 
In ’l grootc woud aen bron en stroom, 
Den hemel geeft ons meer plevsicren 
Aen onze Neelli by den Vryhcyds-boora.

Byzang.
Dryft den Egyplenaer 
Verzoopen in de roode baer,
Joseph den dwingeland 
Ligt ook in ’t zand.
Gact Moyscs met zyn volk ten Rey 
Wy zyn ook uyt de slavcrny 
En zien met groot vermaek 
Den Vrydoms-slaek..

II.
Op ! Gedcon, vat byl en zwacrde,
Op ! vroomen held, weest kloek en stout,

(1) Mémoires d’Alton, II, bl. 20.
(2) Memoires d’Alton, 1° uitg. bl. 411.
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Werp Baaels Aulaer gansch Ier aarde, 
Verniel geheel ’t oncyndig woud.
En ziel wal hoornen wy hier planten 
Voor God en voor hel Vaderland,
En hoe wy jaegen de gezanten 
Van Baal uyl ons Nederland.

I

i

Byzang.
Dal Gedeon hel byl
Verslyt op Baals romp en slyl,
Wy pryzen hier de pen 
Van Keuremen ;
Het Seminarie is le niel 
En al de Sloegers in ’l verdriet ; 
Onz’ Universileyl 
Herleefd verblyd.

III.
De Boschkens, Hoven en Prielen 
De hoornen schoon van vrugt en blad, 
De Veld-kapellen en Kasteden 
Die pronken rond-om Sions-Stad ;
Zyn voor Afgoden en Godinnen 
(Salomon dwacz’ en ’slcgt gedagl) 
Voor vreemde slooren en zottinnen, 
Tempels van ydelhcyd en pragt.

Byzang.
Weg mei Salomon gact heen ;
Wy willen hier geen zoltigheen ;
Wy reglen onzen slaek 
Voor beier zaek.
Den Leeuw en Chrisli-Moeders beeld 
Staen schoon op onze vlag gesteld ; 
Geen Jeppen of geen tien 
Zyn hier te zien.

IV.f
Zoo Maclsabccr, Held der Helden, 
Herbouwd en zuyvert Sion’ slot,
Men zal uw lof voor eeuwig melden 
Heylig en vroomen Palriot.
Wat vreugd’ in all’ d’Israëlictcn 
Wat blydschap op decz nieuwe feest ? 
Jerusalcm zal weer genieten 
Zyn rust en Godsdienst onbevreesd.

1
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Byzang.
Geen .feest, geen vrolykheyd, 
Sprak Meester Joseph over tyd, 
’t Moet alles zyn te niet,
Kerk en Leviet ;
Macr lof zy onzen Godt,
Die ons verleent een beter lot, 
Wy zién weer b!y van geest 
Ons kermis-fecst.

V.
.Verdwynl voor eeuwig o treurige lyden 
Die wy beleefden dag op dag,
Wal moesl ons Weslerloo al lyden,
Wat vrees en angst van allen slag.
De borgers wierden aengegrepen 
En elk verwagte ’t zelfste lot,
Den Heer Pastoor en onze Schepen 
Vervoert naer een genagen-kot.

Byzang.
Viel Petrus in hel net
Door schelm Herodes vastgezet,
Den Engel en ’t gebed 
Heeft hem gered ;
Den Hemel geeft ook ons gehoor,
En lost d’Eerwacrdcn Heer Pastoor, 
Den Schepen is ook lvier 
Tol ons pïaisir.

VI.
Lof zy en dank in alle eeuwen 
Den Opperheerscher onzen Godt,
Die kragl verleent aen Necrlands-Lceuwen 
En jaegt den arend in zyn kot.
Gaet voorts, verloste Kempenaeren,
En bid en slryd met kloeken moed,
Zoo zal den Heer in u bewaeren 
Den Godlsdicnst en den heldenmoed.

Byzang.
Sa ! Wcstcrloo kloek acn 
Vandaeg den Slcnder eens gegaen,
Vreest nu geen Bcnder-man 
Of blauwe Jan.
Zingt, roept nu onbevreest en vry :
Vivant onz’ Staeten alle dry»
Vivant den eendragts-band 
Van ’t Nccdcrland(l).

(1) Archief Abdij Tongerloo.
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1.

BULLETIN DE L’ARMÊE DU PEUPLE BR ABANDON SOUS LE 
COMMANDEMENT DE SON EXC. LE GENERAL MAJOR 

VAN DER MEERSCH (1).

Turnhout Ie 27 oclobre 1789 a unc heure de relevéc.

Nous regiones a Irois heures dc ce matin Ja nouvelle de la Mar- 
chc de Pcnncmic, a cinq heures leur approchc c’est confirmée, a 
sepl heures cl un quarl Pallaque ii conunencée vers la Porie d’Hoog- 
slmelen. Nous avions pris loules les précaullons et barricades lou- 
tes les enlrécs de la Villc autanl que possible. On nous atlaqua d’a- 
bord avec une vivacité incroyable avec sepl pièces de canon a la 
fois Chargés a Boulcts cl milrailles ; nos Iroupes étaient dislri- 
buces en differents corps a toules les entrees de la Ville et parti- 
culièrement du Cóió de PA 1 laqué, ou son Exc. éiail présent ; après 
cinq quarls d’heure d’Atlaque, loute PArtillerie <le Pennende étant 
poslée el donnanl en plein vers la Porie d’Hoogstraelen, nous 
quitlanies celle position, et nous nous défendimes a chaque pas : 
nous avions un corps de reserve de neuf compagnies placées sur le 
cimelière ; plusieurs maisons sur la grande Place et des avenues 
élaienl garnies dc nos soldals, pour qu’en cas de mauvais succès, 
nous aurions encore pu repousser rEnnemic lorsqu’il se serail pré- 
senlé vers cel endroit.

A l’approche de l’Ennemie nos gens firent de prodiges de valeur ; 
a dix heures leurs manoeuvres devinrent chancellanles, nous avons 
a notre tour chargé et repoussé PEnnemic et nous nous sommes 
eniparés dc Irois pièces de canon dc qualrc a six livres de balie 
avec loulcs leurs minutions, fail deux officiers prisonniers de guer- 
re avec environs GO Soldals, rEnnemic a perdu en morls et blessés 
au moins G00 hommes ; on dit deux Officiers lués du Regiment dc 
Clairfayi ; nolre perlc consislc dc 30 a 40 hommes.

Le Corps d’Annéc des Impériaux élait composé d’un Bataillon 
de Bcnder, d’un de Clairfayl, deux escadrons Dragons, et 90 hom
mes de rArtilleric : le loul environs au nombre de 2400 hommes, 
Pon di.' mème a 3000. Cetle arméc étail commandéc par lc Géné- 
ral Schroëder, le Colonel Kain Lusignan, le Colonel Dujardin et le 
Major Vogelsanck qui commandait l’avant Garde.

Etail signc Vandcr Mccrsch, Gén. Maj.

(1) Uiltreksel uit hel handschrift : Recueil des pièces de la Ré- 
völution Belgique t. 8. Archives des Etals-Belgiques-Unis. nr 91, p. 
244-245. Rijksarchicf Brussel.
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BRIEF OVER DEN SLAG VAN TURNHOUT.

LIEVE VRIND IN,
Dcsc Dint om ui wclvacrentheyt te verhopen ; wal juij en moe* 

der aen gaet, is macr redclyck hel welck sekerlyck wel beter soli
de mogen syn, maer wy hebben hier soo veel schrick e uylgestaen 
dat het niet alle om schrijven is ; en wensclu ul een safig hoogtyt 
van kei*smis en een aenstaendc nieuw jaer, met nog veel naervol- 
gende, als het ul salig is ; en wy hoope dat Godl ul sal bewaeren 
van alle onheyl, want wij al veel gepassecrt syn op dees 2 maendcn 
en wat er nog komen sal is godt bekent ; nu is om ul iet te Laten 
weten, den 24 oetobcr smorgens ontrent 3 uren begosten sij met 
alle de kloeken te stormen ; als doen kwamen cenige patrioLen 
binnen en alle de borgcrs mosten op de wagt met rieken, piek en 
kluppels en a.dat sy hadden ; en dal duerde tol de 25 savondls, als 
wanneer ontrent (j uren 4U0U patriotten in quamen ; en sy deden 
met eenen het vendel op den toren steken ; smorgens den 2G von- 
gen sij den heer schout en den rentmeester en den postmeester en 
den secretaris van iie.cn, en naer noen savens vertrokken sij met 
de gevangen en quamen sij wederom ; ais smorgens den 27 om half 
seven begosten sij wederom alarm te kleppen ; als doen quamen 
5UÜU soldaten met veel canonnen en yscrc keetens om alle de Gees- 
telycke een ider in syn deur op te hangen ; en sij begoste te schie
ten tot den helf ure toe ; sij hebben gescholen op de gasthuys kerk 
en daer komt soo een doneker logt dat sij niet sien en costen wacr 
sij schooten, hel welck seker een mirakel is, en al de glasen van de 
kerk uyt en door den muer tussen S. jan en O. L. vrouw maer die 
is niet besc.hadigt, en in de gaste siract en is soo ik geloof niet een 
huys daer de glaesen sijn in gebleven, de sommige de geheel daken 
geheel door schooten ; de meyt van den heer pastoor uyt het gasl- 
huys deerlyck vermoort, eenen man die syn eygen dood gestorven 
is, den dag van te voren hebben sij nog veel steken gegeven en 
veel borgers vermoort gekuest en gevangen, een huys in den brandt 
gestoken, en de patriotten hebben dry stucken canon gewonnen en 
hier syn 100 en 11 soldaten begraven en veel gequest, en veel ge
vangen en men scgl dat sij nog meer dooden mede genomen heb
ben als geladen, en daer syn maer ontrent 10 patriotten gebleven, 
en de soldaten hebben op den toren gescholen van de groote kerk 
verscheyde keeren maer daer en is niet beschadigt, als doen begos
ten sy te vlugten want ons Live vrouw die helpt onse patriot
ten, want den gevangen canonnier die segt dat hy tot dry macl toe 
een vrouw heeft sien staen voor syn canon, en ons Live vrouw die 
rust in de capel van S. Deobaldus, die is dry keeren gemist geweest, 
onder het schieten en sy is gequest in haer hair en onder haer kin 
is sy soo blauw, soo dat men gelooft seker soo is, dan soeken de
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patriotten nog den heelen dag door nog al naer soldaten die sy nog 
al vonden in alle cantcn aen het moorden en plunderen, en sy 
schooien die dan dool, en gequesi en gevangen genomen, den 30 
hebben sy Crumpipc gevangen, al het volck naer den hollandsche 
kant tol de besloten nonnekens de Bonenfanten en de begyntjens 
een ider nemt soo veel als hy can mede krygen, soo dat men hier 
niet sict als vlugten ; macr ick en moeder die nivens geen kennis 
hadden bleven tuys ; om ons geit te gaen vcrleeren kost niet ge
schieden ; wy syn gebleven mei nog ontrent dertig beggynen ; on
sen lieer pastoor die heeft ook altyd tuys geweest ; nu op den eer
sten november is er een mis gedaen met de toe kerek, soo dat er 
noch al sommigen geen mis gehoorl en hebben ; den (i vertrocken 
de patriotten altemael en den 7 (?) quamen sy weder, hel welck 
noch soo grooten schrick was voor alle menschen, want sy adden 
twee karren met geil die sy in de abdycn adden gehaelt, en den 9 
vertrocken sy met het geit ; l’we lek de soldaten gehoort adden 
quamen sy ook den 11 al brisende Leeuwen om Turenhout in 
brand te schieten, maer Code lof den heer versiet het, maer niet 
sonder pardon, want den schepenen gebigt en gecommuniseert en de 
generale absolutie ontfangen hebbende is de soldaten tegen gegaen 
en pardon gevraegt ; de soldaten hebben hem tot 3 inael toe voor 
hel canon gesel, en doen hebben de soldaten comen campeeren voir 
het begynhof, soo dat mense liooren cost ; den 13 trocken sy we
derom ; sy plunderde al wederom en als sy nu onderwegen wae- 
ren syn sij wederom gecomen met de selve rasernye om turenhout 
in branl te setten, maer sy costen niet want *l vlas dat sy in sommi
ge huysen met poeder in het vier smeten en gink nog niet aen ; 
den 14 ver.rokken sy weder en hier bleven nog ontrent 200 solda
ten op het casteel, om voor de derde keer te plunderen, en als die 
vertrocken, gaen sy soeken by de paters minnebroeders of daer 
geen cruyt of Loot is ; sy meynden naer het begynhof oock te gaen, 
maer den heer docloor Liebereckx die verbidt het, van den over
sten, hy segt van dal voor hem te doen, en hy comt by onse portie- 
resse vraegen naer cruyl en Loot en daer mede is Godt lof het be
gynhof gesalveert, want in het weg trecken plunderen sy alweer ; 
soo laet ik uw weten in wat benautheyt wy hier syn geweest, vier 
weken Lanch, wy die nog tuys waeren die brogten den tyt over 
met bidden in onse kerek, soo wel snags als in den dag, want alle 
uren, hoorde wy iet dat ons soo lanek de struksie geduert heeft 
hebben wy selde gaen slaepcn en als wy gongen liggen het was 
gemynclyck met ons klcedcre, alle de schrickc is niet mogelyck om 
schryven. Laet ons voor malkanderen bidden om den segen des

U Dienares Joanna tibe 
beggyn

Turenhout den 26 December 1789. (1)

heeren

(1) Oorspronkelijke eigenhandige brief, 4 bladzijden geschrift
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3.

BRIEF VAN GENERAAL GRAAF D’ALTON AAN 
KEIZER JÜSEPH II.

A Sa Majesté PEnipcreur cl Roi.
Lc 28 Oclobrc 1789.

Par rapport quc j’ai ■cu l’honncur de faire passer hier a Vol re 
Majesté, j’annon^ais les exces cjuc s’étaicnt permis les insurgcns en 
porlanl leiirs premiers pas sur les lerres de sa Dominalion. J’an- 
non^ais en menie tcmps quc je complais les faire altaquer aujour- 
cTliui 28 ; el ce par le moyen d’une traquc génerale que j’esperais 
exccuter moi-méme : cl j’avais en conséquencc envoyé le Général 
Scroeder é Lierrc pour reconnailre rennemi, en lui donnant ren- 
dez-vous a Malines, oü .il devail m’cn rendre complc. Je 1c destinais 
a conmiander la colonne principale cl a diriger les plus forles at- 
taques. Deux autres colonnes conduites par lc Colonel Desjardin 
de Clairfayt el Ie Lieutenant Colonel Gontreuil de Lignc, devaient 
alaquer en même lemps ; mais cc General arrivé sur les lieux croy- 
aiit qu'il imporlait d’arrêler les insurgens dans lc principe, cl en- 
Iraine d’ailleurs par l’ardeur que montraienl les Officiers, m’écri- 
vit le 2ü au mat in qu’il se proposait de marcher Ie lcndemaln h 
Turnlioul pour en déloger Ie Colonel Van-dcr-Mcrsch qui (du ser
vice de Votre Majeslé ou il a élé jusqu’a ce jour) s’esl mis a la 
têle des méconlens. Le Général troinpé par de faux avis(cliose d’au- 
lant moins élonnanlc qu’on esl enlouré de Iraitres) croyait ce 
Van-der-Mersch chef d’unc bande d’enfans indisciplinés el saus or- 
dre ; il marcha lc 2G au soir au lieu du 27 prescrit dans le plan 
d’atlaque, que je lui avais fail passer, mais qu’il nc re^ul poinl par
ee qu’il élail effect ivement parii conime il me Favait annonce.

11 pril avec lui 3 divisions de Bender et 3 de Clairfayl, 1 des gre
nadiers de Réniac el finalement une division d’Arberg. Son corps 
muni de 5 pièces de canons et de 2 obusiers, marclva loulc la nuit 
et arriva devanl Turnhout a 7 heures du nialin. II fit scs dispositi- 
ons et atlaqua d’abord par un brouillard qui servil encore a Ie con- 
trarier ; niais tout lc Peuple uni aux méconlcns retrancliés dans les 
maisons et faisant un feu terrible sur la troupe, l’accablail du bant 
des toits, des fenélres et des soupiraux de cave ; il per^a cepen-
kl. in-4, ingelast van acliler in een bundclljc kl. in-4, beginnend 
niet : Oc Vreyheyd ; onlbocyd door de reglvcerdigc klockhcyd der 
Brabandsche Helden. Dichtstuk door A. J. St [ips]. Gedrukt tot on- 
derrigling van ’l Publiek, 1790 ; locbelioorend aan den heer onder- 
zoeksrcchler, A. Boone, Turnhout. Brok folklore, waarvan alles 
niet juist is, maar waarvan toch ’t een en ander zijn belang heeft. 
Joanna Tibe, Anlwerpenaarster, geprofest den 8 september 1777, 
20 jaar oud. Zij woonde met haar moeder op het begynhof te Turn
hout tot aan haar dood den 30 Januari 1835, 84 jaar oud zijnde.
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dant après avoir dégagé les rucs des barricades soutenues d’un feu 
de Jiiousqucteric trés vif ; mais enfin il fut obligé de se retirer et 
d’abandonner mêmc une pièce d’arlillerie au pouvoir des babitans. 
Je nc puis avoir l’honeur de faire dans cc moment a Votre Ma- 
jestc un détail plus circonstancié de celtc malheureusc affaire el 
ni conséquemment lui rendre compte de la pertc qu’il y a faite, par
ee que le rapport de ce Général nc m’en est point parvenu. Mais Je 
Coloncl Desjardin qu’il m’a envoyé sur le champ me disait que la 
cliose peut al.'er a 50 ou GO hommes, parmi lesquels se trouvent le 
Capilainc Hey, de Bender, et le Lieutenant Weser, de Clairfayt, je 
me vois borné a promellre ce détail pour mon premier rapport ; 
mais ce que je trouve de plus malhcurcux dans toul ceci, c’csl que 
eet échec va furieusement animer le parti des mécontens ; et qu’il 
faut s’altendre plus que jamais a une explosion. J’ai fait partir sur 
le chanip Ie Lieutenanl d’Arbcrg pour reniédier a ces malheurs.

Le 30 Octobrc 1789.
En rendanl complc a Votrc Majesté de Ia malheureuse affaire de 

Turnhout, commandéc par le Général Scroeder, j’ai l’honneur de 
lui dire que j’en ferais un rapport plus circons.ancié dés que celui 
de ce Général me parviendrait. J’ai l’honneur de le joindre ici. Vo- 
tre Majeslé verra que cette perte est beaucoup plus considérable 
(|ue I’on n’aurail du s’y allendre ; mais si d’un autre cóté elle daigne 
observer que c’esl a la valeur inconsidérée de ce’.te troupe autant 
qu’a l’amour de sou devoir qu’il faut attribuer l’espèce de désordre 
qui a eu lieu, ellc senlira combien on peut s’en promettre lorsqu’ 
elle sera menée avec plus de précautions. Je saisirai encore cette 
occasion (toute malheureusc qu’elle est) pour rendre aux militai- 
res la justiee qu’ils mérilenl. Jamais troupes ne monlrèrent plus de 
fidélité a l’honneur qui les guide. Malgré la fatigue d’une marche 
de scpl mortelles lieues, d’un combat aussi chaud et celle d’unc re
traite qui les ra me na dans 1c lieu d’ou ils élaient partis, ils nc per- 
dirent pas un seul liommc par désertion.

Malgré la retraite précipitée qu’ils ont faite de eet endroit, ils en 
out cependant amené vingt et quelques prisonniers qui ont eté con- 
duit a la citadelle d’Anvers [après de nouvelles insructions] je ne 
doute pas que les troupes n’opèrent avec fruit conlre ce repairc de 
brigands, aussilot que mes dispositions, auxquelles je suis occupé, 
me permellronl de les faire chalier commc ils le méritent.

C’était par lc feu qu’il falloit conlraindrc ces malhcureux au re- 
pentir de leur révoIle.C’était par un exemple terrible qu’il impor- 
tail de marquer les premiers coups ; mais puisque l’on n’a pas pro- 
filé des avanlages que l’on avait sur eux, ïl est d’autant plus urgent 
de réparcr 1c mal afin qu’il ne germe point ; el surtout que les in- 
surgens ne se fortifient dans l’endroit (1).

(1) Mémoires pour servir a la justification de feue Son Excellence 
le Général Comte d’Alton o. c. p. 175-177.
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4.

UKKEN DE GEMARTELDE KRIJGSGEVANGENEN, GESNEU
VELDEN EN VERMOORDEN, PATRIOTTEN EN BURGERS, TIJ

DENS DEN SLAG VAN TURNHOUT, DEN 27 OCTOBER 1789.

Ansoms Cornclius , krijgsgevangen.
Backx Walterus, krijgsgevangen.
Baeten (Baten) Adriaan, getrouwd met Caiharina Diclljcns, hove

nier, vermoord.
Batrijn Jan Baptist, van Antwerpen.
Beelaerts Guilielmus, van Mechelen.
Beirens (Beiris, Berens) Abraham, getr. met Maria Cornclia Baycns, 

vader van 2 kinderen, tijkwever-winkelier, vermoord.
Beirens (Berens) Adriaan, gelr. met Maria Catharina Gccrts.
Bertrang Guilielmus, van Leuven.
Cauwenbergh Francis, gekwetst in den Slag en kort er op gestorven.
Cnaepkens Francis, oud 4ü jaar, gekwetst in den Slag en onbe

kwaam tot werken, tijkwever.
Cornelisscn Andreas (vader) gelr. met Maria Elisabclh Nuycns(nicl 

Truyens), vermoord omtrent het Hof ter Duinen.
Cornelissen Adriaan (zoon) oud 23 jaar, gekwetst in den Slag, kort 

daarop aan zijn wonden overleden.
Cornelissen Jan (andere zoon) oud 30 jaar, linnenwever, gekwetst 

door een fusickkogel op zijn borst en onbekwaam tot werken.
Cornelissen Hendrik, ongehuwd, aan zijn kwetsuren gestorven den 

12 November 1789 !c 2 uur.
De Cos'cr (De Koster) Karei, Anloon, luitenant, gesneuveld in *t in

komen van de Gasthuisstraat in het begin van den strijd, van IIc- 
verlee-Lcuven.

De Konimck Guilielmus, van Leuven.
De Leuze Gislecn Joseph, van Haneffe (Namen).
De Volder Adriaan.
Dierckx (Dierkx, Diercks) Cornelis, gelr. met Maria Dimfna Ma

rien, tijkwever, oud 40 jaar, vader van 3 kinderen, vermoord.
Eyckeins (Eijkens) Jacobus, ge.r. met Catharina Baeten, hovenier, 

vader van C kinderen, vermoord.
Everaerts Antoon, van Leuven.
Fontyn Jacobus, van Leuven.
Gilles Melchior Joseph, van Namen.
Huybrcchts Frans.
Kantforts (Campforts, Canforts) Maria, jonge dochter.
Kerckhofs Jan, getrouwd met Maria Caiharina Fleerackcrs, gene- 

vers!oker-bocr, vader van 4 kinderen, vermoord.
Leemput A. krijgsgevangen.
Mecuwis (Meeuws) Hendrik.
Mertens Maria Elisabeth, getr. met Jan Bapt. van Hulsel, aan haar
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kwetsuren overleden den 22 Novcmb. 1789, den 24 Nov. begravert.

N..., vrijwilliger jager 14 dagen na den Slag gestorven lot Miert.
Pauvvels Jan, van Leuven.
Proost Ignatius, getr. met Anna Maria Schuermans, vader van 2 kin

deren, oud 32 jaar, tijkwever, vermoord.
Radens Hendrik, gclr. met Elisabeth Scheltjcas, kuiper, oud 54 j., 

vader van 5 kinderen (waarvan het oudste 21 jaar oud ook kui
per was, ook in den Slag 5 zware wonden opliep en zijn leven 
lang geestropieerd zal blijven) vermoord.

Robijns, van Leuven.
Salmotn (Salomon) Jan Baptist, getr. met Margareta Proosl, zonder 

kinderen, vermoord.
Sloop (Stoop3> Pccter, getr. met Maria Sehenaerls, oud 28 jaar, va

der van 2 kinderen, tijkwever, gesneuveld.
Struyf Joscph, vreemdeling.
Uwel, van Leuven.
Van Bael Jan, getr. met Dimphna van Gorp, vader van 1 kind, voer-
man-aubergist, vermoord aan hel huis van den Lokeren molen.
Van Bladel Peetcr, getr. met Maria Helena Janssen, vader van 2 

kinderen, landbouwer, wonend op den Beersen pad, vermoord in 
zijn huis.

Van den Broeck Philippus, jonkman.
Van Deun Jan Baptist, ouderling, krijgsgevangen.
Van Eyzendyck Margareta, weduwe, later aan haar kwetsuren ge

storven.
Van Ortcn Lodewijk.
Van Spreeuwenberg Peeler, getr. met Anna Catharina Vues (niet 

Vrins), zonder kinderen, gesneuveld.
Verdey Martinus, van Leuven.
Verlommen Peeter, geLr. met Maria Elisabelh Sjongers, hovenier, 

vader van 3 kinderen, vermoord.
Vcrtongcn Peeter, krijgsgevangen, aan zijn wonden overleden te 

Vosselaar rond den middag den 27 Oclober (1).
Vues (Vuegs) Michiel.
Wagemans, krijgsgevangen.
Willox Jan, van het regiment de Leunckens, van Brussel, woonde 

daar nabij de kerk van Sl. Niklaas en stierf in het gasthuis te 
Turnhout.

Wolfs Petronella, weduwe van Hendrik van Ysendyck, vermoord. 
Wouters N., van Antwerpen (2).

(1) Hier bestaat twijfel of deze en de voorgaande niet dezelfde 
persoon zijn ?

(2) Al deze helden zijn van Turnhout, uitgenomen waar net an
ders staal aangeleekend. Deze lijst is opgesteld volgens hel Bijvoeg
sel aen de Beschrijvingc der Stad en Vrijheid van Turnhout door 
M. L. Van Gorkum (1790) — de namen opgegeven in het Registrum
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5.

ORDERS VAX GENERAAL GRAAF D'ALTON AAN LUITENANT- 
GENERAAL GRAAF D’ARBERG(l).

G Novciiibrc 1789.

Direclion el dispositions des marchcs de Pallaquc de Turnhout. 
Au nioincnt quc toute l’anillerie el loutes les nuinitions seronl 

fournies et que la troupe aura lont ce qu’ellc aura besoin, Son Ex- 
cellence le Lieutenanl-Général comte d’Arberg niarchera avec son 
corps composc de 4 balaillons et 2 divisions pour cxécuter Popéra- 
tion ordonnée conlre Turnhout.

El conmie il résulle dc celtc marchc en avant que l’on passé avec 
loules les troupes la rivicrc dc Aa, sur le seul pont du pays a la 
dislance de 1200 toises dTIercnllials pour dcla se porter sur le vil
lage de Poudcrlé el sur celui dc Lille, le bataillon de Clairfayt se 
portera sur le village dc Lille et celui de Beiuler sur Pouderlé le 
mênic jour quc les bataillons des grenadiers de Regniac el celui de 
Lignc se porteront sur Herenlhals, afin de rendre moins long, k 
tems dont les troupes out besoin pour passer le défilé du pont de 
l*Aa. Le menie jour quc les balaillons de Rcgniac el de Ligne se por
teront sur Herenlhals, la cavalerie qui se trouvera placée a Berlaer 
et a Heislcnberg se portera en avant une division sur Herenthout el 
Sl. Gomar, l’aulrc sur les hameaux voisins de Rosen, Ooslerhovcn, 
Ncllooven, cl le lendemain de Parrivéc des deux bataillons dc Li
gne el des grenadiers a Hercnthals, les balaillons de Clairfayl, el 
celui de Bender parliront a la pelite pointe du jour formant la co
lonne de la gauche suivic d’une division de cavalerie sur Gierle.

Les deux balaillons des grenadiers et dc Lignc suivis dc la deu- 
xième division de cavalerie formant la seconde colonne, partiront 
également le matin d’Hcrenlhals par 1c pont de PAa pour sc porter 
sur les hameaux prés dc Thielen nommés Pryscgul, Heynshaut, 
Plynljcn clc. el sur le village de Thielen.

Les colonnes seront précédées d’avant-gardes composées dc dra
gons et d’infanleric qui formeront des patrouilles de cóté pour éclai- 
rer soigneusement le pays ; la seconde colonne sera suivic dc Par- 
tillcric de réserve couvcrlc derrière clle d’une arrière garde compo- 
sée également de cavalerie et d’infanteric, qui restera a unc dislan-

Morluorum door Deken van der Sloten (begraven den 29 October). 
Stadsarchief Turnhout — dc lijst van cenigc gebrek lijdende wedu
wen opgeslcld door de Schepenen van Turnhout den 25 Januari 
1790. (Stadsarchief) — de cerelijsl der gesneuvelde Patriotten van 
Leuven, in ’t S'adsmusum te Leuven.

(1) Mémoires pour servir è la justification de feue Son Excel- 
lence le Général Comte d’Alton, o. c. bl. 243.
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cc suffisantc en arrière pour bien dégagerla niarchc et v tenir la 
sürelé nécessaire.

Arrivé dans ces cndroils on fora les dispositions nécessaires pour 
foriner la marrche ultéricure vers Turnhout précédéc de 2 corps vo
lants de 50 hommes d’infantcrie et de 20 chevaux, qui dés la veille 
marcheront avec ioules les précautions possibles, l’un sur le ha- 
nieau de Roey, Pautrc a Scvendonk oü ils seront Tres allertcs toute 
Ia nuit, patrouillant en avant, pour apprendrc des nou velles de Pen
nend, c! passerenl nar conséquent au bivac faisant surtout soigneu- 
sement palrouiller Ie bois de Grotcnhouts bosch en avant et sur les 
flancs, pour donner conlinuellemcnt des nouvelles au Général-Ma- 
jor oui sera a Gierle, el au Liculcnanl-général qui sera a Thielen. 
L’artillcrie de réserve parquera soigneusemenl prés de Thielen a- 
vec toutes les précautions pour Ie feu et autres attentions requises 
a ces sortes de convoi pour leur surelé. La troisieme marche se fera 
en portant la colonne de la guuchc, coniposée des bataillons de Ben- 
der et de Clairfayt de Gierle nar le liameau de Roey el de la par 
uil bout de bois dc Grootcnhouts bosch, (qui sclon le rapport est 
coupé et oui aura cependant été trés visité) sur le pont de PAa 
pavs de Broeckxsyde, précédé du corps volant qui sc sera assuré 
du pont. au dessus du hameau de Papenbrugge sur laditc rivière 
PAa, el en formera la garde, el la colonne s’y arrclcra pour rcce- 
voir dc nouveaux ordres.

La seconde colonne sera composéc des bataillons des grenadiers 
de Regniac el dc Lignc ; et la division de cavalerie de la gauchc 
précédéc du corps volant qui aura passé la nuit a Sevendonk, parti- 
ra des hameaux prés dc Thielen et dc ce villagc pour se porter au 
pont de Hout-Turnhout, oü elles feront égalemcnl halte.

Lorsquc les deux colonnes seront parvenues a leurs différents 
pon's ci-dcvant désignés pres dc Broekxsyde et dc Hout-Turnhout 
oü Pon aura conlinucllemenl el soigncusemcnt visité toutes lcshabi- 
ta'ions pendant la marclie, le Général domiera Pordrc de faire pas
ser les ponls par des patrouilles de cavalerie et d’infanteric pour 
reconnailre les habilations au-dela de la dite rivière ; el après ètre 
bien assuré sur ces objets, les colonnes débouchcront en ordrc de 
balaille, pour se formcr, Pinfanteric au ccntrc, composée des ba- 
taillons dc Clairfayt a la droitc. Ligne a la gauchc, et Bender au 
cent re placés hors de la portee du canon, ayant plus en arrière les 
divisions de cavalerie a la droite et a la gauchc dc Pinfanterie et 
en seconde ligne pour réserve le balaillon des grenadiers et deux 
pelotons dc cavalerie qui couvriront Partillerie de réserve. Géné- 
ralemcnt Pinfanterie sera placéc sur deux hommes de hauteur.

Et Pon fera marchcr un détachement dans les environs et en 
avant du hameau dc Papenbrugge avec du canon au-dela du pont 
de PAa pour donner jalousie de cc cöté et menie on fera avancer 
ce détachement avec prudcncc avec son canon pour tirer sur lc 
faubourg vis-a-vis ; c’cst pourquoi cc délachcmcnt aura aussi unc
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quinzainc d’hommcs de dragons pour les porter en avant, a la tête 
des colonnes. Peu en arrière des avanl-gardcs marcheronl 3 cha- 
retles garnies de fascincs el piquets ; idem 2 chariots dc solivcaux 
et planches, cloux, vilbrccains et autres ustcnsilcs de charpentes, 
pour la formalion des ponts accompagnés de 25 Iravaillcurs arniés 
de pcllos ct pioches, et de 4 charpenliers, munis de leurs hachcs. 
Egalement a la tête et a la queue de Parlillcric de réserve marchc- 
ront également 100 travailleurs el 10 charpcnticrs. Les pontons avec 
tout leur attirail, 4 chariots pleins de fascines ,el 2 autres de plan
ches sapinaux etc acconipagnés du Lieutenant des pontonicrs Kint, 
placé toujours au pare de Parlillcrie dc réserve jusqu’au niomcnl 
ou on les fera marcher en avanl pour les besoins.

Dans quelques circonslances que ce puissc clre, on ne passera 
jamais dans les hameaux ou villages, inais a cólé, après les avoir 
bien fait rcconnoitrc et fouiller ; et s’il devenoit indispcnsable soit 
par Ie placement des ponts ct aulre nécessité d’y passer, cc ne sera 
qu’aprcs que l’on aura parfaiement rcconnu et que Ton sera assu- 
ré qu’il ne s’y trouve rien de Pennend.

Comme celte marche coinmencera 2 heures avant 1c jour, c’cst-a- 
dirc a 5 heures du ma'in, Pon parviendra dc bonne heurc et avee 
Ie grand jour aux ponts pour déboucher sur la rivière d’Aa vis-a-vis 
de Turnhout ; on aura tout le tems qu’il faudra pour faire convc- 
nablemenl ce passage et se placer de bonne heure devant cclte pla
ce ; cl conséquemment on pourra encorc commcnccr la canonade, 
el Pon pourra faire usagc des obusiers le même jour, réservant 
la nuit pour Pélablissemcnt des I)atleries a boulels rouges, au cas 
que Pon n’ait point pu parvenir avanl a faire nicttre bas les armes 
aux insurgens ; et pour que ccPc opération se fassc avec lc plus dc 
facilité pour la troupe, Pon aura soin dc la faire approvisionner 
pendant le tems que Pon sera occupé devant Turnhout, de bierre, 
d’eau-de-vie et dc fromage pour suppléer a la cuisson dc leur ordi
naire.

Les gros bagages resteronl en arrière, ct Pon ne portera que les 
voilures de pains, les tenles ct les autres choses indispcnsables, et 
Pon aura soin des vivandiers cl des bouchers, s’il y en a avec les 
bataillons.

Tous les préparatifs pour les fascines, piquets etc doivent êlre 
rassemblés a Hcrcnthals sitól que possiblc ; les pontonniers et pon
tons doivent ctre mis en menie dc pouvoir ctre a portéc lors du 
besoin ; pour quel cffel il sera donné des ordres.

L’on recommande le bon ordrc lant dans les marchcs qu’aux 
lieux oü Pon s’arrêtera ainsi qu’au camp : personne nc pourra sous 
quelque pretexte que cc puissc être s’écartcr de son balaillon, sans 
un ordre exprès du Genéral ; et dans ce cas et surtout dans celui 
ou il faudra entrer dans des maisons, ils scront conduils par des 
officiers qui devront répondrc de tous cxcès. Les commissaircs ci-
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vils fourniront Ie bois, la paillc et Ie fourrage, et tout ce qui con- 
vient pour la nourriture des troupes aux endroits qui seront desi
gn és.

Ces objets suivront la marchc des colonnes et seront escortes par 
de pelils delachemens.

Quand toutes les disposilions seront faites, la troupe placcc 
dans le camp et prètc a agir hostillement, on fera sommcr Ie bourg 
par uil trompette avec un officier de se rendrc a discrction la vic 
sauf ; et en cas de refus le General doit d’abord faire agir lous les 
effets de Partilleric el ses obusiers pour détruire et bruler l’cn- 
droit : et pour qu’ils ne puissenl avoir de secours, ou se retirer a 
l’insu du General, qui commando, il fera inslruire les 2 pelotons de 
cavalerie poussés en avant des ailes de son corps pour qu’il cclaire 
soigneuscmenl par quelques dragons, qui s’avanceronl de manièrea 
pouvoir éclairer Pennend, el qu’il soit par eux informé des moin- 
dres mouvemens qu’ils pourront faire, soit pour se retirer vers 
Hoogstraeten ou ailleurs, ou jetler du sccours dans le lieu attaqué.

El oom* oue cc corps n’ait aucune inquiétude sur la gauclie et 
ses derrières, el qu’il ne puissc se glisser entre lui et Hcrenthals, 
il y aura un balaillon et un escadron pres de Castelet, qui se sera 
porie de Dies! sur Meerhout, Gheel et Caslelct, et qui patrouillera 
pour s’assurer que rien ne puisse se portcr sur Hercnthals ou dans 
ses environs.

Aprcs avoir heureusemenl acheve l’opéralion a Turnhout, le corps 
conlinuera sa marche sur Hoogbstraeten et agira de même et avec 
les meines prccaulions prescrites pour Turnhout, jusqu’a ce que 
l’on ait déblayé ces endroils occupés par les soi-disants Patriolcs.

II en sera de menie d’Arendonck etc.
Des que l’opération de Turnhout sera décidce, l’on fera marchcr 

d’abord Ie balaillon et Pescadron sous les ordres du conitc de Gon- 
treuil, placé a Castelct, pendant Pexpédition direclement sur Diest, 
d’oü ils renlreronl dans leurs deslinations respeclives d’oü ils 
élaient parlis.

Etait signé, d’Alton.

C.

BMEF VAN DEN II. E. OPPER AALMOEZENIER G. HERMANS.
CVodefl'idus Hermans Abbas Tongerloensis et mill'.iac Belgicae 

Superior Castrensis, omnibus praesentes visuris Salutem.
Quandoquidcm deputaverimus et miserimus, sicuti per praesen- 

les deputamus et mittimus Rcvercndum Patreni Bernardi ; Sclunitz, 
Religiosum Ord : F. F. Erem. S. Augusl.ini, in provinciam Limbur- 
gensem ad ibidem obeundum munia Capcllani Castrensis : hinc 
est quod omnibus et singulis personis ad mililiam noslram Belgi- 
cam spectantibus mandennis et injungamus, ut praefa'o Rodo Patri 
exhibeant debi’am rcverenliam, debitamque obedientiam in Spiri-
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tualibus, sescque pro celebrando paschate conformcnt iis, quac ip- 
se sive quoad locum ubi, quam quoad tempus in'.ra quod, statucre in 
Domino judicaverit ; nisi fortc pracdictac personae militares pro
prium, cui subsunt secum habuerint Capcllanum.

Datum Brux. in refugio nostro 
Die 8* Martii 1790 (1).

Zegel Hennans 
in rood lak.

Godcfridus 
abb : Tong.

7.

INSCHRIJVING VOOR KANONS VAN HET BRABANDSCH 
PATRIOTTENLEGER IN 1790 IN DE KEMPEN.

2-10 Juni 1790.
1 kanon(2)De baron van de Werve de Lichlaerl 

De baronnes, zijne gemalin 
De baron de Gilman de Zevenbergen 
Dc baronnes, zijne gemalin 
De prins van Salm-Salm 
De heer Fr. B. Bellens 
De graaf de Fraula
De burggraaf dc Fraula en zijne gemalin
De heer Vinck dc Wustwczcl
De vrijheid en hoofdbank van Santhoven
Dc heer en de juffers Vermoeien
Het kapittel Collegiaal van Hoogstraten
Het dorp Emblehem
Het dorp Zoersel
Hel dorp Kalmpthout
Het dorp Esschen
Het dorp Arendonk
De pastoor, de geestelijken en gemeentenaren van 

Desschel
De inwoners van het dorp Ooien 
Degene van hel dorp Schilde 
Degene van Ranst en Millcgem

1
1
1
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1

Geldspeciën.
Gulden

798-4
403-8 1/2

Het Kapittel collegiaal van Turnhout 
Dc ingezetenen van Wucstwczel

(1) Archief Abdij Tongerloo.
(2) Tegen 30 Louis voor ieder mctaale kanon scs ponder. — 

Mertcns en Torfs. Geschiedenis van Antwerpen. Aanhangsel, bl. 
109. Antwerpen, van Mcrlen, 1853.

B U,„oi, e51
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400Het meersch ambacht van Turnhout 

Het dorp Iteghem, bij Hoogstraten (?)
De pastoor en de Begijnen te Hoogstraten 
Bijvoegsel tol de bijdrage van het kollegiaal Kapittel 

van Turnhout
Het ambacht der tijkenwevers te Turnhout 
Het ambacht der linnenwevers aldaar 
Ken jongeling geboortig uit Herssell 
De schoutel, burgemeester, schepenen en ingezetenen 

van Hoogst raten
De pastoor, vikaris, burgemeester, schepenen, gezwo

renen en gemeentenaren van Meir 
De pastoor, vikarissen, burgemeester, schepenen, gc- 

moentenaren en gezworenen van Meerle 
De pastoor, vikaris, burgemeester, schepenen, ge- 

nieenlenaren en gezworenen van Minderhout 
De pastoor, vikaris, gezworenen en gemeentenaren 

van Wortel
De pastoor, vikaris, welhouderen en gemeentenaren 

van Bijckevorscl 
De ingezetenen van Loenhout 
Die van het dorp Ileghem 
Die van Schriel; en Groot-!oo 
Bijleg van hel dorp Esschen 
Het dorp Casterlc
De hoofdschoutel, schepenen, burgers en gemcente- 

naren van Turnhout 
Een partikulier persoon aldaar 
Een onbekende dame
De edele heer J. D. B. en mevrouw zijn gemalin J. M.
Twee onbekende vrouwen
Twee anonyme juffers
De Begynen van Turnhout
Het dorp Grobbendonk
Hel dorp Pullc
Het dorp Hallc
Het dorp Vierscl
Een onbekende
Hel dorp Noorderwijk
Het dorp Tielen
Het dorp Lichtacrt
Het dorp Wiekcvorst
Het dorp Tongerloo
Het dorp Mcerbcke
Het dorp Relhy
Hel dorp Moll
Het dorp Balen

30 louis 
252-9 1/4

401-16
300
100

50-11 1/2

409-6 1/2

186-9 1/2

210-4 1/2

101-131/4

74- 1/2

160-3 1/2
600
391-10
71-131/2
44

208

800
100

65
105
11-2 1/2

608
512

40-3
36
40
68-151/2
14

134-151/2
82

125
400
100
50-1

269-10
391-10
391-10
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Het dorp Massenhoven 
Het dorp Mcrxplas 
Het dorp Beerse 
Hel dorp Vorselaar
De geestelijke en wereldlijke overheid en de gemeen

tenaren van Brocchcm 
De kinderen en dienstboden aldaar 
Vier onbekende personen 
De ingezetenen van Hersselt 
De geestelijke dochter J. H. De Wil 
Hel dorp Brechl
De ingezetenen van Herenthout S. Pelri
Het dorp Oost ma 11e
Het dorp Kapellen
Hel dorp Zocrle-Parwys
De parochie Bell, bij Ghcel, heeft uit de omhaling 

door den Pastoor en Burgemeester gedaan, rechls- 
slreeks naar Brussel gezonden 

De stad Turnhout, voor bijleg 
Hel dorp Pulderbosch 
Het dorp Weelde 
Hel dorp Poppel 
Hel dorp Baarle-Hentog
De heer des graafschaps en heerlijkheid van Wyne- 

ghem, mits de Pastoor, wethoudcrcn en gemeen- 
tenaren aldaar 

Hel don) Morkhoven 
Het dorp ’s Gravenwezel
De heer en de gemeenlenaren der heerlijkheid Oelc- 

ghem
Het dorp Bouwel
De Pastoor van Herssell en drie dienstboden aldaar 
De inwoners en gemeenlenaren van Herenthout S. 

Gummari
Het dorp Hulshout 
Hel dorp Wcstmalle
De pastoor en de ingezetenen van het dorp S. Job 

in ’t Goor
De heeren Landdeken, schoutcl, schepenen en gc- 

mcentenaren van Bavcls
De pastoor, de molenaar en elf pachters der abdij 

van Tongcrloo
De pastoor en de ingezetenen van het dorp Grobbcn- 

donk
De gemeente Wommclghcm 
De slad Herenthals

200
800
315

76-2 1/2

485
37

241-1
105
116-13 1/4
400
295-14 3/4 
106-3 3/4 

137-3 1/4 
50-6 1/4

77- 1/4
67-2 3/4 
43-10 1/4 

231-1 
201-6 
177-10 1/4

392
152
400-1 3/4

127-10
75

100

41-10 1/2
200
165-16 1/2

400-1 3/4

62-161/4

392

. 196
784

1024-9 3/4
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De pastoors en wethouders van Gheel, Molt, Meerhout, Olmen, 
Balen, Desschel, Relhy, Vorst, Vcerle, Zammel enz. door een groot 
aantal dorpsbewoners vergezeld, kwamen, in den voormiddag van 
15 Juli, te Brussel aan, om hun offergiften, tot het koopen van ka
nons, het Congres aan te bieden (1).

8.

PROTEST VAN HET KAPITTEL DER ABDIJ VAX TONGERLOO.

Wy ondergeteekende Prelaet en Religieusen der Abdve van Ton- 
gerloo kennisse bekomen hebbende van de orders aen ons door ...
................................... op den naem van Sync Majesteyl gegeven van
promptelyk onsc Abdye te ruymen, verklaeren vast overtuygt te 
zvn, dat wy by onse professie en drv solemnele beloftcns ons vast 
gehegt vindende zoo acn den Regel, als acn het huvs ende gerneyn- 
te waer in wij ons vercenigt vinden, gcene wereldIvke magt, welk- 
daenige die mag wesen, ons kan of vermag t’ onlslaen van de ver- 
bintenisse door de gemelde beloflens gccontracteert, dat ook zoo 
volgens alle gceslelykc en werchllyke regten, blyde inkomsten en 
conslilue-wellen van desen lande ende zelfs volgens bezondere 
charters en vryhcden door de Hertogen van Brabant acn ons huys 
verleent, geen welkdaenig vermogen of overheyd ons buyten be- 
hoorelyken weg van regl en kan berooven van onse eygendommen 
en van den stact die wy wcltïglyk volgens onse vocatie verkosen 
hebben : diens volgens dat wy de gemelde orders aensien als eene 
waere fcytelyke behandeling buyten regt, daerom protesteren wy 
van niet tcgcnslacnde onsc ruymingc voor altyd geheel te blyven 
in ons onverbrekelyk regt van onsen slaet, huys eygendommen en 
al wal daar aen kleeft, te reclameren endc recouvrercn : protes- 
ferendc verders tegens alle fevlelykheden gedaen ofte nog te doen 
aen onsc persoonen, huys, kerken, bezittingen, mitsgaders tegen alle 
distractie, a’ienatie, vermindering of schending van onse goederen 
en eygendommen, laslende allen Notaris, toonder dezer ofte van 
des zelfs dobbel van dit tegenwoordig prolest te doen aen in han
den van den Procureur Gcnerael, oft alle welkdaenige persoonen, 
met de uvtvoering der voors(eyde) orders gelast, hem verzoekende 
van Pcffcclucren dier ons te doen ende te geven belioorlyk rélaes 
in forma (2).

9.

ATTESTATIE.
Ik ondcrgeschrevencn ben naer de bekende Revolutie, en ons ib-

(1) Slaes, o. c. bl. 211.
(2) Eigenhandig door Adriaan Heylen geschreven. Archief der 

Abdij van Tongcrloo.
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komste van Brabant niet mijn Veld-Jagers Corps den 13cn Januarii 
1791 «in de Kempen gekomen alwaer ik tot nog toe als Militaire 
Commandant verbleven ben. Niet legcnslaende den quaeden naem 
die de inwoonders der Kcmpc van te voor gehad hebben moet ik 
tot ondersteuning der waerheyd attestceren dat menschen van zeer 
goede genegentheyd syn tol het Militaire, dat zy niets anders wen- 
schcn als de algemeyne ruste en dat sy sig geduerende dezen tyd 
stil en in vrede gedraegen hebben, en is het zaeken dat de zelve in- 
woonders der Kempen slcgt handelen soo moeten sy bedrogen en 
misleyd worden. Gelijk gebleken is in de droevige omstandigheden 
der Revolutie ; het getal der niet goed-denkende is scer klyn, en 
ik kan verzekeren dat deze goede ingezetenen Borgcrs en Boeren 
der Kempen die alreeds hun oogen gcopent hebben, goed denken 
en hunnen Reglveerdigen Souvereyn onscr Koning zeer genegen 
zijn. Ik recommandeerc alsoo dese goede ingezetene Borgers en 
Boeren der Kempen aen de Hoogc Aniptcn als ook acn het loc ko
mende konnondc Militairen.

Actum Herenthals den 30cn April 1792.
Van syne koninglyke Apostolykc Majcstcyt,
Overst Wagt Meester en Commandant van 
het Vcld-Jagcrs Corps.

Dandini.

(Eigenhandig ondcrlcckond) (1).

Cachet in zwarte lak met wapenschild.

(1) Stadsarchief Turnhout.



LITERATUUR.



134

1.

[SLAG VAN TURNHOUT 1789]

Herhael ons Zang-godin hoe Ncerlands Vlugtelingen;
Uyt Hollands Brabant in de vr.yheyd Turnhout dringen \ 
Hoe d’Alton, Schroëder zond niet ruym vier duyzenl man 
Om al ons jonkheid da er te hakken in de pan 
En mei zes stuks geschut gansch Turnhout om te werpen... 
Den vaderlander was zijn sabel nog acn ’l scherpen 
Maer half gewapent met drij duyzent man ontrent,
Hel voorspook van dien dag was ranp-spoed en ellend...
Geen wapen-oeffening, geen regel-lugt, geen orden,
Een hoop jonk volk verwart, wat zal dit Leger worden !
U voorbeeld, llenrik, dat s’u liefd voor ’t Vaderland 
Was lol in ’t jongslen hert gewortelt, vaslgeplanl,
Van die in d’open slad een wisse dood verwaglen ;
Omtrent vier honderl man, bereed hun swakke kraglen 
Met zeker doods-gevaer te geven voor hel Land,
On!hielden zich in huys, op zolders ’t alle kant,
En veel in kelders, meer in schueren en in stallen...
Den Oostenrijker quam om alles ’t overvallen,
Niet met voorzichtigheyd of wetenschap van iel,
Zelfs zonder kennis van hel gheen’ er is geschiet...
Den Duytschen Leyds-man was gebliendt-doekt en misleden 
Door ’t goddelijk beslier, ’l wijl hij quam ingereden,
De onbewalde Slad gelijk in zegenprael...
Elk Vaderlander sprak terstonts een helden lael 
En moedigden malkaer om vromelijk te veg'.cn ;
Men zag geen jongens meer maer alle mavors kncglen...
Elk huys in deèze straet, dal vuer en kogels spouwl,
Was als Vulcanus smis op Aelhnas-koTk gebouw!.
Men schoot van ’t lniys-dak en uyt al de soldenngen,
Terwijl de moedigste uyt D’Enghe zij strael springen,
En vellen D’hooflmans neer... langs galen in de muer,
Te voren door geboorl, gaf m’onophoud’lijk vuer ...
Het Rol van Bender vlugt, den Ruyler even snelder 
Maer menigte van decs door ’t vueren uyt de kelder 
Bestierven ’t op de plaats : den aep van AnhaM, daer 
Minst aengelegen was, die raekien uyt gevaer.
Drij stukken grof geschut, verovert, bleevcn binnen,
Die Schroëder tot dry mael, gepoogl heeft te herwinnen, 
Maer vrug eloos, terwijl den Duylsch die wederkeert,
Daer voor de laesie reys hel oorlogs-ambagt leert...
Den hoog-gemulsien-dief was mid’lerlijd aen ’t plonderen 
En bleef in vrouwen-moord aen geen barbacr ten ond’ren,
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Veel in de Gaslhuys-kcrk door Eliart verrast,
Zijn voor de laesie mael daer mei zijn sweerdt vergast ;
Hel slag-veld in dêcs slrael was opgehoopt met lijken 
En even ook de baen van die op vlugt beswijken ;
Een menigie gequetst besterven ’t binnen Lier,
Daer d’overwonnen Duylsch een yselijk getier 
Van rascrnyc uylbraekt op Godt en d’bemelingen,
Wiens dank-lof, Henrik, wij mei u gedurig zingen...
Slaek zang-godin houd op, spreek voorts van geen verraed, 
Van schelmen, lusschen wie gij thans in ’t midden staet,
Gij Neerlandsch vader, gij die door uw moedigheden,
Hebl deftig mei de pen voor Godt en wclh gestreden,
Gij die den dwingeland, vervallen hebl verklaert 

Van Neerlandsch heerschappije, gij hebt ons heyl gebaert. (1).

2.
NA DEN SLAG.

1.
Vivant onze Patriotten !
Vivat Turnhout ! laat het ras 
Dat hem onverwinbaar was.
Der Pajolten noch bespol ten 
Door den kloeken moed der Helden 
Van het Brabanlsch Leeuwenzaad, 
Die den vijand nedcrveklen,
Komt ons Land tot zijnen Staat.

2.
Onze Vrylieid, die geschonden 
Was door keizerlijk geweld 
En zoo veel bedriegers monden,
Ziet men nu voor goed hersteld :
Ja, hersteld in vollen luyslcr 
Schoonder nog, , als s’eertijds blonk. 
Ziel, hoe op dit licht, hel duister 
Onweer naar den afgrond zonk.

3.
De verdrukking, die wij leeden 
Is ons opkomst ; uit hel slijk 
Daar wij lagen in vertreden,

(1) Uittreksel van : Eerbiedig Lof-gczang aen den Doorlugtigen 
Heer van der Noot,, door G. F. VERHOEVEN. Loven, J. Michcl, z.d. 
[1790] gr. in-4. 8 blz. in : Recueil de pièces imprimées, pamphlcts, 
etc. de la Révotuiion brabanconne. Rijksarchief Brussel.
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Schiet den glans, die Josephs rijk 
In verwerring doet betreuren 
’t Geen geschied in ’t Nederland. 
Dat dil nooit en kon gebeuren 
Mcindc ’t Oosterijksch verstand.

4.
Nu mag men op Turnhout roemen, 
Dal den eersten grondslag is 
Van de Republiek, en noemen 
ünzes Lands behoudenis.
Gent en Brussel, Bergen, Loven 
D’andere sleden altegaar 
Meegezegend van hier boven 
Volgen Turnhout voorbeeld naar.

5.
Laat ons Van der Mcrsch ook zingen 
Die liier wagens en kanon 
Van verslagen keizerlingen 
Bij den eersten lauwer won :
Met fuziek en bajonetten 
Maar gewapend in den Slag,
Kan hij ’t vijands heir verpletten, 
Zeg!, waar iemand ooit dit zag.

6.
Ziet den slinken vleugel vluchten 
Zonder hoop van onderstand ;
Nu is’t voor hen tijd van zuchten, 
En dat dient hen nog tot schand ; 
Daar all’ d’andere borgers blij zijn, 
Die zijn waarlijk Catholick,
En van dwingelanden vrij zijn 
In zoo schoone Republiek.

7.
Zou men nog voor Joseph vreezen, 
Of hij afkwam met geweld,
Heden, morgen, of naar dezen ? 
Neen. Hij is al neergeveld.
Hij moet bij de Turken la.en 
Al wat hij nog over heeft 
Tot dat hij aan onze Staten 
Zelf den vollen vrydom geeft.

8.
Heer, aan U zij all’ de glorie 
Die ons byslaat in den druk,
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Die ons geeft zoo schoon Victorie 
En verzekert ons geluk 
Dal men schier niet kon verwachten, 
Maar Uw’ Hand is wonder sterk.
Laai ons, dat wij door Uw’ krachten 
Winnen, aanzien als Uw werk.

Joscphï scCUnDI JUgUM 
cXCUsserUnl beLga. (1)

3.
LIEDEREN

Tot lof van den hecre Generael 
VAN DER MEERSCH 
Stemme : Un militaire. (2).

Looft all’ Ie saemen
Van der Meersch onsen Generael,

Hij heef! ons bestiert en gcleyd nae betaemen 
Ja morblcu, hij geeft altijd zegenpracl,
Ja morbleu, wij met hem altijd zegenprael bekwaemen.

Turnhout zal hem eeuwig loven,
Daer is ons geluk begonst,
Van der Meersch met d’liulp van boven, 
Heeft daer wel geloont sijn konsl.
En ook doen blijken
Als men vecht voor Kerk en Staet,
Als men vecht voor Kerk en Stact,
De Neêrlanders voor niemand wijken. 

Chorus.
Looft all’ te saemen, enz.
Van der Mcerschens Naem zal leven 
Zoo lang als er tongen zijn 
Hij de Duylschen heeft verdreven 
d’Alton, Schrceder heel den trijn.
Dus door sijn Daeden 
Zijn wij van dit jok bevrijd,
Zijn wij van dit jok bevrijd,
Leven verblijd en onbelaede.

Chorus.
Loof! all’ te sacmen, enz.

(1) Recueil de pièces, pamphlets, lettres, imprimées de la Révo- 
lution brabaiiQonne. Rijksarchief Brussel, nr 1155.

(2) Uittreksel : Recueil de pamphlcts de la Révolution braban- 
conne, d. XVI, bl. 110. Rijksarchief.
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Jaer-wijzer :

VIVat generacL Van Der MeersCh 
z\’t onsen WYzen lieLpcr, VcrLosser en Vertrooster.

4.

LIEDEREN 
op de PRÉALABLES 

Stemme : Je ne suis qu’une bergère.

ng rijs ons Kempen, die kan dempen 
pQ öem: op Turnhouts oorlogs veld, 
pj er en glorie met victorie 
p> en heel Braband word gemeld ; 
p» ijdcn, strijden doet verblijden 

cliter ’t bit Ier volgt het zoel 
03 rabands leven word gegeven 
[—1 angs lurnhoutschen leeuwen moed.

pjenen kcyzer nimmer wijzer 
(/)chcnd de vaderlandsclie weth 
»—<n ons lande’ tol zijn schande 
25u in Turnhout is verplet 
£jat een anderen dwinglandcr 

n zijn prcalables groet 
LT laelen rechten Turnhouts-knechien 

laetsen op den ouden voet.

pjert die borgers, vrede zorgers 
^a verdriet komt lof en eer

a ! plukt kransen, om te danzen 
p> 1 gelijk en loofi den heer 
03 id voor d’hclden, die tien stelden 

«eveloos tol ons guaranl 
pjeuwig mogen z’opgetogen 
COtacn in ’i hemelsch vaderland.

Eynde. (1)

5.
GRAFSCHRIFT 

voor den vroomen Patriot 
SIEUR GILLES 

Geboortig van Naemen 
Dood gebleven in den Slag van Turnhout 

op den 27 October 1789.

(1) Uittreksel : Recueil de pamphle'.s de la Révol. brab. d. XVI, 
bl. 179. Rijksarchief.
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bit Marmer dekt een Held, die in sijn frissche daegen 
Ten goede van hel Land syn leven wilde waegen,
En die van jongx af had geprend in sijn gemoed :
De dood voor ’l Vaderland is schoon en wonder soet ; 
Ons Land was nu in nood ; men zag in deze kusten 
Hel Borgerlijk geluk, en Godes-Kerk onirusten,
De Vrijheid was te niet, den Eygendom gekwetst,
En heel het Nederland scheen eenen slangen-nest.
De kloeks.e van ’t Land, de vroomste van de Lieden 
Gaen hevig tegenstand aen deze rampen bieden,
Men neml de waepens op, en die hier onder ligt,
En heeft in geender wijs ontbroken aen die pligl :
Hij vreest nog in sijn jcugl sijn’ daegen te verkorten 
Nog :ot sijn laesie bloed gewillig uyl le storten,
Daer stond wel al te diep geprent in sijn gemoed :
De dood voor ’l Vaderland is schoon en wonder socl.
Het Keyzerlijk kanon, gcvull mol duyzent Ballen,
Dreég meer als honderd Man van onze doen te vallen,
Het vuer was aen de Lont, de Lont reeds acn het Kruyd, 
Terwijl dees kloeken Held sprong van '.er zeyden uyl ; 
Hij velt twee Nikkers néér, en om zooveel Gezellen, 
Beschermers van hel Land, buylen gevaer te stellen,
Hij werpt sig op ’l geschut, hij stelt sig in den noot 
En spacrl sijn Medemaels zoo van die vreede dood.
Een vijandlijk getal, verwoed gelijk de Honden,
Brengt toe aen onzen Held lol twintig diepe Wonden.
Hij roept met halve slem, al slikkend in sijn bloed :
De dood voor ’l Vaderland is schoon en wonder soet. 
Gij, Hcyzer, die dit leest, gael kondigt binnen Nacmen 
En sijnen vroomen moed en schoone daed te saemen,
Segl hun, dat naer de Leer die hunnen Bisschop geeft, 
Den novl-volprezen Held sijn Bloed vergo’.en heeft (1).

R. I. P.
6.

TWEEDEN BRIEF VAN COLIN AEN LIESE.
1.

Lies, den lijd is dan gekomen 
Dal den Hemel ons Gebed 
Heeft ten laesten aengenomen 
En ons heeft op reys gezet :
Jac wij komen nu voltrekken 
Het zoo lang betragte werk,
Dat tol veylighcyd moet strekken 
Van het Land en Godes-Kerk.

(1) Uittreksel : Recueil de pamphlets de la Rév. brab., d.XVI, bl. 
26. Rijksarchief.
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2.

D’aftogt was nou uytgcsproken, 
Ieder toonde blij gclaot,
En men hiel al voor gewroken 
D'Ecrsicn, Tweeden, Derden Stad ; 
Hevig om te zegepraelen, 
üf te storten al ons bloed,
Zag men ons naer Brabant daden, 
Als de Leeuwen welgemoed.

3.
Lillo zonder tegenspreken 
Moest in plaelsc van den Haen, 
Laden op de Thorens steken 
Brabants Leeuw en Brabants Vaen : 
Turenhoul van op zijn wallen 
Nam ons komst met vreugden aen. 
En men zag de Borgers alle 
Niet hun open armen slacn.

4.
D’Alton wilt dit niet gedoogen ; 
Strakx hij zig naer Schroëder wend 
Gaet, doet voor ons waepcns boogen, 
Zegt hij, deze vlugge-bend ;
Hij geeft voorders zijn bcveelen,
En wat dat er dient gedacn,
Om ons doen broek af te spelen,
Of ons alle te vcrslaen.

5.
Desen met drij duyzcnt Mannen, 
Onbevreest en wonder stout,
Gaet al zijne magl in-spannen, 
Om te winnen Turenhout : 
V.ijflhien hondert Patriotten 
Met de waepens in de hand, 
Staen gereet om de Pagnotlen 
Gaen te bieden tegenstand.

6.
O l wie zal de scheuten tellen ? 
Wie zal ’t overvloedig vier 
Van mijn vróome Med-Gezellen 
Naer heysch drukken op papier ? 
Heftig schieten, steken, kappen, 
Was den drift van altemacl 
Wel hoe kon ons dan ontsnappen 
Dezen eersten zcgenpracl !
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7.

Schroëder, als cr zooveel ballen, 
Vlogen ronlom uwen Hoed 
Als gij zoo veel volk zacgl vallen 
En verstikken in lnin bloed ?
Als gij achter uyt moest trollen 
Kn verliet Kanon en Veld,
Waert gij nog gezienl te spotten 
Met hel pa’riots-gewcld ?

8.
T’is alzoo beminde Liesc, 
Schroëder moest in deze Stad 
Wel twee honderl man vcrliesen, 
Eer hij koos hel haesc-pad :
Elf van onze kloeke Helden 
Zijn gesneuvell door den Bal, 
Welker Nacmen men zal melden, 
Zoo lang als men zingen zal.

9.
Nog een wcynig Lijd gestreden 
Zullen wij op vrijen voel 
Binnen treden in <lc Steden 
Daer de Dcyl en SLnne vloed ! 
Ah ! wat ben ik in verlangen, 
Om dan van uw lieven mond 
Eenen blijden socn l’ontfangcn 
Adieu, tot soo soelen stond.

Uyt Turenhout den 28 8ber 1789 (1).

7.

D’ALTON CHEZ LA SORCIÈRE.

Dans cc iemps la, Maria Theresia étail morle, et reposait parmi 
ses ancclres. Avant sa mort, ellc avait chassé tous les magicicns, les 
sorciers, les devins, les discurs de bonne avcn'.ure.

Carnifcx Trautmansdorff n’ayant pas le don de prophetie, et

(1) Ui'.trcksel uit : Verzaemelinge van lof-gezangen voor de vroo- 
mc en noyt-volprcsc Helden die brabandschc Patrio'.ten het Neder
land vrlosscndc van het jok der dwingclandye onder Josephus II, 
1789. Tc koop bij alle Boekvcrkoopers van hel Vrije Nederland 
1790 ; in-8. bl. 8-10,
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ne sachant pas !rop comment les choscs lourneraient cnlrc Kcy- 
serlic et les Beiges, demanda conseil des augures, niais il n’eut ré- 
ponse n! par songe, ni par visions, ni par battement de poulx, ni 
par l’urine.

C’est pourquoi i! s'adressa a Crumpipcn, disant :
N’y aurait-il pas dans ce pays unc viellc coquinc de sorcicre, 

de celles qui se melen: de magie, qui font voir des revenants ?
Et Crumpipen rcpondil : Et oui j’cn connais unc au rivage, qui 

a un familicr.
Mors Trau'.mansdorff changea d’habillcmcnt, parlil avec lui 

Crumpipen et d’Alton, fut de nut! cliez la sorcicre.
Et il frappa a la portc avec son baton, disant je te prie, ouvre 

moi, et me fais part de '.es secrets. Etant cnlrc il baisa la sor- 
cièrc au front, s’assit, hut ct mangea avec die.

Mais Crumpipen et d’Allon étrienl rcslcs dehors, murmurant 
loul bas, il plcuvail, el il faisait froid. Crumpipen leva lc loquct 
et i!s entrerent.

Alors la sorcicre s’adressanl a Trau’.mansdorff, lui demanda, ces 
gens sont-ils de les amis ? Oui vraimenl, dil-il, e'. e’le les pria dc 
boire el manger avec clle.

Quelquc temps après Trau’mansdorff dit a la sorcièrc : Femme 
n’es-lu pas une dc ces magiciennes, de ces diseuses de bonne aven- 
ture, ayant conversalion avee le malin ? Je tc conjure au nom dc 
Keyserlic, du grand Kcyserlic.

Au nom duquel la terre tremblc, de me faire voir la personne 
que je te nommerai.

Mais 'a magicienne rcpondil : Nc sais-'u pas bien que Maria-Tbc- 
resia a fait chasser tous les devins et devineresscs, sorciers ct sor- 
cières du pays ? Par avcn'.urc tu veux mc tenter pour me dcccler cl 
me faire mourir.

Ne sais-tu pas, socur D., dit Trautmansdorff, que les lomps sont 
changés ? Accordc-moi ce que jc !e demande, je lc jure dc gardcr 
le secret.

Ainsi donc soeur D. pril les fuseaux, son tamis, son grimoire el 
pronon^a Abracadabra, en faisant une grimace horrible.

Qui veux-!u voir, s’écria-t-ellc a Traulmansdorff ? El Traulmans- 
dorff, repondit : Fais moi voir le grand Kcyserlic Charles-Quint.

Mais ccoulcz bien ces choscs, au licu dc Cliarles-Quint, la sor- 
cière vi! Jacques d’Artevelde.

Jacques d’Artcvclde, fameux patriotc au temps jadis, ct qui man- 
geai! avee les Rois cl était aimc du pcuplc.

Alors Carnifex Trautmansdorff, Lucifer, surnomme d’Alton, ct 
Crumpipen tombèrent dc fraycur et s’écrièrcnt, o coquinc dc sor- 
cière tu nous a trompé.

Mais la sorcière, s’adressant a Trautmansdorff, repondit, c’est toi 
qui m’a trompc, j’ai cru que lu étais cc coquin dc Berg, et tu es 
Traulmansdorff.
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Cepcndant Jacqucs d’ArlcvcIdc s’avanga d’un air menacant, et 
s’ccria par trois fois : Tremblcz, coquins, vo’.rc iniquité va être ma- 
nifcstée, cl vous rcccvrcz Ia récompensc due a vos crimes.

Car l’Etcrnel a ordonnc quc son pcnjjle soil librc, ct vos machi
na! ions, vos conseils, vos fourbcries, vos soldals, vos canons, vos 
figues

Ne fcron! quc blanchir dcvant les bravcs palriolcs, et vous scrcz 
tous chasscs par les Beiges ; avani qu’il soil peu, vous apprendrcz 
des nou vel les de Turnhout, de Gand, d’Ostende.

Ainsi paria Jacques d’Artcvcldc, el disparut.
Ccpcndanl Traulmansdorff, revenu de sa surprise el de sa fray- 

eur, demanda a ses compagnons, ce qu’ils pensaieni de ces choses.
Muis ils élaien: a demi morls de peur ct ne purenl répondre : ils 

se separeren! au sorlir de chez la soeur D. et s’en allèrent mclLre 
ordre a leurs affaires.

Pendant quc ces choses sc passaient dans Ia citc de Bnixelles
I.e brave Van der Mcrsch ctail en marche avec scs vaillanis gucr- 

riers pour venir a Turnhout, ou le sage van der Noot Pavait assuré 
que le Seigneur livrerai* les ennemis entre ses mains.

Le bruit de sa marche s’ctant répandu au loin, Lucifer envoya 
ses gens-d’armes, ses cavaliers, ses fantassins, ses canons, ses obus 
el scs canonicrs sous la conduite d’un ccrlain Bourgoignc second, 
surnomme Schroedcr, disant :

Vas, courl a Turnhout, cl m’amcnc cc van der Mcrscli cl la ca
naille qui le suil.

Cependanl Bourgoigne second, dit Schrcedcr, partil avec son ar
mee, pour cxéculcr les ordres de Lucifer, ct élani arrivé a Turn
hout, il dit :

Pourquoi n’entrcrai-jc pas, pourquoi prendrai-jc des prccautions 
contrc de lelies geus ?

Mais van der Mcrsch funiait sa pipc ;
Et ses gens vinrenl lui dire, voici les Paiens, conduisez-nous que 

nous allions les rascr.
Et van der Mcrsch, leur répondil : eh ! laissez-moi fumer ma pi- 

pe ! tenez-vous prèls, ct failes ce que vous me verrez faire.
Alors ayant vu quc les Paiens ctaient cnlrés, il quilta sa pipc, 

pril une cscopctlc, ct se mit a crier : a moi, pnlrioles, tombez-moi 
sur ces coquins-Ia, montrez leur que vous combaltrez la bataillc du 
Seigneur, ct tirant sur Schroeder, il lui cassa la paltc.

Les Patriotcs firent alors un carnage liorriblc des paiens, et nc 
ccsscrenl dc tuer quc vers le soir. Lcurs baionnetles étaient cou- 
vertes dc sang, ct leurs sabres avaient mangé la cliair, commc il 
avait été prédit ;

El les fuyards en apporlèrenl la nouvelle a d’Alton.
Mais quand d’Allon apprit la déconfiture dc ses gens, il manqua 

dc mourir dc peur, car il avait commis des iniquités sans nombre, 
il courut au palais d’Urscl.
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Etant entré :
II sc jcta a gcnoux, dcmnnda pardon a la pcrlc des femmes, a la 

mèrc des pauvres, au modèle des meres.
Et on lui repondi! : loin <lc moi 1c bruil dc les chansons, celui 

cpii est cruel, quand il a lc pouvoir, est toujours laclic dans l’ad- 
versité.

Cependant d’Alton rc!ira ses gardes du palais d’Ursel et sc sau- 
va parini ses gens d’armes. 11 dclruisit ses forls, ses bastions, ses 
cmbüchcs, combla les fossés, el fit brüler ses chevaux de frise.

Dans ce temps la, les Patriotes furent dclivrer leurs frères de Ia 
tribu dc Gand, prirent ou tucrent lous les paiens, cl marchcrenl 
au secours dc Ia cilé de Bruxelles, inais quand i's arriveren!, lont 
c!ail fini, car les retrousseurs dc chevelurc avaient defait les 
paiens, el Lucifer, d’Alton, ayant emprunlé les liabits de la sorci- 
ère D. s’ctail sauvé (I).

8.

MARCHE VAN TURNHOUT.

1.
Turnhou!, den eersten troost der Staten 
Van ons roennveerdig Vaderland,
Waar Oostenrijk zijn krachten moest laten 
En zijn kanons me! schand in den brand. 

Draagt den degen 
Door den zegen

Van Gods genade, bewerkt en versterkt ; 
Dat onze wapens blinken, 
Rondom klinken !

Ieder oefent zijn beleid in den strijd.

2.
Tegen die ons dc rust benijden 
En die den vrede niet behaagt,
Tegen die nog den Slaat bestrijden,
Tegen die hel land nog plaagt en belaagt ! 

Staan onze mannen 
Samen gespannen,

En tol dc wapens gekeerd, en geleerd,
Altijd bereid te vechten 
Voor de rechten

Van ons lieve Vaderland en den Stand.

(1) Uit : Chronique Braban^onnc. Avec figures. Dcdicc aux bons 
amis de la Liberlé. Philadelphic. 1790. in-8, 39 bl. Stadsboekerij 
Turnhout.
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Gij, brave borgers, gij kent de helden,
Gij kent de Staten nu alle drij,
Die het Vaderland in vrijdom stelden 
Van de strenge dwingelandij, nu is het vrij. 

Eert de borsten 
Die zoo dorsten

Naar ons bevrijdend geluk, zonder druk ! 
Daar kloeke Kapiteinen 
U beschijnen,

Geeft U nog het Magistraat dezen raad.

4.
Zoo van der Noot zijn zorgen doet blijken, 
En zoo Van Eupen nacht en dag 
Werk’, om ons welzijn te bereiken,
Staat gij lieden tol den slag met gezag.

’t Eerste winnen 
Was ’t beginnen

Van ’t triompheerende land door uw hand, 
En zou het u nu verdrieten 
Vrucht te genieten

Voor uw trouwe dapperheid in den slrijd !

5.
Dierckx en De Visser, uwe namen 
Zullen bij ons onsterfelijk zijn !
Turnhoutschc jonkheid, al te zamen,
Waagt goed en bloed in ’t plein, zonder pijn ! 

Drijft uw rangen 
Naar ’t verlangen

Der kapiteins verder aan, om te gaan 
Door uwe schoonc victorie 
Tot de glorie

Die geen eeuwigheid verteert, maar vermeert.
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Beerse in den Patriottentijd.

Ons dorp had ook zijn deel te dragen in de Brabantsche 
Omwenteling. Het archief der gemeente is echter zeer sober 
voor wal betreft het verloop der gebeurtenissen.

In 1787 had men alhier met vreugde « de (ratificatie van 
Seyne Majt den Keyser weghens dien Landen gevierd ». 
Men betaalt 1 rgld. 8 st. voor schietpoeder en 3 gld. voor 211 
potten bier « voor deyen die ten tyde voors. gevicrt hebben ». 
(1) Doch van de belofte door Jozef II gedaan, voortaan de 
vrijheden en wellen van de Belgische Provinciën beter te 
eerbiedigen, kwam niet veel te rechte. Ook groeide de mis
noegdheid allengs zoowel in hel platteland als in de steden.

Te Bcerse was de secretaris P. G. Van Ael, die ook schout 
was van Merksplas, keizersgezind, doch de president-sche- 
pcn Wallhcrus Verellen steunde de beweging der Patriot
ten. (2)

De invloed van den Hoogeerwaarden Abt van Averbode, 
prelaat Maurits Verhoven geboortig van Beerse, waarvan de 
abdij een arsenaal was van wapens voor de Patriotten en 
waarvan de ouders te Bcerse verbleven, zal zidi hier ook 
wel hebben doen gevoelen.

In de rekening van 1789 vinden wij dat de schepenen eene 
bijeenkomst hielden om te onderzoeken op welke wijze men 
voldoening zou kunnen geven aan de Patriotten. Tevens ook 
om na te zien welk gevolg er diende gegeven te worden aan 
« een piquanten brief van de keyserlykken ». (3)

Spijtig dat die brief en het antwoord dat er op gegeven 
werd ons niet toegekomen zijn.

Na den slag van Turnhout komen de troepen van Bender 
zich te Beerse nederzetten en waarschijnlijk gingen zij 'hier 
vreeselijk te werk, plunderend, roovend en moordend even 
als in het naburig Vosselaer. Eene heele dag en een heele 
nacht bleven de schepenen vergaderd en te been om, zooveel 
liet kon, het dorp en de burgers te beschermen tegen de
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woede en de baldadigheden van hel vreemde krijgsvolk. (1) 
Op lü November lag Colonel Keyer met zijn balaillon Ie 

Boerse. Andere troepen lagen te Merksplas en te Ryckevor- 
scl mei liet doel Wortel en Hoogstraten in te sluiten. (5).

Op 18 December hebben de schepenen een bijeenkomst 
met de ieveraars der Patriotten (6) en men betaalt aan 
vracht om de geweren der Patriotten aan den steenweg te 
gaan halen, 17 gld. 12 st. (7).

’t Jaair nadien was de Belgische Republiek gesticht. Even 
als in de steden en op meer andere plaatsen werd te Beerse 
beslist, als symbool van de herwonnen Vrijheid, een trioinf- 
staak of standaard op te richten. Op 14 April 1790 werd 
« vacatie gehouden om te spreken over den triumplistaak » 
(8) en er wordt 10 st. betaald voor het planten van den 
slaak en het maken van de muts (9) ; ’t was feest in het 
dorp wanneer men den standaard plantte en in den geest 
zien wc onze boerkens en boerinnekens. opgeruimd en in 
dolle pret, rond den staak springen en dansen.

Op verzoek van Zijne Hoogw. den Bisschop van Antwer
pen beslist het Collegie van Schepenen in 1790 een wij willi
ge leening aan te gaan van 315 gld. « om gebruikt te worden 
tol bekostiging der canons » (10).

Eindelijk in het zelfde jaar onllcencn de schepenen 500 
Gulden aan de Tafel van den H. Geest « gccmployccrt lot 
suslincnlic der Voluntaircn ten jare 1789 (11).

Heeft Beerse ook strijders geleverd aan de Patriotten ? 
Namen zijn ons niet overgebleven doch, gezien de gemoed
stemming der schepenen en der bevolking, schijnt zulk niet 
Iwijfclachlig. Dal de onderpastoor zelf, eerwaarde Heer 
Ooms, zich als aalmoezenier aanstelde om de jongens te 
vergezellen (12) is reeds eene aanwijzing. Een stellig bewijs 
echter vinden wij in de betaling van 8 gld. gedaan « acn de 
vrouwe van Peer Lemmens over verdienden kleermaeckers-
loon ten tvdc der Patriotten (13).

Daarbij beperkt zich al hetgeen wij in het archief hebben 
kunnen vinden. Het is te betreuren dat de namen der offer
vaardige Bcersche jongens welke den oproep der Patriotten 
beantwoordden en streden voor vrijheid en recht, niet be
waard zijn gebleven. K. VAN NYEN.
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(1) Staatsarchief Antwerpen = A. A. Rekeningen X° 243 (Specifi
catie W. Verdien schepen).

(2) Stadsarchief Turnhout. Quarliers-Resolulieboek van den Lan
de van Turnhout (851) — Jansen. De Brabantsche Omwenteling 
bl. 20.

(3) A. A. Verzameling Bccrse N° 246 (Specificatie van den secre
taris).

(4) ld.
(5) H. O. K: 7de jaar 1939 III bl: 170 (brief van Graaf d'Arberg):
(6) A. A. Verz. Becrse N° 246 (Specificatie van den secretaris):

(7) ld. id. N° 243 (rekening Peter Pecters borgemcesters).
(8) ld. id.
(9) ld. id.
(10) ld. id. id.
(11) A. A. Verz. Beersc Rekeningen.
(12) L. Govaarts. Ecrivains et Artistes de l’ordre des Prémon- 

trés d. II bl. 83-84- Jansen o. c. 72.
(13) A. A. Verz. Becrse N° 244 (rekening J. Jansen borgemecsters);

id.

id. (Specificatie Ant. Roevens).
Rekeningen 1791-92.

id. Rekeningen — Jansen o. c. bl. 130.



EENIüE LIEDEREN
over de

Brabantsche Omwenteling 

van 1789.
Vervolg

10. VISIOEN GEZIEN DOOR D’ALTON IN DEN NAGT 
VAN 24 8BER 1789.

Stem : menuet exaudi.

Wie ter nagt 
onverwagt

doet mij schroomen ?
Ik zie in de volle maen 

als heelc legers staen.
Wel hoe, zou ik wel droomen ? 

Neen voorwacr,
’t is te klaer,
’t doet mij beven : 

de mnen is een’ legerveld, 
liet drijgt den duylschen held 

te sneeven.
Ik zie wel twintig duyzcnd tenten 
en wel zestig duyzcnd venten 

wel gevoed 
en gemoed 

om te strijden ; 
honderd stukken grof canon 
wel zoo dik als een ton, 

ter zijden 
kogels groot, 
bom ben root 
en snaphaencn, 

sabels, degens en harnas
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en menig poeder kas 
met splinter nieuwe vaenen. 

Macr dit rot, 
grooten God, 
laet zich vallen.

Zoo zij patriotten zijn, 
adieu dan souverijn 

uw wallen.
— cynde. — (nr. 19.)

Ook van dit lied konden we op aanwijzing van den Meer 
Advokaat L. Boone de melodie weervinden in liet reperto- 
irium van Mevrouw Edw. Smolderen-Van Dooren te Turn
hout ; zie muziekbijlage.

11. SA PATRIOT, ’T IS ONZEN KEER.

Stemme : Och Heer, och Heer ; etc.

1. Sa Patriot, ’t is onzen keer ;
Hoort, de vijgen en piepen niet meer, 
kier kruypt in zijn kabasken,
In zijn pijpe gelijk een dasken.

Och Heer, och Heer,
Hoort, de vijgen en piepen niet meer.

2. Den Boere jongen heeft d’overhand ; 
Vijg en pagnot liggen in ’t zand.
Ziet ze nu eens druppeneuzen :
’s Hebben gezichten gelijk de geuzen.

Och arm, och arm !
Alle de mattekens worden zoo warm.

3. Op, gebucren nu, zingt met my : 
Snoy, — briez en ’l Baronnekcn by 
En ’l g’heel godshuys loopt al protten 
Uyt vrees voor de patriotten.

Ey my, ei my !
Snoy, Briez en Baronneken by.

4. Al de tyrannen en ft raedsmans huys, 
Meester Diu en al ’t gespuys 
En den pink pink met zijn muylen 
Is aen ’t roepen, kermen, huylen :
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Och, Heer, och lieer !
Ik en lust geen papenvlecsch meer.

5. Wat verandering in het weer I 
Eerst kop omhoog en nu om neer ; 
Gisteren waeren ’t all’ pagnotlen 
En vandaag all* patriotten.

Ah, ah, ah, ah !
Als ik er op pcys, ik schiet in lach !

0. Hoort Boerc jongens dan voor ’t lest :
Jacgt de vijgen naer ’t duytsch gewest,
Tin voor rijsgeld geeft ze ’t knoutjen ;
’t Is een porti voor zulke goedjen !

Och Heer, och Heer !
Zage men nooyt geen vijgen meer !

— finis. —
12. BINNEN LOVEN VOOR ’T STADIIUYS.
Lofzang van den nieuw geplantcn vijgc boom 

geplant binnen Loven den 28 July 17S9.
Stem : Ik heb den meyboom aen myn hand.

Dit lied is een spotternij op de galg, die op dc Groole 
Markt te Leuven opgericht werd om dc bevolking schrik 
aan le jagen na een erge botsing die aldaar in Juli 1789 
plaats greep tussehen keizerlijke soldaten en burgers, en 
waarbij verscheidene dezer laatsten gedood werden.

1. Binnen Loven voor ’t Stadhuys 
heeft men onlangs zien planten 

Een stuk hout als een half kruys 
dat dor scheen ’t alle kanten.

Ziet dog — liet leeft nog, 
en hel zal dc nacstc macn 

in loof staen.

(nr. 13).

2. Men houd wagl bij dag en nagl 
om ’t hout wel le bewacren, 

Opdat niemand onverwagt 
er tegen zoude vacrcn.

En ziet — hel schiet,
Hel werpt vijge botten uyt 

met schoon kruyd.
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3,

4. Hij dit* heeft den boom geplant 
verwagt wel ander vruchten ; 

Maer let op zijn misverstand : 
dit hout (o wonder kluchten)

Op hel best — geniest 
niet als vijgen draegen moet 

tot ons goed.

5. Patriotten, als de plant
eens zal vol vijgen hangen,

Wilt er alle hand aen hand 
rond dansen met verlangen. 

Klink, zingt — hinkt, springt, 
en den vijge boom verbrand 

tot haer schand.
(nr. 17.)

13. ZIET DE PRUYSC1IE SOLDAETEN

(air : van de Patriotten.)

1. Ziel de Pruysischc soldaten 
Z.vn op mars naer Nederland 
Tot defens van onze Slaeten.
Adieu dan ons gouvirnant !
Wilt nu pak en zak gaen maeken 
Want het word nu meer als lyd,
Of gy zult in ’l net geraeken :
Voort, voort, voort, dan z’en m’u kwyt.

2. Sa D’Allon geeft uw commande, 
Gy die waerl altyd zoo vreed ; 
Maer wv zullen ook losbranden, 
Want hel word nu veel te heel. 
Uw verneutelde payotlen 
En ’t vernagelde canon 
Vlugtcn voor de Patriotten : 
Voort voort, weg gy, vagebond.

3. Du jardin met zyne makkers 
Worden ook niet min benoul,
En de broek van deze rakkers 
Slact gespannen als een bout.
Kon hy mner, hy zou gaen loopen,
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’t Geen voor liem het beste was ; 
Want hy zal het duer bekoopen. 
Voort voort dan gy schelmen ras !

4. Sa dragonders, trekt uw sabels ;
Ach wat staen hun broekken rond ; 
Kloek geeft vuer op ons constabels, 
Gy verlact canon en lont :
Als zy maer het poeder rieken,
Ider vlugt waer dat hy kan,
En wy zingen het oud-lieken :
Voort voort voort, soldaeten dan.

5. Wel dan Bul tos, uw lagrassen 
Komen meer als ooyt te pas,
Maer men zal hem niet verrassen, 
Want hy vreest voor zyne kas ;
Hy en peyst op geene zegen,
Hy heeft geenen stok van doen,
Hy zoekt naer onbekende wegen. 
Voort voort dan markgraef Capoen.

6. Wagt maer, binnen korte daegen 
Zyn wy van dit ras berooft ; 
Want zy vreezen voor de plaegen 
Die gaen vallen op hun hooft.
Laet u nog eerst fraey coiffeeren 
Om te pronken op de piek 
Als wy zullen triompheeren : 
Vivat dan ons Republiek !

— fin. — (nr. 5.)

Geen wonder dat ketters en godsdienstvervolgers in de 
spotliederen meermaals bedreigd worden met de eeuwige 
verdoemenis.

14. JOSEPH GIJ ZIJT EEN BEEST.

1. Joseph gij zijt een beest,
Plaeger aller menschen ;
Was uw romp een kraeyen feest,
Dat waeren onze wenschen.

Want geen wet men immers vind 
Die u kan geen vonnis .geven, 
Want gij hebt de strop verdient 
Wel tieninael in uw leven.
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2. Joscph... zooals boven.

Uw vervloekt gouvernement 
Hou ik in duyzcnd stukken ; 
Den pensioneris De Cock 
Moet braeden, wilt het lukken.

3. Joscph, etc.
Wat heeft u dog God misdaen, 
Van zijn volk te verdrukken.
Is ’t om zijne wraek t’ ontfaen, 
Satan zal u wel rukken.

4. Joscph, etc.
Leeft gij nog, het is geen tijd 
Van alles te herstellen ;
Zijt gij dood, het is berijd,
Uw vonnis ligt ter hellen.

(nr. 10.)

Ook de handlangers van den keizer ondergaan hetzelfde 
lot : zelfs de Rector en de Professoren van het Seminarie 
Generaal worden niet ontzien, zooals blijkt uit liet volgende 
lied. Het is een ;reis naar de hel, op zijn Dante’s ; de helsche 
sliraffcn worden er op zoo’n ruw-gedetailleerde manier be
schreven, dat we aan de welvoeglijkheid op ergerlijke wijze 
zouden tekort komen, met liet in zijn geheel mee te deelen. 
Enkele aanhalingen mogen volstaan.

15. LAEST DES NAGTS IN MYN GEPEYS.
Uytlcgginge van eenen helschen droom. 
Air : de diabletje.

1. Lacst des nagts in myn gepeys 
deed ik naer de hel een reys 
om te kyken dat kot een rond 
of dat ’k er niemand van kennis vond. 
Ik hebt aen Lucifer verzogt ; 
hy gaf permissie ; ik wierd. gebrogt 
door een kleyn gangsken, zoot my dogt, 
en van hier int eerste vertrek 
daer ik van stank viel van myn stek.
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2. Den duyvel gaf my wat azyn ;
hy zeydc : gy moet er zoo bang niet zyn ; 
ik hoorde voor eerst een groot geschreeuw 
van eenen die brulde gelyk eenen leeuw.
’k Zey tegen den duyvcl : Wel cameraed,
dat is gelyk eenen advocact
die in de stad had zoo veel praet :
voorwacr als ik de Bakbeest zag,
het was Nanluil die op ’t vuerken lag.

Advocaat Nantuil.

3. Ik peysde dat ik verdiende straf,
Ik deed voor hem myn hoed niet af.
Ik ben van dacr wat verder gegaen, 
daer kwam een reuk van aberdaen.
’k Vroeg of in d’hel een vismerkt stond. 
Den duyvcl sprak : ’t komt uyt den mond 
van eenen die m’er naer d’Hel toezond 
omdat hy gestolen becnljens mogt 
en d’intendentie had lugebrogt.

Schepenen Bogaerls.

4

5

G. Daer was nog eenen Mollenacr ; 
de duyvels grepen hem by zyn hair ; 
hy was gelijk een zwijn zoo dik ; 
men braede hem op den oogenblik ; 
zy riepen : hoe smackt het Licentiacl ; 
uw pensken nu zoo rond niet staet 
dan als g’op bitter koeksken gact ; 
zy naemen den hermencutica op 
en sloegen hem hier mee op den kop.

Dillen.

7. Ik zag den Rector magnifique 
en hier en dacr een schismaliquc ;

Lecnpocl. 
Discipels, 

den kcyzer Josephus secundus.
maer op hel laestc stond er een troon 
bereyd voor eenen hoogen persoon.
Ik vraegdc : voor wie is dit gestel.
Men zeyde : den kcyzer komt in de hel ; 
wy zullen hem zitten op zyn vel
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’t Is zaekcn dat hy bclaclcn moet 
die breekt het recht en stort het bloed.

8

9,
(nr. 7.)

De populariteit van Van der Noot blijkt uit bel volgende 
liedje, waarvan Dr. Mon De Goeyse een variante meedeelt, 
nl. een «Brief van Colin aan Lieze» die door een jongen Pa
triot te Zonhoven geschreven werd op 30 Oktober 1789, drie 
weken voor den slag van Turnhout.

16. VADERLANDERS, GIJ ZULT VRAEGEN.

1. Vaderlanders, gij zult vraegen 
Hoe wij in het oorlogsveld 
Overbrengen onze daegen,
Aen de woede blootgesteld.
Luystert : zoo de zon haer straelen 
Uylschiet door het morgen rood,
Duyzend en nog meer herhaelen :
Vivat onze Van der Noot !

— Fin. —

2. Eer dat nog de sterren blinken, 
Hoort men reeds dat blij geschal 
Heel ons legcrplaels herklinken : 
Hij is ’t die ons redden zal.
Hij zal Brabands moed oplossen 
En vergaeren in een schoot,
Terwijl den echo langs de bosschcn 
Antwoord : vivat Van der Noot.I

3. Dag en nagt ziet men hier met iver, 
Met een heldelijke moed,
Hoe onvijliger hoe liever 
Tc pand stellen ’t zoetste bloed.
’t Zijn geen moffen die ons dwingen 
Tegen ’t giftig kruyd en loot,
Gelijk den hoop der lauwerkringen. 
Vivat Heyntjen Van der Noot.

4. Sestig duyzend patriotten, 
Vaderlanders wel gemoed,
Zag men leven, zag men rotten 
Met een onverzaegden moed.
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Slaet verbacst, vermomde vijgen, 
Knaegl nagelen, word rood ;
’t Zijn de woorden die u drijgen : 
Vivat Hcynljcn Van der Noot.

5. Wij verlangen nacr de lieren 
Tot men roepen zal : wel aen !
Om Josephus te doen bezueren 
’t Geen onwettig is begacn.
Ongedult zooals de leeuwen,
Wagtcn wij naer ’t stael en loot,
Om door heel de lugt te schreeuwen : 
Vivat, vivat Van der Noot !

— finis. — (nr. 11).

Leuven vooral jubelt bij het heroprichten van zijn Uni- 
versiteit na bet sluiten van het Seminarie Generaal. «De diry 
Heyntjens» die reeds gevierd werden in het Mechelsche lied 
(zie hooger nr 3) krijgen persoonlijk deel in de hulde.

17. VRIENDEN, O WAT BLYDE DAGEN.
Vreugde galm van Loven.

Stem : den triomph der peetermannen.
1. Vrienden, o wat blyde dagen 

Schynen in ons vaderland, 
nu de rampen zyn van kant 
die men heeft zoo lang verdraegen.

Loven krygt een nieuwen glans. 
Weest gegroet, o Peetermans ;
De Leeuw heeft den louwerkrans.

2. Dog als men in alle steden 
ongehoorde vreugden maekt,
Loven, die u ’t meeste raekt, 
gy hebt ’er verr’ het meest geleden.

3. D’Universiteyt van Loven 
weggerukt met hacre stad, 
zal hier weder haeren schat 
en den roem doen klimmen boven.

4. De wanschepsels zyn verdreven 
met al hun beblocmt fenyn
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wacr mee zy zoo groot als kieyn 
zoetjes meenden te vergeven.

5. Hinneprik van ’t ruyg doorbeden 
ligt nu in den Leemen poel, 
mits weer op den Rectors stoel 
den Meer Clavers is gezeten.

G. Baezen met de roode broeken 
en zoo een bonnet verciert,
’t wyl men uwen Rector viert, 
Komt ontsluyt weer uwe boeken.

7. Goede borgers, peetermannen, 
vreest geen ketens meer of kot, 
nu gy heel het vvgenrot 
met de Duytsche ziet gebannen.

8. En gy, Dekens, trouwe vaders, 
die door eenen vluggen hoop 
waer ’t gedreven op den loop, 
vreest niet meer de landverraders.

9. 0 dat zonder eynde leve 
Henrv onzen Cardinael, 
die den vollen zegenprael 
aen zyn kerke heeft gegeven.

10. O dat zonder cvnde leve 
onzen Henry van der Noot, 
door wiens penne uyt de dood 
onze rechten staen verheven.

11. Dat ook zonder eynde leve 
onzen Henry van der Meersch, 
die D’Alton zoo vreed en dwers 
uyt -ons steden heeft gedreven.

12. En gy alle, Patriotten,
daer ons land groot deel in heeft, 
dat uwen naem voor eeuwig leeft, 
die de zaek zoo dede hotten.

13. Jouffers, die door het afwezen 
dezer jonkers waart in pyn, 
gy zult haest geholpen zyn : 
hunne komst zal u genezen.
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14. Wanneer deze kloeke helden 
wederkeeren tot hun -woon, 
wilt ze met een louwerkroon 
en met oenen zoen vergelden.

— eynde. —

En het volgende zegelied ter gelegenheid van de plechti
ge inhaling der overwinnaars, is natuurlijk zoomin als al 
de zangen en gedichten van dien aard vrij te pleiten van opr 
geschroefdheid en overdrijving.

18. WILLEKOM, WILLEKOM DUYZEND WERVEN.
Dankzcggingc acn de kloekmoedige helden op 

hunne wederkomstc in Braband.

1. Willekom, willekom duyzcnd werven, 
waer beschermers van ons land, 
die *1 gevaor koost van te sterven 
voor den slavelykcn band.
Willekom, vrome krygsgezcllcn, 
aen wie Mars het vinnig stacl 
zelfs kwam in de hand te stellen 
tot zoo grooten zegenprael.

(nr. 15.)

2. Uwe komst naer zoo voel lyden 
is gelyk een helder zon 
dio alleen de duystcr tyden 
van ’t tempeest verdraegen kon. 
Gy bacnt ons zoo zoete daegen 
als den groenen Lente heeft, 
die naer droeve winter vlaegen 
’t veld een nieuwe leven gcOft.

3. O wie zal naer eys beschryven 
of wie zal in koper plaot 
niet een slapie penne schryvcn 
zoo een dapper helde daed.
Tot des werelds laetste stonden 
zal men hier en overal 
uwen nacm en lof verkonden 
met een gunstig zang geschal.

4. Neemt in dank zoo vcelc herten 
Als ’cr door uw dapperheyd 
vry van slavernye en smerten 
heden u zyn toegewvd.
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Neemt in dank de lauwer krooncn 
die zoo menig blyde macgd 
om uw kloeken moed le looncn 
in de hand u tegen draegt.

5. ’t Nederland in al zyn rechten 
en in vryheyd heel hersteld, 
zal een dank gebouw oprechten 
waer in men uw naemen telt.
Op het hoogste zal men merken 
’t Standbeeld van d’Heer van der Noot, 
die door on verzadig werken 

’t land verlostte uyt den nood.

C. Ons naerzaclcn alle jacren 
zullen met een dankbaer hert 
rond die pronkpilaer verga ex en 
en herhaclen dces gedigt.
Godsdienst, vryheyd, wet en regten 
en al wal ons voorspoed baert 
is door het manhaftig vegten 
van dees hcldcnschacr bewacrt.

— cyndc. —

Het past dal we tenslotte ook ons eigen Turnhoutseh Pa
triottenlied vermelden, «Turnhout den eersten troost der 
Staten». Want de Slag van Turnhout, den 27 Oktober 1789, 
was het eerste wapenfeit, de eerste zegepraal over de Oos
tenrijkers die de Patriotten op hun actief kregen. Dat was 
begrijpelijkerwijze een bemoediging van belang, die al da
delijk moest bezongen worden.

Het lied komt niet voor in het vermelde schrijfboekje, en 
wc moeten het voorzeker betreuren dat in het Turnhoutschc 
Archief zoomin als in eenige partikuliere verzameling, noch 
van den tekst, noch van den zang, tot nogtoe eenig dokument 
aan het licht kwam, dat opklimt tot voor de Patriotlenfecs- 
len ter gelegenheid van de honderdste verjaring van den slag 
in 1889. Hel oudste wat we ervan bezitten, is de pianoparti- 
luur, zondeir tekst, noch zang «heruitgegeven door het feest- 
comiteil » in 1889 en de tekst in het gedenkboek van de hon
derdste verjaring. We kunnen echter moeilijk de mcening 
toetreden van den heer Apotheker Verschucrcn, volgens de
welke de tekst der Mairche van Turnhout pas in 1839, ter ge-

(nr. 20)
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tegenheid van de vijftigste verjaring van den slag, op de 
reeds beslaande melodie van Robson zou gedicht zijn door 
Juffrouw Ida Denijs, (1801-1881) een onderwijzeres die 
school hield in de Begijnenstraat. Liever kleven wij de mec- 
ning aan, dat op den tekst, zoo kort mogelijk na den slag 
door een alloniemen dichter geleverd, een speciale muziek 
werd gecomponeerd door den Turnhoutschen orgelist Sébas- 
tien Joseph Robson (1731-1811) ; wat volgens Dr Mon De 
Goeysc naar alle waarschijnlijkheid voor geen enkel ander 
Patriottenlied geschied is. Onze tekst is zoo hcelcmaal ge
steld in den toon en den geest van de overige Omwentelings
liederen uit de oorspronkelijke periode, dat we er voorloö- 
pig niet aan denken, tenzij ons stoffelijke dokumenten lot 
bewijs werden aangebracht, aan den patrioltischcn adeldom 
van ons Turnhoulsch gedenklied te verzaken. Het munt ten 
andere uit door zijn rijkdom van Tijm en zijn afwisseling 
van rithme en versbouw, zoodal hel bijna als een waardige 
tegenhanger kan doorgaan van hel zeventiende ccuwschc 
« Beleg van Borgen op Zoom » uit Adriaan Valerius’ Neder- 
landsche Gedenck-Clanck ; — de melodie van Bergen op 
Zoom wint het echter in hoogc male op de onze.

19. MARCHE VAN TURNHOUT.
Seb. Jos. Robson. (1734-1814:)

1. Turnhout, den eersten troost der Staeten
Van ons roeimvcerdig Vaderland !

Waar Oostenrijk zijn kracht moest laten
En zijn kanons met schand — in den brand,

Draegt den degen 
Door den zegen

Van Gods genade bewerkt — en gesterkt ;
Dat onze wapens blinken,
Rondom klinken !

Ieder oefent zijn beleid — in den strijd.

2. Tegen die ons de rust benijden,
En die den vrede niet behaagt ;

Tegen die nog den Staat bestrijden
Tegen die ’t land nog plaagt — en belaagt ;

Staan onze mannen 
Samen gespannen,

En tol de wapens gekeerd — wel geleerd,
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Altijd bereid te vechten 
Voor de rechten

Van ons lieve Vaderland — en den stand.

3. Gij, brave borgers, kent de helden,
Gij kent de Staten alle drij,

Die ’t Vaderland in vrijheid stelden 
Uit droeve dwinglandij ; — nu is ’t vrij ! 

Eert de borsten,
Die zoo dorsten

Naar ons benijde geluk — zonder druk ! 
Daar kloeke kapitcinen 
U beschijnen,

geeft u nog het Magistraat — dezen raad.

4. Zoo Van der Noot zijn zorg deed blijken,
En zoo Van Eupen nacht en dag

Werkt om ons welzijn te bereiken,
Staat gij lieden tot den slag — met gezag.

’t Eerste winnen 
Was ’t beginnen

Van ’t triompheerendc land — door uw hand, 
En zou ’t u nu verdrieten 
Vrucht te genieten

Voor uw trouwe dapperheid — in den strijd !
5. Dierckx en Dcvisser, uwe namen

Zullen bij ons onsterflijk zijn !
Turnhoutschc jonkheid, al te zamen,
Waagt goed en bloed in ’t plein — zonder pijn! 

Drijft uw rangen 
Naar ’t verlangen

Der kapiteins verder aan, — om te gaan 
Door uwe schoon victorie 
Tot de glorie,

Die geen eeuwigheid verteert — maar vèrméért!

Turnhout, Oktober 1939.
J. NUYTS.
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Geschiedkundige Gids voor 

het heerlijk dorp Oostmalle.

BESCHRIJVING.
Dc vakantiedagen breken aan ; liet zonneke lacht ons toe 

en wekt ons om onder zijn stralen, in open natuur, in duin 
en veld, in heide en bosch, onze longen te ververschen. Wij 
verlaten dc stad in Augustus. Waarheen ? Naar een percltjc 
der Kempen, naar Oostmalle.

Wij nemen ons notaboekje mede. Van uit een vriéndelijk 
en welverzorgd landhuis docrwandelen wij bet dorp van 
Noord lot Zuid, van West lot Oost en vullen de aantcekcnin- 
gen aan die wc reeds te voren over de plaats genomen hadden.

Wie cr meer over wil kennen, raadplege liet Staatsarchief 
te Antwerpen, het privaat Archief der hoogadclijkc fami
lie de Rcncssc (te Oostmalle, het kerkdijk Archief ter pastorij 
en dc aangeduide Bibliographie op het laatst dezer verhan
deling. Navolgende beschrijving is hierop gesteund.

Ooslmallc mag voorzeker lusschcn dc schoonste Kem- 
pisclic centra van toerisme gerekend worden : gemakkelijk 
en uit gebreid verkeer per autobus en buurtspoorweg naar 
Antwerpen, Turnhout, Hcrcnlals, Hoogstraten, Brasschaat, 
doorsneden met breede gladde lanen naar deze gemeenten, 
alsmede naar Lier en dc aanpnlcndc dorpen, in dc nabijheid 
der prachtige Cistcrcicnser abdij van Wcstmallc en het schil- 
deraehlige Wcchcldeirzande, bedeeld mot een comfort dat de 
toerist moeilijk beter op een ander zal vinden, gezonde lucht 
zoodal men er nog tachtigeren en negentigeren aantreft, 
wandelingen tusschen landelijke huizen in dc kom van het 
dorp geschaard rond een merkwaardige kerk en een eeuwen
oud kasteel, en buiten af in bosschen en dreven, heiden en 
zandvlakten, en wat tol aangenaam verblijf op den buiten
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bij brengt, begroet door een vriéndelijke en beleefde bcvol- 
king.

Ooslmalle ligt op een kiruispunt der breede banen Turn
hout-Antwerpen, Lier-Hoogstralcn-Breda, Wechelderzan- 
dc-Lille-Herenlals, St. Lenaarts-Brecht-Brasschaat, 15 ki
lometers van Turnhout, 17 kilometers van llerentals, 9 ki-
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lometcrs van Brcchl, 27 kilometers van Antwerpen, 23 kilo
meters van Lier, 12 kilometers van Hoogstraten. Weliswaar 
verdwijnen stilaan, in 'liet leeken des tijds, de pittoreske oude 
hoefjes met hun st rooie daken, zoowel als de oude Kcmpi- 
sche kleederdraeht. Vele nieuwe huizen zijn er bij gebouwd, 
die aan 'heerlijke landhuizen gelijken, zoo lachend van bui
ten als proper en netjes van binnen, zoodal Ooslmalle een 
dorp van zijn tijd is geworden.

De Su Laureiskerk met een boltoren bekroond, omringd 
met een oud kerkhof langs de straat (dal gaal verdwijnen), 
staal als een fiere wachter te midden van de kom der ge
meente.

Merkwaardig zijn de oude kapellen van den Wolf en van 
Zalplien, alsmede van O. L. Vrouw van Goeden Bijstand, 
met nog vele andere, die steeds het landschap verheffen.

Als landhuizen vindt de wandelaar er het eeuwenoud Kas
teel der grafclijkc familie de Renessc verscholen in een
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merkwaardige warande lusschen de banen van Anlwerpcn- 
Tuirnhout en Lier, 'hel gewichtig landhuis mei schoon be
wassen park van den lieer R. de Groux, op de baan naar 
Turnhout, en verder af op Wechelderzande de nieuwe kas- 
iteelcn van Mr G. van Meerslraelen en van de weledele fa
milie Nève de Mévergnics op Blommcrschol, waar in een 
treffend rondpunt uitstralend op zes dreven een groot 
Christuskruis zich verheft.

Builen dit aanzienlijk menschenwerk spant toch nog 
het natuurschoon, het kindschap, de kroon, van akker tot 
duin, van heide tot weide, van schaarhout lot bosch, van 
wildernis tot warande, van haag tot dreef, van wegeltje tot 
macadam, van els tot eik, van beek tot ven, van moestuin 
tot boomgaard.

Hier te midden zagen wij struische jonge kerels met de 
zeisen op de schouders nevens volbloedige boerinnen dik en 
rond naar hel veld stappen, boeren zweelend aan ’t haver 
pikken en lichlgeklcede vrouwen aan ’t binden, de zon haar 
laatste stralen afschietend op de zandduinen die ze in een 
gouden golvende zee veranderde, alles zoo heerlijk en wer
kelijk als het bij de schilders fantasie en nabootsing daar- 
stelt.

Dit landelijk tafereel is ten Noorden begrensd door Rij- 
kevorscl, ten Oosten door Vlimmeren en Wechelderzande, 
ten Zuiden door Zoersel en Vorssclaar, ten Westen door 
Weslmalle.

De gemeende bevat een oppervlakte van 2827 Heklaren, 
verdeeld over de kom van het dorp, rijke labeurlanden, mal- 
sehe weiden, boomgaarden en heiden met uitgeslrekte vlak
ten.

WERELDLIJK.
Wanneer Oostmallc en Westmallc in de primitieve tijden 

nog vereenigd waren, luidt de benaming alleenlijk: MALLE. 
In 1195, vermeld in het begevingsrecht der kerk, staat nog 
Malle geschreven. Wanneer beide dorpen gescheiden wer
den is niet geweten. In 1261, in de geschiedenis van S. Ber- 
nardusabdij aan de Schelde, en in 1278, isi het archief van
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O. L. Vrouw Kapittel 
als Ooslinalle genaamd.

Wat haar benaming beduidt is Iwijfclachtig. Malle zou 
men in twee kunnen splitsen : Mal en le d. i. de bcboschlc 
boogie waarop de « mallum » liet gerecht of de vergader
plaats der Franken gehouden werd, ofwel volgens Carnoy : 
een groote uitgestrektheid onbewonnen gronden of heiden, 
die vrij gebruikt mochten worden, wat zou overeenstem
men met « vroente » of « vrijgeweide ». Oost- en West leg
gen zich gemakkelijk uit : het Malle naar het Oosten en hel 
Malle naar het Westen gelegen.

Als aardkunde, is de vlakte er bezet, langs hel Noorden, 
met leemgronden, en langs het Zuiden, mot moeren in ’t 
gebroekt tegen Zocrsel. Tusschen in is het doorgaans zand
grond, heide- en boschgrond. *1 Is verwonderlijk hoe men 
in hel cynsbock van 1428-1429 nog zooveel heiblokken aan
treft. In het gebroekt vindt men ook zwavelkics (pyrites) 
waar de bewoners eertijds niet naar om zagen, maar ze nu 
gebruiken. Langs het Zuid-Ooslen loopt de zandkoin van 
Nijlen, Grobbcndonk voort over Ooslmalle’s grondgebied 
en treft men duinen aan ccnige stappen achter Zalphen ter 
plaatse « Bruul-bergen », langs waar hel Snicdcrspad loopt. 
De grond, over ’t algemeen eendcrig, klimt lusschcn 13 en 20 
m. hoogte. Geen enkel groole rivier doorsnijdt de landen. De 
wateren der loopen vlieden langs den ccncn kant naar de 
Mark (Maas) en langs den anderen kant naar de Ncthc 
(Schelde). De bijzonderste wateren zijn : de Bergenloop of 
Bergenschc loop ; de Dclflbeek, die Oost- en Westmallc 
scheidt, met Blijkerijbcck en Bosclisnepbeek of Leuk ; 
Aastenloop ; Wolfschotschcbeek ; Molenbeek ; Malevoort- 
beek ; Koeischotschcbeek, limiet tusscüicn Oostmalle en 
Vlimmeren. Venen en vijvers treft men ook aan, vooral in 
’t Koeischolvcld en ’t Gebroekt, Steertvcn, Klokkcvcn, Vc- 
kemansven, Eendcnven en de vijvers van het Kasteel. Het 
volk tracht ze hier en daar in weiden en akkergrond om te 
werken.

De Bevolking was in den ouden tijd niet talrijk. Volgens 
Willcms bevonden er zich in 1480, 95 woonhuizen met 665 
inwoners, — in 1496, 126 huizen, 882 inwoners, — in 1526,

Antwerpen, wordt deze gemeentevan



173

87 huizen, 609 inwoners. In 1718 leefden er maar 350 com
municanten. Het dorp groeide vooral aan in de XIXC en de 
XX0 eeuw. In 1830 bevonden er zich 1054 inwoners, in 1850, 
1200 ; in 1866, 1129 ; in 1900, 1110 ; in 1914, 1589 en nu in 
1941, is hot cijfer tol 2352 gestegen.

Een detrde van de bevolking leeft van de nijverheid, meest 
buiten het dorp, in de steenfabrieken van den omtrek en in 
de stad. Vele boeren hebben het dorp verlaten om als win
kelier, melkboer, naliebaas of handelaars in Antwerpen te 
gaan wonen.

Tusschcn de oudste familiën, rekenen wij : Bauwens, 
Beldekens, Boon, Celens, De Vrij. Eden; Fastré, Geerls, 
Ghyscls, Janssens, Meeus, Schoofs; Schijvers; Sprangers, 
van de Mierop, de Rcnesse, Peeters.

De Tóponimie vertoont belangrijke benamingen, Gehuch
ten zijn : Bruid, Middelburg, Blommcrschot, Salphen of 
Zalphen (Zalfde in 1428), Daad, Bergen en Kwaadcind. 
Tusschen andere plaatsnamen tellen wij o. m. Hooybcrch, 
Cockelbergh, Rceberch, Steenovens, De Schom, De 
Bosschen, Bergen, Meirak Iers, De Brcc, Vlaamsen Hor- 
rinek, Hascldonck, Ghewalvoert, Vranckebraccke; Heikant, 
Moleneind, Heihuizen, Groenstraat, De Schaaf, Ertbol, Hel 
Dorp, De Leuk, Sneppcnhock, Galgenvoort, Broekstraat, 
De Gagclaar, De Lochtjes, De Spuydreef, Het Schillcken, 
Kocischol, Wolfschot, De Delf ten, Vuurwolf, Venusberg, 
enz.

Velden = het Akker, Dorcnackcr de Speelhoven, Verlo
ren kost, de Mcir, Koeischotsvcld, de Aardekens, hel acker 
Hagclcruys, de Sneydcrs, het Gchrockt, Kapelhof of Cappel- 
lenhof, Zcylhoven, Lokercn, enz. Bosschen = Heerenbosch, 
Vcrbrandbosch, Pcerdsbosch, Bruulbergcn, Blommcschot- 
schc bosschen, Vossenbosch, Vlimmersch bosch, de Schaaf; 
Nonncnbosch, Withosch, Dicpkcnsbosch, Gceraertshosch, 
Zwertbosch, Gestelbosch enz. Heiden = Voorckcnsheide, 
Vrcehcide, Salphenschchcide, Steenvoorkenshcide, Middel- 
burgheide, Kluisheidc, Kocischotshcidc, Melhovcnhcidc, Sint 
Lenardshcidc, Sleenhovenheide enz. Bruggen = Berden- 
brug, brug in de Mcirstraat, brug der Brocckstraat, Stcen- 
voorkensbrug, Eertbniggen, brug in d’Aasten enz.



174

lil 1 *128-1-129 treffen wij in hel Cynsbock aan :
Maldcrbrugghc of Madderbrugghe, tghcwal, scoelkeri, 

Coescot, neekersbosch, gallbroec, Wedenbrocc, Seoendonc, 
molenbeemt, bloetbecmd, lieerslrate, mecrslrate, delsbroeck, 
dykclvoirt, kuckclbereh, blcckeryt, pupekenbccmt, galghe- 
voirl, leemputten, bruel, loyslrate, salsbroeck, ncrvcna, 
sccrpen scoet, Henxscoet, mcyssclienscoel.

Vroeger maakte de Landbouw de bijzonderste tak van 
het bedrijf der Oostmallenaars uil. *t Moeten taaie boeren 
geweest zijn om uil die 300 talrijke heidevlakten en moer- 
achligc gronden die schoone velden en beemden ito scheppen 
die men nu aantreft. Vele hoeven, waartusschen eenigegroo- 
tc van bij de 17 hectaren, prijkten er: Bruyntjcshoef, Paslo- 
rijhoef, Armhoef, Hooiberghoef, Bruulhoef, Oude hoeve 
Schenk, de Slee, Hoeve August Willekens, Hoeve \V° Schep
pers, de Wille hoeve, vervangen door de Bloemerschotschc 
hoeve enz.. In de ja ren .tachlig lelde de gemeente 50 paar
den, 260 koeien, 185 vaarzen, 33 ossen, 15 slieren, 70 scha
pen, 58 geilen en 100 biekorven. Haver, koren, gersl, speur- 
rie, beelen, rapen, peeën, waren de meest gewonnen vruch
ten. De klaver, uit vele variëteiten, gaf een bijzondere op
brengst. Men telde ongeveer 200 hek laren weiden. De boe
renknecht won 1 fr. per dag en de kost. De beste gronden 
werden legen 4000 fr. hel hektaar verkocht, de mindere 
2400, de slechte 1000 en de heide van goede hoedanigheid 
300 fr. De huur der gronden schommelde volgens de eerste, 
tweede en derde reeks lusschen 150, 50 en 35 fr. het heldaar. 
Zeer uitgebreid was het planten van den mast (Pinus syl- 
vestris), ongeveer 500 hektaren, en de 'heide besloeg bijna 
de (helft der gronden. Wij hebben dit tafereel opge
hangen om eens een vergelijking te maken met hetgeen 
er nu gebeurt. Boomgaarden werden aangelegd. De 
bictcelt vindt nog menig liefhebber. Br zijn nu veel 
meer weiden dan vroeger, daar men slachtvee in op- 
kweckt ; veel heiden werden ontgonnen en in weiden omge
legd. De boerenknecht wint zijn 15 fr. per dag. De gronden 
worden er tien, twaalf, vijftienduizend frank het hektaar 
verkocht. Er beslaan nog veel maslenbosschen. In 1939 won 
een werkman van 3,50 fr. lot 5,00 fr. per uur en werden de
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landen T ld. 600 fr. 2' kl. 500 fr. 3' kl. 300 fr. verhuurd;
Nijverheid en Handel hebben ook een ommekeer on

dergaan. Men lelde le Ooslmalle lakenfabrieken, windmo
lens, brouwerijen, buidevellerijen en pollebakkerijen. De 
verkoop van masthout, beesten, boter en landbouwsproduc- 
ten tierde weelderig. Nu zijn die bedrijven meer omgezet in 
bier in flcsschen, zeep, beton, mecanische molens, eieren, 
diamantslijperijen, enz.

De Herbergen hebben altijd gefloreerd. Hun uithangbor
den wairen eigenaardig. Men zag en ziet nog : In den Wilde
man, De Valk, in Sl. Laurentius, de Korenbloem, in S‘. Jo
ris, in de Zwaan, in den Welgezinde, Café den Hemel, in ’t 
Hoefijzer, in den gouden Leeuw, in den Pelikaan, in den 
Keizer, in den Tram, in den Roskam, in de Leers, de Kroon, 
de Notelaar, de Sportvriend, de Volksvriend, in den Bel- 
vue, enz.

Degelijke welingerichte Hotels, zooals ’t Koninklijk Brou
wershuis, Landhuis Sl. Joris, De Kempen, verschaffen aan 
de toeristen geheel het comfort van een aangenaam verblijf. 
Een afdccling voor Toerisme T. P. A. verstrekt aan de 
vreemdelingen alle noodige uitleggingen in de gemeente.

De Verkeerswegen zijn er allerbest, De groote baan van 
Turnhout op Antwerpen doorsnijdt het midden van het dorp 
en is de oudste weg. De andere voorname banen zijn : Lier- 
Breda langs Hoogstraten, Mecrlc, Oostmalle-Herentals, 
Oostmalle-Brechl (Sl. Lenaarls). Als stralen treffen wij 
aan : Akkcrstfraat, Bleekerijstraat, Smekensstraat, Goertjcn- 
slraat, Meirstraal, Aaslenstraat, Kloosterstraat, Broekstraat, 
Vlimmerschcndijk, Mcrxplasschebaan, Lierschelei, Beers- 
schendijk, Zalphschebaan, Turnhoutschebaan, Antwerp- 
schebaan, Hoogstraatschcbaan, Hcrenthalschcbaan (voe
ger Lollepolsliraal) enz. Nadat de eerste buurtspoorweg van 
Antwerpen naar Turnhout reed in 1885, werd Oostmalle een 
centrum van vicinaal verkeer. De bevolking kan er per 
stoom — autorails rijden naar Antwerpcn-Turnhout, Hoog
straten, Brocchem-Lier, Brasschaal-Herenlhals-Westerloo ; 
zij heeft daarbij nog tot haar beschikking de autobussen 
Turnhout, Hoogstraten, op Antwerpen.

Deze economische uitbreiding ging gepaard met de sociale
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verbeteringen. Ilel dorp bleef niet ten achter op maatschap
pelijk gebied. Doelmatige inrichtingen en vereenigingen 
kwamen tot stand o. m. boeren- en boerinnengilde, vrou
wengilde, werkmansgilde, jeugdwerken, kinderlied, dispen- 
sarium tol bestrijding der lering, enz. Volksbockcrij en 
Middenstandsbond, een afdeeling van hel Davidsfonds.

Om al die werken te concenlrecren bouwde dc Z. E. H. 
Pastoor De Molder in 1939 een allerschoonst modern lokaal, 
voor de vergaderingen van al de sociale werken, dc gildezaal.

Op Administratief Gebied bevond zich dc gemeente, in de 
XV0 eeuw, onder de Meierij Santhoven en liet Markiczaat 
Antwerpen. Nu slaat ze onder de Provincie en hel Arron
dissement Antwerpen en het kanton Breelit.

Zij voert als Wapenschild : een Sint Laurentius van zil
ver en goud op azuren grond.

De orde wordt gehandhaafd door een veldwachter en een 
brigade gendarmen ; de delicten komen voor het vredege
recht te 13recht en het juslicicpalcis te Antwerpen. In dc al
oude 'tijden vonniste de Heer van Oostmalle. De kaak stond 
achter de kerk en de galg was opgcricht op Blommerschot, 
op de grenzen van Weslmalle en in dc Smeensstraat.

De gemeente bouwde in 1905 een nieuw raadhuis volgens 
de plannen van den architckt Jules Barbier. Daar zetelt de 
gemeenteraad beslaande uit een burgemeester, twee schepe
nen en zeven leden. Sinds 1830 werd het burgemeesterschap 
waargenomen door de hccrcn Pb. J. Gcerts, J. Valenlijns, 
G. Geerls, D. Bauwcns, Burggraaf B. du Bus de Giscgnics, 
J. Boeckx, Burggraaf B. du Bus de Gisignics, A. Jansscns, J. 
van de Mierop, Graaf M. dc Rencsse-Breidbach. Heden flo
reert hel dorp onder hel ijverig en wijs bestuur van Graaf 
Thicrry de Renesse, wien wij lange jaren wenschcn tol heil 
der bevolking.

De gcmecntcbcgrooting bedroeg in 1890 als inkomsten : 
13.698 fr. ; in uitgaven : 11.9888. Dc rekening voor 1939 
sloot als volgt : Ontvangsten, 591,946 ; uitgaven : 430,937. 
Boni : 161.008. In 1940 vermeldt de Bcgrooting : inkomsten 
509,611 fr. ; uitgaven 503.039.

De oude Gemeentearchieven worden bewaard op ’l Staats-
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archief le Antwerpen. Op de pastorij berusten cenige Ker
kelijke archieven met een Jaargetijdenboek van 1505. De 
registers van den burgerlijken stand beginnen van het jaar 
1500. Een groot deel archieven verdween in den brand van 
den kerktoren in 1081.

Het Onderwijs beschikt er over treffelijke nieuwe loka
len verdeeld in lagere gemeente jongens en aangenomen 
meisjesscholen met bewaarschool. Vijf meesters geven het 
onderricht aan de jongens. De Zusters der Christene scho
len van Vorssclaar, in 1900 te Oostmalle door toedoen van 
den Wclcd. lieer Beirnard du Bus dc Grisignies en den Z. E. 
11. Pastoor Fr. Coomans gevestigd, onderwijzen de meisjes. 
Zusters van den Zaligmaker en van de II. .Maagd uit la Sou- 
lorraine. (Creuse, Frankrijk) geroepen door Graaf M. de Rc- 
nessc-Brcidbacli, in 1912, houden er een welingerichte huis
houd- en beroepschool, Home Maric Slella, retrettenhuis 
voor jonge dochters en rusthuis.

KERKELIJK.
Wanneer de godsdienst voor ’t eerst zijn kruis plantte op 

Ooslmalle’s grond blijft onbekend. Was het ten tijde van 
den H. Willibrordus in de tweede helft der VII0 eeuw, begin 
VIII0 eeuw, zooals waarschijnlijk in ’l naburig dorp Rijke- 
vorsel ? ’t Is mogelijk. Een geschilderde glasraam prijkte 
eertijds ter eere van St. Willibrordus in de kerk. Geen tec- 
kens van het eerste christendom schieten er over, tenzij 
brokken eencr romaansche doopvont van de aloude kerk, 
dagleekenend uil dc XIC-XII° eeuw. Voor den eersten keer is 
er met zekerheid spraak der parochie in 1260j afhangend 
van hel bisdom Kamcrijk. Sinds dc XVII0 eeuw behoorde zij 
aan het bisdom en dekenaat Antwerpen en sedert 1609-1610 
aan de dekenaten Herenthals, Brecht en Hoogstraten.

Het begcvingsrccht van het pastoorschap wordt goedge
keurd in 1329 door den Bisschop van Kamcrijk, wanneer 
Hcnricus van Turnhout dit benoemingsrecht, personaat en 
patronaat, overdraagt aan de Norbertijnsche Abdij Averbo- 
de. Sinds dien besturen haar hccren dc parochie tot in het 
begin der XIX0 e. als ze werden door seculiere priesters op
gevolgd staande onder hel aartsbisdom Mechelen.
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De kerk is toegewijd aan den II. Laurcnlius. Deze heilige, 
wiens feestdag valt op 10 Augustus, wordt ieder jaar op 
dien dag en in liet octaaf herdacht door bedevaarders die 
hem aanroepen in zenuwziekten, oogziekten en alle liclia- 
melijken brand. Medalicn en lilaniën zijn alsdan in de kerk 
te verkrijgen. In de XVII0 eeuw bestonden er ook bedevaairl- 
vaantjcs. Ooslmalle’s kerkelijk monument werd in hel be
gin der XVI0 eeuw herbouwd in gothischen stijl. De toren 
brandde af in 1681 en werd in 1683 hersteld. Geen merkelij
ke vergroeiingen gebeurde er meer lot in 1857, ten tijde van 
Pastoor Van Gcncchtcn, en in 1930 ten tijde van Pastoor De 
Mol der.

Deze kerk bezit een merkwaardig mobilior. De groote 
klok wegend 1300 kgr., genaamd Maria, werd in 1683 door 
Melchior de Hazc gegoten en draagt vootr opschrift : « Van 
tempeest, blixem en alle ongeval beschermpl voorlacn Ma
ria dees ptrochie van Oost mal, Mc fecil Anlvcrpiaï Anno 
Dei 1683, Melchior De Hazc. »

Op de kleine klok staal : « David Roelanls me fecil 1808 ». 
Hel hoofdallaar vertoond gebeurtenissen uil liet leven van 
den II. Laurcntius, werd in 1894, gebeeldhouwd door de ge
broeders De Clerq van Meirclbckc en de luiken hel jaar na
dien geschilderd door Frans Coppejan van Gent. De predik
stoel is van den beeldhouwer Jan Gcrrits (1906) ; de ge
schilderde vensters zijn van de heeren Verhaegen (1891), 
Joscpli Casier (1909) en G. Ladon (1903-1904) ; de gesne
den golhische kroonluchter is het werk van kunstsmid L. 
van Boeckcl (1898). De Calvariebecldcn uil de XVI0 eeuw 
en het beeld van S‘ Jan misschien wel een eeuw vroeger ; S' 
Laurcnliusbccld door \V. Pompc ? ; II. Joannes Nepomuce- 
nus en II. Anlonius abt door denzelfden (1752) ; Sl Slcpha- 
juis (XVI0 eeuw) ; O. L. Vrouw (XVI0 eeuw) ; Sl Cornclius 
(XV° eeuw) en andea’e Renaissance beelden. Twee schoone 
schilderijen versieren de zijaltaren : de marteldood van den 
H. Laurenlius door Jacobus Nieuwlanls, van Hoogstraten 
(c. 1640) en de aanbidding der herders, een meesterstuk loe- 
geschreven aan K. De Craycr (c. 1642). Daarbij kunnen nog 
gerekend worden : de pestziekte met de HII. Rochus en Ca- 
rolus Borromeus, genre Rubens (1675) en de II. Anna, school



179

van Schut. Merkwaardig komt verder voor de zwart marme
ren grafzerk van de begraafplaats der hoeren graven de Re- 
nesse, Frederik de Renessc graaf in Warfuze, baron in El- 
dcren en Masny, heer in Roucourl, Malle, Wasr.es, Hern 
Scalclioven, Vosmaer, Bcerse, Vosselaer enz. en Helena 
Toirck (1610). In liet sacrislij worden nog eenige overblijf
sels van beeldhouwwerk uil de XVI0 en XVIII® c. bewaard 
alsmede cenige koperen kandelaars uil die tijden. Hel oud 
gcsloellc uil de XVII0 c. en de beelden van het doksaal en de 
doopvont uit de XVI0 c. verdienen in aanmerking te komen. 
Bij den ingang der kerk staal de grafzerk van Leonard du 
Bus, gouverneur van Nederlandsdh Indië, van Zuid-Brabanl 
en van de Provincie Antwerpen, in 1819 te Ooslmalle gestor
ven. Op hel kerkhof slaat het monument der gesneuvelden 
uit den oorlog 1914-1918, omgcwcrkl uit het verlaten graf
monument van burggraaf Talon, Firansdi maarschalk, die 
daar eertijds in begraven was en later naar Italië (Bologna) 
werd overgevoerd.

De oude ruime pastorij door de abdij van Avcrbode in de 
XVIII0 e. gebouwd, met grachten omringd, staal wat buiten
af, hel verval nabij. Een nieuwe pastorij werd tegenover de 
kerk gebouwd, in 1830, ten tijde van Pastoor Van Genech
ten. Het kerkfabriek, dal cenige goederen bezit, stelde in 
1890, haar begrooiing op lol 2,922,14 fr. inkomsten en 
2,855,02 fr. uitgaven en in 1939, tot 25886 inkomsten en 
25885 uitgaven.

Zeer eigenaardig zijn de kapellen die de parochie opluis le
ren. De oudste in baksteen Ópgetrokken is hel « Akker- of 
Wolfskapclleke » dat zeker vóór de XVII0 eeuw bestond en 
in 1627 hersteld werd door den E. II. Sophie, zooals een op
schrift het vermeldt, en nadien nog in 1927. Tc midden van 
het veld gelegen omringd van zes groole linden, wordt O. L. 
Vr. er onder titel van O. L. Vr. troosteres der bedrukten 
vereerd. Een houten Lieve Vrouw der XVIII0 e. en een fol
kloristische schilderij der XVII® e. versieren hel altaar. Deze 
schilderij verbeeldt de legende van hel schaap van den wolf 
verlost.

Het « Salphenskapcllckc » is een ruime steenen kapel met 
een torentje bezet in twee declcn te midden van eén mast-
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bosch gelegen op hel gehuchl Salphcn. Sl. Anlonius abl 
wordt er aaniroepcn en den 17 Januari wordt er Mis gedaan, 
heeft er een wclgcvolgde begankenis plaats en worden er 
varkenskoppen geofferd en verkocht. Een opschrift duidt 
ons aan dat de kapel opgoriclU werd in 1626 door Adriaan 
Malhccussen. Het achterdeel wat hooger als het voorste 
deel, een vergrooling der XVIII0 eeuw (1726), vertoont 
een eigenaardig dakgebinte. Wij bemerkten er nog ’n schoon 
klein Lieve Vrouwebceldjc der XVIP eeuw, een oude schil
derij van Sl. Antonius en een merkwaardig eikenbccld van 
dezen heilige uit de XVIIC e.

Op den steenweg naar Wechelderzande, verheft zich te 
midden van weelderig groen de « groole » of « nieuwe » Ka
pel opgcricht door den Gouverneur du Bus (1837-1844). 
De H. Maagd wordt er aanroepen onder den titel van O. L. 
Vr. van Bijstand. De Aartsbisschoppen van Mechelen ver
gunden aan de pastoors er de II. Mis te mogen lezen.

Te Blomincrschot werd in 1900 een kapel gebouwd ter 
cere van O. L. Vrouw van Lourdes door M. Leo Nève en 
zijn echlgenootc Dclphina Cools. Hier ten einde der dreef 
verheft zich, op een kruispunt van zes dreven, een groot 
Chrisluskruis, waar in het voetstuk het wapenschild der fa
milie Nève de Mcveirgnies gebeiteld is Het werd opgcricht 
in 1930 en gewijd door Dom Thcodoor Nève, abl der abdij 
van S. Andries, Brugge. Aan den steenweg naar Turnhout 
richtte Pastoor De Molder in 1937 een kapel op in gelen bak
steen in modernen trant ter eere van hel H. Hart met archi- 
lecle Rosa Gooremans. In den ovalen boog prijkt een mo
dern beeld van het II. Hart in witten steen gebeiteld door 
Albert Poels, van Antwerpen. Verder nog de kapellen van 
O. L. Vr. van Vlaanderen (1937) in de Molcndreef en O. L. 
Vr. van Scherpenheuvel (1939) in de Venus, de grol van 
Lourdes met Mariapark op de baan naar Ilcrenlhals (1933). 
Eindigen wij dit kerkdijk gedeelte met de vermelding van 
het oud klooster der Zusters van den H. Augustinus, de 
Priorij van O. L. Vr. Presentatie, waarvan nog de breede 
vesten en een deeltje der gebouwen overschiet in den moes
tuin van hel kasteel, dal nu in « oranjerie » is veranderd, de 
Borchl geheelen.



In de duinen...

Landelijk hoekje.



Panorama van Oostir.alle, vanuil den toren.

Gemeentehuis in Vlaamschcn Renaissancestijl, gebouwd in 
1905 door den Brussclschcn Bouwmeester Julius Barbier.
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Het klooster van 0. L. Vrouw Presentatie — in — den — 
Tempel kwam, na voorafgaande voorwaarden en begiftin- 
gcn, in voege (rond 1493 (sommigen schrijven 1492, 1494). 
’t Was de smalle heer der plaats Jan van der Schueren die 
het met zijn kinderen oprichtte. Zijn broeder Egidius was 
Augustyner kanunnik geweest te Korscndonk bij Turnhoüt 
( + 1484). HKomt hcdenkclijk hiermede dat de bestiering 
daarvan eerst aan Ivoirsendonk werd toevertrouwd. De re
guliere kanunniken van Rood-Kloostcr volgden hen op. 5t Ka
pittel van Windesheim lijfde bel gesticht in zijn congregatie 
in. Deze kloostcrgcmccnle speelde een zekeren rol in het 
dorp daair zij nog al goederen bezat maar had het nog al te 
verduren in de XVI0 eeuw als dóórtrekkende legers zooveel 
kwaad te plattelandc veroorzaakten. Alhoewel een degelijk 
klooster, kwamen de gebouwen nooit de voornaamheid te na 
die men in oudere gestichten aan trof. Nadat het Bestand 
tussclien den Koning van. Spanje en de Algemcene Staten 
der Vcrecnigdc Nederlanden in ’t jaar 1621 getroffen was 
verlieten de kanunnikessen haar klooster, vertrokken naar 
Antwerpen alwaar zij een nieuw klooster dicht bij de Os
senmarkt bouwden. Zij stonden er gekend onder den naam 
van «Oostmallen». Zij bleven hun klooster te Oostmalle be
houden dat in een hoeve :veranderd, -eerst -onder de 
Franschc Republiek aangeslagen, en den 24 Nivóse jaar 
V verkocht werd voor 60.000 ponden aan een Antwerpenaar.

De ons bekende Pastoors die met een waakzaam oog, vol 
ijver, den bloeienden toestand der parochie behartigd 
hebben, zijn de volgende : Egidius (1359), Gisclberlus 
de Sonnc (1399), Henricus Roekeloos +1430, Reinerus Nico- 
lai of Iloefslegcrs +1450, Walter Vckens +1478, Henricusde 
Ponte (van der Bruggen) + 1502, Guilielmus Spee + 1526, 
Paulus Guilielmus van Ecrsel, tot abt van Averbode verko
zen in 1541, Baltazar LauTctcn of van der Hoeven +1526, 
Theodoricus Bado + 1554, Joanncs Menlcns of Clementis 
+ 1568, Andrcas Baten + 1616, Deken van Herenthals, 
Joannes Hanegreefs + 1620, Hubertus Sophic (1620-1627), 
Dionisius Boden + 1630, Hubertus Sophie, voor den twee
den keer + 1658, Michael Strauwen + 1670, Benedictus 
Barden +1671, Kasper van der Biest + 1692, Philip Wil-
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loins 1098, Herman Joseph Bex + 1710, Nicolaas De Wilde 
+ 1732, Scrval'us Blyckaerls +1752, Ludovieus Paquay 
+ 1763, Ludolplms Engels + 1770, Remigius Bauwen, de
ken van Hoogstraten + 1782, Simon Macs + 1790, Frederik 
Middels + 1822, Norberlus van Geiieehlen + 1871, Leo- 
pold Jacobs + 1885, Petrus Rolandus Smits + 1891, Ferdi- 
nandus Coomans + 1927, Theodoor De Moldcr geboren te 
Leuven 17 Juli 1882, pastoor te Oostmalle sinds 22 Mei 1919.

GESCHIEDENIS.
De geschiedenis der plaats klimt op lot een hoog verleden.
Oude Germanen betraden reeds baar grond voor de komst 

der Romeinen, zooals de lijkurnen op de grenzen legen Rij- 
kevorsel gevonden het getuigen. Een groot deel er van be
rust nu in liet Museum van oudheidkunde te Brussel. Indien 
we sommige schrijvers mogen gclooven doorliep de Ro- 
meinsche heirbaan van Bavai naar Utrecht over Hoogstra
ten de gemeente. Hebben later de Franken hier gewoond, 
dit is waarschijnlijk, aangezien de Frankische betiteling van 
den dorpsnaam en Frankische toponiemen. Zeccr duister blij
ven nadien de gebeurtenissen lol aan de XII°-XIÏIC eeuw, 
wanneer er spraak is van de parochie en van den Hertog 
van Brabant die liicr de hooge heerlijkheid bezat, terwijl 
Ooslmalle aangcrekend stond als een leen der smalle heer
lijkheid onder hel huis van Breda. Bij het begin der XVI1' 
eeuw (1505) kreeg het Huis van Renesse de 'hooge heerlijk
heid in bezit ; de lage heerlijkheid altijd onder Breda ge
bleken werd beleend voor zooveel wij kennen ongeveer 1300 
de eene halve smalle heerlijkheid door de familiën van Hes- 
selbeke, Volkaerl, Maloes, de Bie, van der Schucren, de Prio
rij O. L. V. Presentatie, en de andere halve door de familiën 
Tourncppe, Harducmont (Herduwemonl), van Berchem, 
Hamale, van Renesse. De familie van Rcncsse is immer de 
groolc heer van Ooslmallc geweest, uitgenomen in hel be
gin der XIX* e., wanneer de burggraaf du Bus de Gisignies er 
meester werd, dot op den dag van heden dal een der afstam
melingen, de weledele heer graaf Thierry de Renesse, dè 
gemeente met wijs beleid en zelfopoffering bestiert. Hel
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Kasteel welk zij lijdelijk bewoonde was geen burcht in op
rechten zin des woords, maar meer een sterk groot landhuis 
waar zij op haren doorlochl verbleef. De familie van Nas
sau kwam er dikwijls een bezoek brengen ; de vermaarde 
Willem de Zwijger vertoefde er zelf. Met onderging menige 
verandering in den loop der tijden. Heropgebouwd door 
Frederik van Rcncssc +1538, wien een prachtige cenolaphe 
werd opgericht in de kerk van Breda, in brand gestoken door 
Marlen van Rossum in 1542, wederom heropgebouwd, rond 
1830 hersteld door Burggraaf du Bus, kreeg zijn schoon uit. 
wendige, gelijk wij ’l nu zien, door graaf M. de Renesse Breid- 
baeli en architect Flanneau in 1920. Deze heer bracht er ook 
van binnen merkwaardige versieringen aan toe uitgewerkt 
daar den Brussclschcn ornementist Henri Gillet en bemeu
belde het met oude voorwerpen en schilderijen van groote 
waarde, o., m. schilderijen van Pourbus, Teniers enz. Een 
merkwaardig uilgestrekt park, opgcfrischt door een grooten 
vijver, omringt het kasteel te langs van de baan Antwerpen 
Turnhout. Het beslaat ongeveer 60 hektaren. Daar groeien 
langs de wandelpaden de prachtigste jarenoude beuken, 
masten, eiken, platanen, olmen, linden o. m. een Wellingto- 
nia (mast) en een Fagus lasciniata (beuk) die men zelden 
zoo schoon aantreft. Lommerachlige dreven, zooals dcHce- 
rendreef (900 m. lang) en de Kozakkendreef (1500 m.) dei
nen er in uit. Geheel de eigendom van bet Kasteel, rond de 
1000 hektaren, maakt een der schoonste bezittingen uil de 
Kempen.

Een ander groote eigenaar is de familie van Meerstraten. 
Zij kocht deze goederen van de familie de Pest re, lieer van 
Turnhout, die ze in de 2° helft dcir XVIIIC eeuw aangekocht 
had van de gemeente. Na de Fransche Omwenteling ont
stond er een proces tusschen de afstammelingen de Pestre 
en de gemeente, welk 13 jaar duurde. De Pestre won het 
pleit. Een dochter van den Heer van Turnhout, Jeanne Ag- 
nes Gabricllc huwde Anloon Omcr Talon, markies du Bou- 
lay-Thierry. Hun zoon Denis Talon trouwde Victoria, prin
ses de Beauveau. Zij bewoonden Ooslmalle en werden er 
begraven. Artus Talon, bun zoon, trad in hel huwelijk met 
de markiezin Vespucci en verkocht zijn goederen aan de fa-
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niilic van Meers traot en. Een ander goed van de familie van 
Meerstractcn, tegen den steenweg Anlwcrpcn-Turnhout, is de 
eigendom geworden van den gunstig gekenden kunstschil
der R. de Groux. Het beslaat uil een degelijk Kcmpisch land
huis omringd van een allerschoonst park.

Deze goederen zijn met de hiervoor genoemde nieuwe 
kasteden van G. van Meers traden en de de weledele fa
milie Nèvc de Mcvcrgnics de voornaamste eigendommen 
die Ooslmallc’s landschoon opluisteren.

De historische feiten die in het dorp voorvielen zijn van 
geen groot belang. Zij bepalen zich meer tot de algcmcene 
toestanden van het land, waaraan ook Ooslmalle zijn deel 
had. In de XVI0 eeuw kwamen in 1542 Marton van Rossum 
met zijn benden alles plat branden ; wat later, in 1566, de 
Geuzen van Turnhout de kerk en klooster plunderen en de 
beelden verbrijzelen. In 1585 en 1617 licerschte de pest er 
zoodanig dat het dorp bijna was uitgestorven ; een zwart 
vlag werd op den toren geheschen om de reizigers te verwit
tigen dal zij moesten vermijden het aangetaste dorp te door
trekken. Op het einde der XVI0 en begin der XVII0 eeuw had 
hel dor]) veel te lijden van de muitelingen van het kasteel 
van Hoogstraten en van Herentals. Niet minder werd het 
gespaard van passeerende troepen tijdens de veldtochten 
van Lodcwijk XIV. Ook tijdens den Slag van Hoogstraten, 
in 1814, kreeg het dorp zijn deel der troepen en der scher
mutselingen. In de Brabantsche Omwenteling (1789) en de 
Omwenteling van 1830, stond liet volk langs den kant 
der Patriotten en loonde zijn sympathie voor de verlossing 
van hel vaderland. De wereldoorlog van 1914-1918, tijdens 
denwelken het volk zich pro-Bclgisch uit te, vergde ook zijn 
tol van de zelfopofferende bevolking : Verhcycn L., Mertens 
J., van der School J. B., Van Ammelcn J. sneuvelden op het 
veld van eer, en Peeters K., De Koninck J., Van den Diries- 
sche J., Schenck L. stierven als soldaat tijdens of na den 
oorlog.

Wij eindigen deze historische opsommingen met een der 
schoonste bladzijden uil Ooslmallc’s geschiedenis, het aan
halen der voormannen die, door hun werken en leven, lui-



Kasteel der Heeren Graven de Renesse.



« De Aanbidding der Herders » (1642), door K. de Gray-er.
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sier aan hun geboorteplaats hebben bijgezet, waarop het 
volk fier mag gaan :

Bauwens Leo, geboren 7 Juni 1864, algemeen bestuurder 
bij hel Ministerie van openbaar onderwijs. Zijn bijzonderste 
uitgaven zijn een gewaardeerde uillegging de wet op het la
ger onderwijs en een verklarend Handboek van de wetge
ving op het middelbaar onderwijs.

de Groux René. geboren te Brussel 14 Maart 1888, kunst
schilder van talent, bewoont Oostmalle als eigenaar, heeft 
menig uitstekend tafereel van de Kempen gemaaid.

du Bus de Gisigndes, burggraaf Leonard, geboren op het 
kasteel van Dollignies, 28 Februari 1780, staatsman, gouver
neur van de Provinciën Antwerpen en Brabant, algemeen 
Commissaris van Z. M. den Koning der Nederlanden in Oost- 
Indië, gestorven en begraven te Oostmalle den 31 Mei 1849.

Joostens, Antwcrpsche familie afkomstig van Oost malle 
(XVII0, XVIII0 e.) waartusschen er beroemde reeders te Ant
werpen werden en zich mot edele familiën verwantten.

Meeus Frans, geboren 22 Maart 1870, dokter in de genees
kunde, beroemd psychiater. Bestuurder der Kolonie van 
Geel. Schrijft Vlaamsdhe werken over zielkunde en geestes
ziekten.

Renesse. Heerlijke bijzonderste familie van Oostmalle in 
den loop der tijden, die, verwant met het Huis van Breda en 
Nassau, haar invloed deed gelden niet alleenlijk alhier, maar 
ook o. a. te Moll, Bcerse en Vosselaar.

Van der Schueren (de Horreo) Egidius, geboren te Oost- 
mallc (XV0 eeuw) broeder van den smalheer Jan van der 
Schueren, kanunnik te Korscndonk, alwaar hij in geur van 
heiligheid sterft.

Van Giel Frans, geboren 16 Juli 1892, lalcntvol kunstschil
der wonend te Wechelderzande.

Van Haesendonck, apotheker legde zich speciaal loe op de 
aardkunde en verwierf er naam mede (XIX® e.).

Verheyen Lodewijk, geboren 13 Juni 1851, onderwijzer te 
Dworp, toonkundige, kantonale schoolopziener van het la
ger onderwijs, schreef gelegenheidsdichten, + Tienen 30 
Mei 1898.
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FOLKLORE.
13c boog moei altijd niet gespannen staan zegt men te 

Ooslmalle gelijk elders. Daarom viert men met groole vroo- 
lijkheid de jaarlijkschc Kermis Zondags voor S' Laurcntius- 
dag (10 Oogst) en brengen verscheidene vermaakmaalschap- 
pijen wat leven in *1; dorp als zij op straat verschijnen. Er 
bestaal nog een bloeiende voctbooggnJde van S‘ Joris. Waar
schijnlijk dagteekent deze schutterij vóór de XVI° eeuw, 
want in 1523 en 1528 was zij in vollen gang. Het ruiterbeeld 
van S'. Joris ook van de XVI0 eeuw berust in de kerk. Op 
het einde dczcir eeuw was zij vervallen en werd in 1500 op
nieuw (heringericht « om broederlijeke liefde en eendracht ig- 
heyl onder de gcmcynte te houden ». De lieer van liet dorp 
de Renesse werd de hoofdman en schonk een nieuw vaandel 
met zijn wapens. Zoo leefde en schutte de gul tot in 1728 
wanneer zij wederom ccns moest herwerkt worden en kreeg 
een « nieuwe Kacrtc » van de hoofdgilde van Leuven, die op
nieuw herzien word in de XIX0. eeuw. Sl. Joris school regel
matig naar den Papegaai en ging naar het schietspel der na
burige dorpen. Maar kunstvoorwerpen van zilver en zijde 
waren allerschoonst en nu nog bezit zij de oude zilveren 
breuk der XVII0 eeuw met vele zilveren platen behangen. 
De gezellen teerden op S‘. Laurijsdag, Verloren Maandag en 
S'. Jorisfccst, alen smakelijk en dronken hel bier met 
kannen. In een hunner eetmalen, den 18 September 1836, 
werden opgediend, in het eerste gerecht : vlecschsocp, bouil- 
lie, twee potagien, gezouten hesp, en in üicl tweede gerecht : 
carmenaden, gebraad, fricadellen, bolertorood, kaas en rijste
pap. Daarvoor betaalden zij 10 stuivers per hoofd. Op het 
einde der XVIII0 eeuw kenden zij het lecrcn «van den Hacn» 
of 'het Haenefecst op S\ Lucasdag en de Vrouwkcnsdag, 
waarop de gildezusters met brandewijn, genever en koeken 
vergast werden.
Buiten deze oude gulde beslaan nog de Handboogmaalschap- 
pij « De Wijngaard » gesticht in 1856 en de « Hoop in de 
toekomst » tol stand gekomen in 1879. Zelfs werd er een 
Bond der Kcmpischc Doclschuttcrs opgcricht in 1920 die de 
belangen van dit oude spel waarneemt en verdedigt. Daar-
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bij luisteren nog twee muziekmaatschappijen de feesten der 
gemeente op : Verbroedering (1870), S'. Laurentius Harmo
nie (1920).

Oude gebruiken, liederen en gezegden vertolkten eertijds 
den volksaard der Oostmallenaars. Zij treden nu stilaan hun 
laalsten slaap in. Wij waren gelukkig er nog eenige van te 
kunnen ophalcn die wij hier laten volgen.

Dags voor Nieuwjaar en Driekoningen gingen de kinderen 
aan de huizen de volgende liedekens zingen :

Heien reien Hoozcbloemcke 
Glorie aan Dezekes zij.
Wie ligt daar in dat kribbeken 
AI een klein kindje klein.
Wie zal dat kindje kussen 
Op zijnen rozenmond ?
Wc waren ziek 'van harte 
Wc werden weer gezond.
De hemel is gesloten 
Al over duizend jaar 
En is weer opengelaten 
Met dezen zaligen Nieuwjaar.

Drijkoningen, Drijkoningen 
Wij komen van ver 
Wij hebben gezien 
In d’Oostcn die ster 
Die sterre, die sterre 
Die moet met ons gaan 
Ze moet met ons naar 

Bethlécm gaan.
Wij klopten, wij klopten 

Alaan aan de deur 
Herodcs de koning 

Die kwam zelf naar veur.
Wij zien zwert, wij zien zwert 

Wc zijn onbekend
Wc zijn de mannen van ’t oud Testament.

Met Verloren Maandag at men in vele huizen appelen- en 
worslenbroodjes. Al wat men dien dag deed was verloren ; 
daairom werkte men bijna niet.

Dinsdag van vastenavond eet men wafelen en kockebak-
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ken. Men zegt dan : vandaag is ’t nog eens vollen buik en 
met Pasdien is de vasten uit.

Op Palmcnzondag ging eenieder met zijn bos palmen naar 
de kerk om te laten wijden. Na de Mis ging de boer zijn ko
ren palmen en stak een takje op den hoek van zijn lancL 

Al de huizen werden proper opgekuischl Zaterdag voor 
Paschen ; dan zegde men: wij schuren er den vasten uit 
en brengen er den Pasdien in.

liet kindeke dat op den vooravond van Paschen of Sinxen 
gedoopt werd kreeg ’t Vonlkroontje.

Een aardig gebruik bestond met Pasdien voor dengene die 
’t eerst uit zijn bed was. Hij kreeg een ei meer als de ande
ren.

Zondag met Beloken Paschen kwam de vos. Iiij had zwar
te (in koffie gesopt) eieren medegebracht in tegenstelling 

de Klokken van Rome die Zaterdag voor Pasdien witte 
eieren neerlegden. De kinderen gingen in den hof de eieren 
zoeken en roofden den vos.

Dinsdag van Kermis was liet Tapperskcrmis. Al de stami- 
nebazen gingen betalen bij den brouwer. Deze had een kalf 
doodgedaan en mannen en vrouwen mochten het blijven op- 
smullen.

Een verwijl dat men iemand toewierp op wien men niet 
goed gezind was, luidde :

Ge z’cn bast, ge z’en bast
G’hebt met Kerstkwatertempcr nog niet gevast !

van

’s Avonds voor Kerstmis legde de boer in de pachthoeve 
waar een hcerd bestond, alvorens slapen te gaan, een kersl- 
slruik (een groote houtblok die lang brandt) in het vuur. 
De kerststruik moest geheel den nacht branden ter eerc van 
hel Kindje Jezus, want ’t moest licht of warm zijn tegen dat 
het Kindje kwam.

Als men met Kerstmisnachl te 12 u. een kersentak gaal 
plukken en die alsdan in ’t water steekt, dan bloeit hij met 
Lichtmis.

Te Kerslmisnacht staan al de schaapjes recht naar ’t Oos
ten.

In het klokkeven op Ooslmalschen grond S'. Lenaarls op-
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aan liggen de oude klokken der kerk begraven en beginnen 
’s nachts met Kerstmis te luiden.

Eenige gebruiken in gewichtige omstandigheden van liet 
leven : met trouwen wordt er volop gescholen in de buurt. 
Als de vrouw haar kerkgang doet wordt ze verzocht na de 
kerkgangmis koffie te komen drinken bij den handelaar 
waar zij te winkel gaat. Is er iemand gestorven, dan gaan 
de geburen den Rozenkrans lezen, in het sterfhuis. De gebu- 
ren luiden elk op hun beurt ’s morgens en ’s avonds in de 
kerk.

Alvorens met den doode naar den lijkdienst te vertrekken 
wordt er genever aan de dragers geschonken. De doodskist 
wordt op strooi op de kar naar de kerk gevoerd en bij de 
splitsing van een weg werpt de voerder wat strooi van de 
kar.

Men kent ook te Ooslmalle den patatenklos. Bij ’l aardap
pelen uitdoen in September, degene die den laatsten bos uit- 
slak kreeg den patatcnklos, bestaande uit een koekebak met 
garen in den deeg doorweven. Hij moest dan den deeg tus- 
sclien het garen uithalen en opeten. IntusscTienlijd kregen 
zijn gezellen goede koekebakken met zwarte siroop.

Op Sint Teunisdag (S‘. Antoniusabt) is het begankenis lot 
de kapel van Zalphen. Hier worden varkenskoppen geofferd. 
Na de Mis worden ze door den kerkmeester verkocht.

Wanneer de koe gekalfd heeft leggen sommige boeren 1 
pond of 1 kilo boter voor het beeld van O. L. Vrouw in de 
kerk. ’s Zondags daarop wordt dit geschenk van den predik
stoel afgeroepen en gezegd dat na de Hoogmis de kerkmees
ter bij opbod de boter zal verkoopen. De parochianen zijn 
gretig om zulke boter aan te koopen.

Gelijk overal op den buiten zijn sommige inwoners nog 
* al bijgcloovig. Zij kennen ook hel overlezen en de bezwerin
gen ; o. m. in geval van buikpijn lezen zij over den zieke : 
Ik zeg, in dezen naam -f- zoo waarachlig als God + ik zeg 
daar zijn drij afstammelingen, Jezus, Maria, Jozef reden op 
een ezel met buikpijn geplaagd + de heilige Drijvuldighcid 
+ de buikpijn is gedaan. — Voor het bloeien : Ik kwam 
eens op eenen reemenberg gegaan ; daar kwamen drij maag
den aan ; de eene sprak : God zal u helpen ; de tweede
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sprak : het bloed zal stelpen ; de derde sprak : door Maria 
(3 weesgegroeten.) — Voor het branden : + II. Laurentius 
wil dc... (hand) van dces... (kind) genezen + van de ver
brande pijnen -{- ook alles doen verdwijnen (3 Vaderonzen, 
5 Weesgegroeten, 9 dagen lang.)

In hel begin dor XVIIIe eeuw komt bet voor in de gemeen- 
teregislers dat een heel ploeg Oostmallenaren met bun wa
ren naar dc naburige dorpen reden, en dus als marktkra
mers doorgingen. Er was alsdan door de gemeente een 
staanrcchl gcëischt, volgens de inrichting van hun kraam, 
of bel enkel met tafel- of zeildoek bedekt hing of op krui
wagens hun goederen tentoongesteld waren. De afstamme
lingen zijn de tegenwoordige goede ingezetenen van het 
dorp, wien dc omliggende den naam Joden geschonken heb
ben, volgens J. Cornelisscn in zijn Volkshumor. *1 Is noch
tans geen specifieke toenaam, want zoowel te Antwerpen als 
ite Turnhout en elders wordt elke vernufte koophandelaarals 
een christen jood bestempeld.

IIcl naastgelegen dorp Vlimmcrcn wordt te Oostmalle 
« de stad Weurst » gcheeten. Dc boeren van Oost malle had
den te Vlimmercn al menige fratsen uitgezet en o. m. aan 
het gemeentehuis. Die van Vlimmcrcn werden dal moede en 
bonden dc deur van hel gemeentehuis toe met den darm 
van een worst. Wanneer de grappenmakers van Ooslmalle 
terugkwamen zagen zij dc deur van liet gemeentehuis alzoo 
gesloten en riepen uit : Ah, hier zijn wc in dc stad Wcursl. 
Vlimmeren behield zijn spotnaam bij dc Oostmallenaars.

Men zingt ook te Oostmallc hel volgend spollicdeke op de 
omliggende drpen :

DE VERHUIZENDE MEID.

(Vooraf)
Gc ziet me hier staan te zingen 
Ik ben dc verhuizende meid 
Opzock naar een betere woning 
Vertrok ik bij een kwaad wijf.
Ze grolde ja den heelcn dag 
Moest opstaan van twee ure ’s nachts 

Tralalala tralalala
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In Weslmalle wil ik niet wonen 
Ge vindt er maar een gmole baan ;
In Oostmallc zou ’k liever wonen 
Daar is het « langs waar zullen we gaan » 

Tralalala tralalala.

In Wechcl wil ik niet wonen 
Daar zijn de straten van zand ; 
In Oostinallc wil ik liever wonen 
Daar zijn ze met bloemen beplant.

Mij dunkt ik zong er heel den dag 
Tralalala Tralalala 

Al was mijn leven een schaterlach 
Tralalala tralalala.

In Zoersel wil ik niet wonen 
Daar zijn de boerinnen te kwaad ; 
In Oostmallc wil ik liever wonen 
Daar zijn ze wat beter van aard. 

Refrein

In Vlimmercn wil ik niet wonen 
Daar slaat maar een huis of vier ; 
In Oostmallc wil ik liever wonen 
Daar brouwen ze lekker bier.

Refrein

In Rijkcvorscl wil ik niet wonen 
Daar vind ik te min mijn gerief ; 
In Ooslmalle wil ik wel wonen 
Daar vond ik al spoedig mijn lief. 

Refrein

• V



192

BIBLIOGRAPHIE.
Averbode. De parochie Oostmalle hing af van de abdij van 

Avcrbode. ARE B., II, 1865, bl. 118-120. — De Norbcr- 
tijnschc Abdij van Avcrbodc. Avcrbode, Drukkerij Abdij, 
1920.

Adriaensen E. Oostmalle-Stadhoudcr, 1477 ; in : Oudh. cn 
K. 1907, bl. 25-28.

Butkens. Trophces de Brabant.
Carnoy A. Le malliim dans la toponymie beige ; in : 1863- 

1913. Melanges offorts a Charles Mocller.
Id. Dictionnairc étymologique du nom des communes de 

Belgique. 2* d.
Cornelissen J. Nedcrlandsche Volkshumor op stad cn dorp, 

land en volk. Antwerpen, De Sikkel, 1929 ; d. I.
De Molder Th. De Toponiemen van Oostmallc (1428-1429); 

in : Bijdragen, XX, 1929, 4-20.
Id. Hoeren van Ooslmalle in de XIV* eeuw ; in : Bijdragen, 

XX, 1929, 312-319.
Id. Beeldstormerij te West- cn Oostmallc ; in : Bijdragen, 

XX, 1929, bl. 244.
Id. Willem de Zwijger, prins van Oranje, te Oostmalle ; in : 

Oudh. cn IC, 1933, bl. 94-100.
Id. Geschiedkundige bijdrage over Hcnricus van Turnhout, 

kanunnik van Sl. Pictcr le Leuven, persoon der kerken van 
Ooslmalle en Vecrlc ; in : Taxandria, 1938.

Id. Keuren Oostmallc ; in : Oudh. en IC, XXVII, 1935, nr 1.
De Raadt Th. Les sobriquets des communes beiges. Bruxcl- 

lcs, Baunc, 1904 ; bl. 45, 86, 109, 128, 205, 538, 539, 555.
De Ram. Synopsis, bl. 231 en 287.
De Ridder F. Ooslmalle ; in : Oud- en IC 1906, bl. 63-70.
Du Bus de Gisignies = Gocthals F. V. Hisboire généalogique 

de la familie des Vicomtcs du Bus de Gisignics. Bruxclles, 
1869 ; in-4. — La noblesse beige. Annuaire de 1910, bl. 
210-212. — Burggraaf Leonard Pielcr Jozef = Biographic 
nationale, d. VI, 1878. — P. J. van Beneden, in : Annuaire 
de l’Acad. roy. des Sc. der lettres et des B-A de Belgique 
XLIX, 1883, 28 blz. en portret.



- ,

Kerk van Ooslniallc.



if
fl
«3H,o £3

TT

O 55 3
3

3!- 32 §•£ -!
“



193

Góetschalckx P. J. De I leercn van Oost malle ; in : Taxan- 
dria, 1921, hl. 1-13, 26-29.

Id. Musschen, 1735 ; in : Bijdragen, 1902, bl. 147-148.
Harou A. Une excursion en Campine. Oostmalle ; in : Buil.

Soc. Roy. de Góogr. d. XIV, 1890, bl. 86-106.
Heidendal Felix. Dc Lieve Vrouwkens uit de Kempen ; in : 

De Gulden Spoor. Propagandablad voor den geweslbond 
Noorderkempen (Davidsfonds 2C j. December 1937) De 
Wolfskapel te Oostmalle. — Th. De Molder. De Wolfka- 
pel (1941).

Kcmpischc Potlebakkerij ; in : Taxandria, 1922, bl. 92.
Kcrkmcubclcn in : Inventaris Pr. A. le afl. bl. 29-33:

Le Roy. Notilia Marchionalus SRI. bl. 208-211.
Id. Groot wereldlijk looneel v. Brabant.
Marchal E. Mémoire suir la sculplure aux Pays-Bas pendant 

les XVIIC et XVIII0 siècles. Bruxcllcs, Ilaycz, 1877 ; bl. 86. 
Michielsen J. Oostmalle : in Oudh. en K. 1906, bl. 45-62: 
Nève L. Noticc sur rancicnne cour seigneuriale de Blom- 

mcrschot a Ooslmalle ; in : Taxandria, 1908, bl. 91-101.
Id en Prims. Bloemerschot (Ooslmalle) in de IX eeuw ; in : 

Bijdragen, XX, 1929, 140-141.
Oostmallen. Klooster O. L. V. Presenteringhe = Genard P: 

Geschiedkundige verhandelingen over liet klooster der 
Ooslmallcn. Antw., Buschmann, 1868 : (Grafschriften). 
— Convenlus B. M. Prcsenlatoe ; in : Van Heussen. Hist. 
episcopaluum Fcdorali Belgii, d. II, bl. 150. :— Couvent 
des Auguslincs a Oostmal ; in : A bl E B., I, 1864, bl. 118; 
d. XV, 1878, bl. 402. — Klooster O. L. V: Presentatie ; in : 
J. Gielcmans. Anccdota, bl. 289. — Prims F: De priorij 
van O. L. V. Presenteringhe-in-dcn-Tempcl le Ooslmalle ; 
in : Bijdragen, XX, 1929, bl. 196-237. — ld. en Ernalstcen 
J. — Sancla Maria Proesenlata in Ooslmal ; in : 'Wich- 
mans. Brabantia Mariana, bl. 837-842. — Prioralus MP. in 
Oost mail ; in : Zunggo J. A. Historise gen. et spec. de Ord. 
Can. Reg. S. Aug. Prodromi, Ratisbonoe, J: B: Lang, 1745; 
d. II, bl. 149. — Zie verder Turnhout-Korsendonck. — 
Groot heerlijk toneel van Brabant, bl. 148. — Mcrtens en 
Torfs. Gesch. v. Anlw. d: VII, bl. 409: —



194

Prims F. Ooslmallc. Documenlcn (1450-1466) ; in : Bijdra
gen, XXVIII, 1937, 53-58.

Renesse = de Rencssc C‘c Cli. Silhouelles d’ancêtres. Bruxel- 
lcs, van Langenacker, 1924-1928 ; 2 reeksen. — Des Tom
be. Hel gesiachl van Renessc van den oorsprong lol 1430. 

’s Graven'hage, 1897 ; in-4. — Le Grelle O. Picnre lombale 
in : ARAB., B. 4° r. II, bh 292,

Saint-Marc. Ooslmalle el lc chatcau des Comles de Renessc ; 
in : Touring Club de Belg. XXXVI, 1930, bl. 329-332. Geil.

Schobbens J. Promenades dans la Prov. d’Anvcrs, d. II, bl. 
181-187.

Schutterij S. Joris = IIS. J. E: Jansen. De sehultcirsgilden in 
de Prov. Antw. Wetenschappelijk. Stadsboekerij Turn
hout. — Th. De Molder. Geschiedkundige Proef over de S. 
Joris-Guldc te Oostmalle van af 1523 ; in Oudli. en K. 1929, 
bl. 150-162.

Stroobant L. Les Sires d’Oostmael ; in : Taxandria, 1920, bl. 
40-160. Geil.

Vouwbladje met leksl der gemeente. Geil. 1938.
Zie verder, o. c. d. I, Jourdain cl van Slallc, De Seyn, van der 

Maelen, van Rooy, Krcglinger en nr“ 279, 280, 407, 455, 474, 
486, 490, 523, 534, 702, 743, 772, 781, van de Bibliographie 
der Antwerpsche Kempen, in : Taxandria.

Iconographie = Kasteel (Grav. in Lc Roy, Canlillon Dólices 
P. B.). — Zicht kaar ten. — Schilderijen van R: de Groux 
en Fr. van Gicl.

J. E. JANSEN



195

DOCUMENTEN.
MEMORIE VOOR SCHEPENEN ENDE BORGEMEESTER 

DER VRYHEYT VAN TURNHOUT GEDAEGHDEN TEGHEN 
INGESETENEN VAN DER PAROCHIE VAN OUTTURNHOUT 

ENDE HUEREN TOEBEHOORTTEN IMPETRANTEN. 
(EINDE XVP EEUW.)

T, Inden forsten om Iverstant van descr saecken tc hebben dient 
geconsiderecrt de distincte der voorscrevcn Vryheyt met Iiucrcn 
toebehoortten van de dorpen geleghen inden Lande van Turnhout, 
wesende omtrent derthien in getale, dacr onder Outturnhout cgeens- 
sins en wordt gerekent «als wesende een lcth begrepen onder de 
voorscreven Vryhcyt.

II. Dat oijck alle de voorscreven dorpen wel hebben een Schou- 
telh ende Rentmeester van de doniainen, die voorts in elck dorp 
hebben heure onder Schoultetten ende on<ler Rentmeesters.

III. Sijn oyck alle die zelve dorpen aengaende de Jurisdictie ge- 
separcert vande voorscreven Vryheyt als hebbende besundere Sche
penen gesworenen heylichgeestmeestcrs ende bcdesèlters rèsorte- 
rende hy Appelatic te hoofde tot Antwerpen endc voorts zyn al heb
bende vcrscheydcn pastoors.

IV. Maer aengaendc Outlurnhout is altoos van oudts ende over 
alle memorie van menschcn gebruyckt gelyck alnoch onderhouden 
wordt de contrarie, als hebbende nyet alleene eenen Schoutcth en
de Rentmeester met oyck den zelvcn onder ScTioufet ende onder 
Rentmeester oft stathouders die is hebbende de voorscreven Vry
heyt, dan oyck daerenboven de zelve Schepenen Rentmeester van- 
der Vryheyt diemen noempt Borgemeesler gesworenen endc hcy- 
lichgeestmeeslers bedesetlcrs endc eenen vorster.

V. Soedat die van Outturnhout met zync gehuchten altoos imme- 
diatc terechte hebben geslacn endc alnoch zyn staende voor de 
Schepenen van Turnhout.

VI. Diewelckie Schepenen nyet alleene en worden aengestelt 
iiuyten inghesetenen van binnen der Vryheyt maer oyck uuvt die 
van Outturnhout ende buyte omliggende gehuchten, soo dat emmers 
altoos eenen van de Schepenen uuyt Outturnhout wordt acngeno- 
men doende gelyckcn eedt als alle dandere Schepenen.

VII. Desgelycx uuyten Tnghcselencn van Outturnhout endc appen- 
ditien ofl gehuchten, zyn van oudls ende worden alnoch aengestclt 
twee Gesworenen van Oudlturnhout ende twee bedesetters uuyten 
gehuchten van Schoenbroeck ende Roye, cenen uuyt Sch.ierlioven 
ende Osthoven.

VIII. Hebben oyck die van binnen der voorscreven Vryheyt ende 
Outturnhout altoos gehadt, gelyck zy alnoch hebben eenen gemey- 
nen Borgemeester oft Rcnlineesler, in wiens handen alle de gecol-
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lecteerde beden endc conlributien wordden gebrocht.
IX. Oyck hebben die van Turnhout endc Out turnhout altoos gc- 

liadt, soo zy alnoch hebben, eenen pastoor, behoudclyck dat die zel
ve pastoor tot Out turn hout ten gerieve van de gemeynte ende ingc- 
sclcnen om naerder byderhant te zyne mach stellen ccnen Capel- 
laen, die lot Turnhout ter kereken compt, ende aldaer de distribu- 
tien gcnyct als andere Cappcllacnen.

X. Syn oyck alle privilegiën dyen van Turnhout verleent als vry- 
dom van Thollen ende dyergelycke gemeyn ende gcnycten de selvc 
soowcl die van Oulturnhout als die van binnen der voorscrcvcn 
Vryheyl zonder eenige separatie.

XI. Gelyck die van Turnhout ende Outturnhout oyck hebben cenen 
Aert oft gemeynte by die van de voorscrcvcn Vryhcyt eertyden 
vande voorsaten van Zyne Majesteit als hertoghen van Brabant ver- 
creghen.

XII. Boven desen hebben die van Turnhout ende Oullurnhout al
toos gehadt eenen taux vander bede ons heeren des Conincx, zonder 
dat den zelven oyt int besondere is overgesonden aen die van Out- 
turnhout, maer wel aendc Vryheyt dacrondcr die van Oulturnhout 
altoos zyn begrepen geweest.

XIII. Ter contraricn hebben de dorpen onder den Lande van Turn
hout geleghcn, als Arendonck Weelde Wccheldezande Lillc Ghierle 
Baerle Bcerse Merchplas, endc Vosseleer henne besundere tauxen, 
behoudelyck dat die van Poppel ende Ravels, mits der cleynichcyt 
vander plactsen, contribueren met die van Weelde, ende die van 
Vlimmercn met die van Wcchcldcrzande.

XIV. Welck oyck is gcvolght alsmcn certyden ende onder andere, 
inden Jacre XIII0 XCVI heeft gclelt de hertsleden van Brabant, dacr 
onder die van Outlurnhout nyct en zyn bekendt, als begrepen on
der de Vryheyt van Turnhout, alsdoen gestelt op VI1° LXXX1X hert
sleden, en zyn voorts dc dorpen van den lande van Turnhout, al 
apart gestelt, inder vueghen hier voirc verhaelt.

XV. Sonder dat oyck die van Outlurnhout hebben ccnen anderen 
keurbocck oft andere policycn keuren oft breuckcn oft publicaticn 
gebruycken dan van der voorscreven Vryhcyt.

XVI. Gelyck oyck tprivilegic van keuren en brcucken. te moghen 
oppestellen ordonnantiën oft statuten maccken alleenclyck is gc- 
gundt den Schoutet en Schepenen van Turnhout blyckcndc by tpri- 
vilcgie daeraff zyndc in date XIIII0 ende XXXVIII svrydachs nae 
Sinte Marien Magdalenen dacli, sonder van die van Outturnhout 
cenich vcrmaeii te maecken, ende nochtans zyn zylieden als een 
lcth der zei ver Vryhcyt tvoorscrcven privilegie genyelende endc 
den keuren off brcuckcn dien volgende gcmacckt oyck onderworpen 
soewcl als die binnen gesetenen der voorscreven Vryhcyt.

XVII. Ende gelyck dc settinghe ende contributie omtfanek ende 
administratie van alle lasten gemeyn is tusschcn die van Turnhout 
endc Outlurnhout soc syn oyck gemeyn alle de rccckcninghen die
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daeraff oyt zyn off al noch worden gedaen.
XVIII. Welckcn acngaendc van oudls is gcploghcn ende onder

houden dal alsmen reeckeninghe zal doen vande bede contributie 
ende andere administratie vande geineync saecken tselve ter puycn 
aff vanden stadlhuyse wordt gcpubliceerl ten eynde een yegelyck 
dyen dal belieft, aldaer comparcere om dacroppe te segghen tghene 
des hem soude moghen goelduncken.

XIX. Ende dyenvolgende wordt de reeckeninge gedaen in Ste 
Pcclers kereke wesendc de parochie kereke tot Tunihoiit ter pre
sentie van den Schouteth ende Hentmeester vande domainen al
daer, Pastoor Schepenen ende Gesworencn byde welcke de recckc- 
ninghc wordt gesloten.

XX. Sonder dat daer naer gênant nyet gccompareert zynde ter 
auditie der voorscreven reeckeninghe of om daeroppe te contradi- 
ceren meer wordt gehoort, macr moet de zelve alsoe gesloten 
blvven gelyck dal van oudls altoos is geobserveert.

XXI. Soe dat uuyt de voirgaendc redenen blyckt nyet alleenc dat 
die van Outlurnhoul als een onverscheydcn ende ondeylbacr leth 
zyn begrepen onder de voorscreven Vryheyl van Turnhout in tfeyt 
van JustMien, politye, conlributien van bede en andere lasten ende 
conlributien ende andere gemeyne saecken is ende moet wordden 
gedaen inder manieren hier voire verhadt.

XXII. Desen al nyet legcnslaende hebben die voorscreven Impe- 
tranlen opten XVIII dag July XV0 ende LXXXVII hier te hove ver
worven opene brieve van daechsele, uuyt crachte vandc welcke zy 
den Schepenen ende Borgemecslcr der voorschreven Vryheyt heb
ben dach doen bcscheyden hier te hove te compareeren opten 
XXVPtc dach Augusti daernaer.

XXIII. Hebbende by geschrifte alsdoen overgegheven gcconten- 
deerl ten eynde dat die Gedaechde sclnildich zouden zyn te doen 
ofl by hciviic gecommitteerde te doen doen rekeninghe bewijs ende 
reliqua vande administratie vande penninghen ende ontfanek die 
sy ofl lieiinc gecommitteerde zouden hebben gchadt vande settinghc 
ende contributien soe van Ruytcrgelde als anderssins sedert Sint 
Jansmisse XVC ende LXXIX tot noch toe. Ende dat voorts die Ge
daechde hen zouden verdraghen van dlmpclranlen endc henne goe
den te set ten doen oft lacten setlen in eenighc lasten oft contribu- 
lien, maer die zelve Impetranten de lasten ende contributien lac- 
len vinden op sulcken voel ende middelc als sy lot moesten prouf- 
fyte en de minste quelsinghe vande gemcyne Inghesetencn souden 
ramen, endc dal daerenboven die Gedaechde zouden dimpetranten 
ongcmolcstccrl laelen van alsulckc penninghen als zy tot gemeynen 
laste opgenomen hebben emmers tot de liquidatie vande voorscre
ven reeckeninghe, ofl ten minsten dat dimpetranten zouden ge- 
slacn mits furnerende hen recht aendeel, gelyck zy by goede calcu
latie zouden bevonden wordden schuldich te zyne.

XXIV. Waeroppc die voorscreven Gedaechde antwoordende heb-
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ben oplon XXVIMn dach Novembris gecon tendeert ten cyndc van 
Surreptien endc Cbrepticn der voorscreven opene brieven ende dat 
zy lmpclranlcn om daeruuytc geconcludeert te hebben, zoe zy dat 
hadden gedacn, zouden vcrclaert wordden nyct ontfanghbacr heb
bende nyettemin die voorscreven Schepenen aengacndc de vcrsoch- 
te reeckeninghe verclaert dat zy van weghen der voorscreven Vry- 
heyl egeenen ontfanek noch administratie en hadden nog gewcygerl 
te doen doene de reeckeninghe by de Inipetrantcn begheert gclyck 
tselve ovek nyct en was staendc tot hennen bevele alleenclyck, macr 
oyck mede vande gesworenen vande gehuchten in desen mede Im- 
petranten. Endc dacromme mits byde selve Gesworonen daermede 
de handt acnhoudcndc zy Schepenen te vreden waeren hen dyen 
aengaende te vueghen metten zclven Gesworenen teneyndè de voor
screven reeckeninghe ter ierster oportunitcyt byde Gecommit
teerde vanden ontfanek zoude wordden gedaen ende daerloc te doc- 
nc alle assistencic, daermede die voorscreven Gedaeghde hebben 
gesustincerl desen aengaende te geslaenc.

XXV. Endc nac Replique ende Dupliquc is voorts soc verre gepro- 
cedeerl dat parlyen oplen XVIMcn dach Marty anno tnegentich zyn gc- 
appointcert hen bedingde Verbad te schryven by memorie dwelck 
die Gedaechde van hennen tweghen Zyn doende by desen, dacrinnc 
claerlyck bewysende dat dimpetranten in henne conclusie nyet en 
zyn gefundeert.

Nyettegenstaendc inden iersten dat dimpetranten pretenderen 
soewel geprivilcgicert te zync als die Gedaechde, dwelck, blycken 
zoude by den bcschecdc onder de Gedaechde berustende ende 
dal zy daeromme soewel hennen taux apart souden moghen setten 
ende vinden als die Gedaechde.

XXVI. Want boven dyen dat onder die Gedaechde egeene privile
giën en zyn berustende die den Impetranlen zouden zyn verleent,- 
dan dat zy als een ledtmaat onder der voorscreven Vryheyt ende 
by consequente onder de privilegiën die de zei ver verleent moghen 
zyn begrepen, gclyck die Gedaechde hen daeraff oyck bchoorlvck 
hebben geexpurgeert, emmers alsulckc visie hebben geprcsentcert 
ende gedaen daermede dimpetranlcn tevreden zyn geweest.

Soe en is deshalvcn de voorscreven pretentie allcgatie ende con
sequentie daeruuytc gemaeckt .nyet met allen concluderende, want 
die Gedaechdcn egheene taux apart en setlcn, macr tselve wordt 
gedaen by de gesworenen ende bedesetters soe wel van Outturnhout 
ende gehuchten van dyen als by die van Turnhout gesaemcnderhant 
sonder separatie, soe dat die van Outturnhout zyn onder de set- 
linghc ende taxatie der Inghesctcncn binnen der Vryheyt, gclyck 
die van binnen moghen zyn onder de seltinghc vande Inghcsete- 
nen van Outlurnhout.

XXVII. Ende daeromme gclyck die vande voorscreven Vryheyt 
egheene taux oft seltinge appart en doen, soc en can oft en mach 
fselve oyck nvet gedaen worddcn by die van Outturnhout als wc-
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scndc een onversclieyden lelli der voorscreven Vryhcyt ende daer- 
aff dependerende gelyck hier voirc naerder is bewesen.

XXVIII. Wclckcn acngaendc die vande Vryhcyt zyn in possessie 
meer dan Iinmcmorial, hebbende erachl van conslilutie oft recht 
van privilegie daeraff trechl hen vercrcghcn leghen hennen danek 
end© wille nyel en can benomen worden, soc dat zy hen desen aen- 
gaendc wel endc terechte leghen dimpclranten zyn opponerende.

XXIX. Gelyck oyck dimpclrantcn egheene titel en allegeren noch 
eenich recht oft actie en bewysen, daeruuyte zy gefundeert zouden 
moghen zyn sulcke separatie te versuecken oft eenc sctlinghc van 
henne goeden oft Inghesetenen apaert te moghen doen.

XXX. Maer ter contrarie hebben dimpclranten byde expurgatie 
te hovc gclceght genoech bekendt meestendeel alle de fylen hier 
voirc verhaell emmers voir soevele die moghen dienen, ende daer
uuyte claerlyck blyckendc is dal zy met die van Turnhout onder 
een lichaam zyn versaempt.

XXXI. Sulckx dat dimpetranlen notoirlyck ongequalificeert zyn 
om cenighe settinge apart te doene, des te min dat zy eghenc juris
dictie en hebben noch en connen gebruycken in personeel oft reel 
dan met Schoulet ende Hentmceser vander Majesteyt ende Schepe
nen der voorscreven Vryheyl, endc by consequentie oyck egheene 
macht om sctlinghc oft taxatie te docne, wesende eene specie van 
jurisdictie.

Nyet arguerende hier teghen dat in gelycken cas die van Belle gc- 
leghen onder dlant van Cilielc daeraff sonde syn gescheyden ende by 
vonnissc vanden hovc toegelaelen dat zy henne lasten apaerl souden 

• moghen vinden.
XXXIT. Want ontkennen die Gedaechde tselve in gclycken cas 

gebeurt te syne, ende besunderc dat die van Belle souden zyn een 
leth met die van Ghcle gelyck die van Outturnhout onverschcedc- 
lyck zyn met die van Turnhout dacraeff dimpelranten oyck nyet en 
doen blyckcn, noch oyck en hebben gexhibeert tvonnisse, dwelck 
die van Belle geoblineerl zouden hebben, ende vele min eenighe pro- 
ccduren oft sluckcn daeroppe tsclvc vonnisse zoude zyn gegeven.

XXXIII. Dwelck soe verre dimpetranten waeren exhiberende, sou- 
de daer uuytc promptelyck blycken, dat de saecke van die van Belle 
zeer verschcydcn is vanden thegenwoordigen cas, dwelck dimpe
lranten welwetende hebben gelacten de voorscreven exhibitie te 
doene.

XXXIIII. Endc nyeltemin blyckt oyck ex abundanti bvden be- 
scheede in desen overgegeven, dat die van Belle altoos gescheyden 
zyn geweest van die van Ghele ende ovcrsulckx int cohier van de 
tellinge der hertsleden zyn anno XI1II' ende sessentnegentich apaert 
gestelt van die van Ghele gelyck oyck zyn Eynthout endc Ycrle ge- 
leghen onder dlant van Ghele, gelyck vele meer dorpen, geleghen 
zynde onder dlant van Turnhout, nochtans egheen leth zyn der voor
screven Vryheyl, macr over alle memorie van menschen daeraff ge-
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schcyden zyn geweest.
XXXV. Dwelck al cesscert ten respecte der Impetranten ende dacr- 

onime en connen hen .metten voirscreven vonnisse nyct behelpen, 
dwelck in allen gevalle oyck anders nyct en zoude zyn res inter alios 
acta, egheen recht gevende oft nemende tuschen partyen in desen.

XXXVI. Soe oyck sulckc exemplic ofl separatie nyet en is geleghcn 
in eenc ordinarisc actie als dlmpetranten in desen hebben gesustén- 
teert maar zoude in allen gevalle moeten gcoblineert wordden by 
gratie ofl privilegie volle macht ende aulhorMeyt van de Princc, 
hoewel anderssins in preiudicic der Gcdaechde, tsclvc alnoch nyet 
en zoude cunnen geschieden.

XXXVII. Souden oyck daer uuyte tusschen parlyen geschapen syn te 
rysen vele endc verscheyden swaricheyden, besundere nopende de 
distinctie vande palen, die zy desen acngacndc zouden gebruycken, 
daerinne te voiren egheen interest geleghen en is geweest als alle 
settinghen ende conlribulien int gclyck zyn gedaen, soc die alnoch 
gedacn wordden.

XXXVIII. Dacromme der voorscrcven Vryheyt op een is uuytcom- 
men weder de voorscreven gehuchten annex zyn aen Oullurnhout, 
mits dal zy evenwel daeraff als over een lichaem int gemeyne dispo
neren, anderssins en zouden egeenssins willen noch schuldicli zyn 
toe te laeten dat de voorscreven gehuchten zouden zyn toobehoort- 
te van Outturnhout, maer souden meer moeten volghen het hooft 
oft lichaem der voorscreven Vryhcyt, als principacl, ende daeraff 
dandere leden dependeren.

Nyct arguerendc oyck dat Oullurnhout zoude ouder zyn dan die 
Vryheyt van Turnhout ende dal den naem tselve genoech zoude me
de b ren gh en.

XNXIX. Want Outturnhout noyt en is geweest in formc van ceni- 
ge gcmcynte, .noch in cenige oude brieven privilegiën oft daer gheen 
bescheet en is bekent noch voer sulex en heeft oyt gchadl eenige 
kennisse oft jurisdictie, gclyck dlmpelrantcn dat nyet en allegeren 
ende oyck nemmermeer en souden welen te bcwysen, maer zyn ierst 
met die vandcr Vryhcyt en onder de zelve in een formc van gemeyn- 
tc gecommen endc begrepen.

XL. Soemen oyck nyet en gelooft dal d:c parochie van Oulturn- 
houl ouder zoude zyn dan die parochie van Turnhout, ende alsmcn 
de structuren vander kereken sonde aensien, soudc de kereke van 
Turnhout vele ouder zyn, dan die van Outturnhout.

XLI. Gelyck oyck die van Outturnhout mits der distantie vandcr 
Vryheyt ende parochiekerck der zelver ierst nacmacls een parochie 
hebben opgerichl, soc dat genoech te mereken is, om dat die van 
Outturnhout egheenen pastoor en hebben, oft en moghen hebben 
dan den pastoor van Turnhout, die daeromme noolclyck moet ver- 
slacn wordden te voiren geweest te zync.

XLII. Hoewel anderssins in desen notoirlyck impertinent is, we
der de Vryheyt van Turnhout ouder is, oft gehuchte vlcckc oft plael-
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sc van Outlurnhout, mils dat dese questie dacroppc nyet cn rust, 
macr wel dacroppc, dat die van Outturnhout zyn een ledt der voor- 
screvcn Vryhcyt cndc voir sulcx van allen ouden tydcn ende over 
memorie van menschen onder de zelve Vryhcyt in alle saeckcn van 
Justitie, polityc, gemeynschap van lasten ende anderssins zyn be
grepen, dacr uuytc den Gedacchde sulcken recht is vercreghen, dat 
hen tsclve nyel benomen en can worddcn.

Sonder dat hierlegheji argueert dat die Gedaechde souden dlmpe- 
tranten in alle lasten setlen nae henne geliefte oyck over henne 
macht, onder tdcxelc van dat zy Impetranten alleenelyck zouden 
zyn het thiensledeel der voorscreven Vryheyt oft daeromtrent ende 
dat zy wel gesel zouden wordden voir een derdendeel, nyet legen- 
slacnde alle dachten daer leghen gedaen.

XLIII. Want boven dyen dat tsclvc is onwacrachtich soe is dat 
oyck impertinent om dacr uuyte te causeren eenige separatie in pre
judicie vandc oude cndc meer dan immemoriale possessie ende gc- 
bruyck daeraff trccht den Gedaechdc nyet benomen en can word
den maer indien zy Impetranten hen bevinden beswaert, moghen 
hen daer aff bcclaghen, gelyck zy doende zyn cndc andere steden of 
vlecken in sulcken cas gewonclyck zyn te docne, sondcr daeromme 
separatie te vcrsuccken.

XLIIII. Endc nycttemin en worden dlmpetranten oyck byde Ge
daechde nyet geset, maer byde gemcync gesworenen ende bedeset- 
ters dacr onder die van Outturnhout ende gehuchten oft henne daer 
uuyte genomen gesworenen ende bedesetters soewel zyn begröpen 
als die vandc voorscreven Vryheyt.

XLV. Syndc impertinent dat die Gesworenen ende bedesetters uyt 
die van Outturnhout ende gehuchten gecosen in de gemeyne set- 
linghc souden wordden overstempt want tselven en gebeurt nyet 
ten waerc om datmen bevindt dal zy ongelyck hebben ende hen cy- 
den prouffyt soecken dwelck byde meeste opinien verhuet moet 
wondden.

XLVI. Soe oyck die van Outturnhout metten gehuchten zyn wel 
het derdendeel der voorscreven Vryhcyt ende voir sulcx oyck wel 
uuytbrenghcn het derdendeel van alle de thienden, die in ende on
der de Vryhcyt van Turnhout byde gecstelvcheyt ende andere gehe
ven ende gelicht wordden oft emmers luttel min.

XLVIT. Ende daertoe hebben dlmpetranten vele meer andere voir- 
deelen als geseten zyndc vast op de gemeynten, by ende omtrent de 
moeren, die zy met vele meerdere bequacmheyt connen gcnyetèn 
dan dandere inghesetenen der voorscreven Vryheyt.

XLVIII. By middele vanden welcken die van Outturnhout metten 
voorscreven gehuchten conncn opvueden ende onderhouden vele 
beesten ende groote landtneringe doen, oyck tot minderen coste 
dan die ghene die binnen de voorscreven Vryhcyt zyn geseten.

XL1X. Ende als die van binnen de Vryheyt met logementen van 
ruyleren ende knechten, iae met geheele legliers zyn ende wordden
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belast, gclyck dickwils is gebeurt, conncn die van Outturnhout en- 
de gehuchten alsdan vcrcoopen ende vertieren hen suyvel ende an
dere provisie als beur graen, eyeren, kieckenen, cappuynen, duy- 
ven, erweten, boonen, torff, hout ende anderssins, dwelck zy ten 
diersten vercoopen in groote quanliteyt dacracnc zy .groolelyck co- 
men te prouffiticren.

L. Socdat die van Outturnhout rycker ende weldigcr zyn geword- 
den dan dlnghesctencn binnen de voorscreven Vryheyt mits dat die 
zelve Inghesctcnen alleynskens henne goeden hebben vercocht, oft 
anderssins quyt zyn geworden endc verarmpt in plaetse van den 
welcke die van Outturnhout hebben meer gronden van erffven ver- 
creghen endc hen bestiael vermeerdert endc vcrmenichfuldichl.

LI. Daeraff oyck eensdeels de redene is dat het crychsvolck gc- 
meynclyck is vallende int hert of midden inde voorscreven Vryheyt, 
aldaer tselvc hem oyck doet billetercn endc fournieren, zonder ge- 
lecght te willen zyn opde uuythoecken inde gehuchten oft buylcn 
swecchs.

LIL Alsdan die voorscreven Impctrantcn, mits assisterende den 
voorscreven Inghesetenen binnen de Vryheyt, daertoe de billetten 
van assistencie wordden gemaeckt, daer over alsdan oyck zyn de 
Schepenen soe wel van buyten als van binnen.

LIII. Maer hebben dinghesetenen van binnen de Vryheyt altoos 
den mcesten last moeten draghen, soedat -gemeynelyck gebeurt te 
meer uuyt dyen dinghesetenen oft vele van hen, als zy den laste te 
groot sien, hen met henne beesten ende familie absenteren, dwelck 
die van binnen de Vryheyt (met volck belast zyndc) nyet en con
ncn gedoen.

LIIII. Ende hoewel desen acngemerckt dlmpetrantcn vele beter 
middel hebben om te contribueren dan de binnen ghesetenen bor- 
geren, soe en wordden zy nochtans nyet hooger gestelt dan nac 
henne macht ende faculleyt, daerinne wordt gevolght den voet en
de maniere gebruyckt int setten vande bede ons heeren des Conincx 
nae uuyt wysen vanden bedeboeck daeraff zynde ende- nae rale van 
dyen wordden de contributien gevonden.

LV. Iae is dickwils gebeurt, dat de seltinghe vande Impclranten 
metten buyten gehuchten int bedeboeck zyn leegher gestclt, daer 
tliegen de binnen ghesetenen zyn vcrhoocht.

Nyet arguerende hyer teghen dat die Gedaechde alle settinghen 
souden draeghen op de erffgoeden, zonder daermede te belasten 
dieghene die inder Vryheyt coopmanschappe ende groote ncringhe 
zouden doen.

LVI. Want soe voire geseeght is, en zyn die Schepenen nyet ge- 
wonelyck dinghesetenen te tauxeren noch de settinghe te doene, 
maer wordt tselve in absentie van Schepenen ende Borgemeester 
gedaen byde bedesetteren, die uuyt elcke wycke ende gehuchte 
wordden gecoscn ende gcedt wiens taxatie die Gedaechde socwcl 
subiect zyn als dlmpetranten.
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LVII. Dan wel mach eens gebeurt zyn dat die Schepenen mette 
seven gesworenen ende noch eenen uuyt elcken gehuchtc hebben 
by gmcynen advuyze ende conscnte de contributie naedcr conscien- 
cic endc int rechlverdichste helpen setten om alle dachten te ont
ga ene.

LVIII. Synde nyettemin oyck waerachtich, dat soe wel de huy- 
singhe neringhe ende coopmanschappe binnen der Vryheyt word- 
den gesel ende- getauxeert zonder eenige exemptie, als wel de gron
den van crffve, ende soe dickwils als de bede wordt geset, zyn die 
bedesetters gewonclyck den eedt te doene, dat zy int setten vande 
bede eenen yegelycken sullen setten ende tauxeren nae state ende 
machte neringhe coopmanschappe ryckdomme, soe van gronden 
van erffvc als anderssins, zonder yemanden daerinne te respecte
ren oft favorizeren in eenigher maniere op verdoemenisse van heu- 
rc selve.

LIX. Welcken eedt soewel doen de binnen bedesetteren als die 
van buylen ende desen achtervolgende wordt oyck gedaen cene ge- 
lycke settinghe soewel over die van buyten als die van binnen.

LX. Syn oyck die Gedaechde gewonclyck de liquidatie vande 
ruyterlasten te doene op behoorlycke rechldaghen met voorgaende 
proclamatie openbaerlyck ter puyen aff gedaan ten eynde yegelyck 
zyne lasten zoude overbrenghen oft commen te kennen gheven, om 
daeroppe by zy.nen Assistent verleken oft voldaen te wordden, daer- 
oppe een yegelyck te voi.ren gehoort is geweest.

LXI. Ende als de laslcn vanden ruyleren ende soldaten zeer gTOot ^ 
ende swaer vallen, zyn die Schepenen van binnen ende buyten als
dan genootsaeckt hen te verdeylen in twee partyen, te wetene deene 
partye om de billet ten van assistencie te maecken ende dandere par- 
tye om Inghesetenen van binnen ende van buyten volgende de zelve 
billcllen te liquideren ende vercenighen.

LXII. In welcke assistencie dlngheselenen van binnen dickwils 
veele hogher zyn geset dan heure quote was bedragende, daer te- 
ghen de assistencie oft quote der Impetranten vele is gemodereert, 
gelyck blyckcn zoude byde assistencic ende liquidatieboeck soe verre 
des noot waere.

Commende voorts aldacr dlmpetranten hebben geallegecrt dat ze
keren tyt geleden die Gedaechdc zoude gcweygert hebben de liqui
datie vande Ruyterluyden te doenc als den Schcpene uyten gehuch
ten dat begeerden maer dat nac dyen die zelve Schepen in zyn huys 
bevanghen werde mette haestighe sieckte die gedaechde in zyne ab
sentie <nae heuren beliefte de liquidatie zoude hebben gedaen, zon
der yemanden vande Impetranten daertoe te roepen daerinne zy 
grootelyck zouden zyn vercort, uuyt dyen dat alsdoen gcvolght zou
den zyn doude bedeboecken sonder consideratie te nemen dat dlm- 
petranten al meest waeren gedesoleert ende verarmpt endc de gron
den van arffven ledich liggende de huysen affgebroken ende afge- 
brant ende dandere aldaer overgeblevenen voer de contributie ver-
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tocht, alsdoen dlmpclranten tot Outturnhout egheen domicilie meet 
en zouden connen houden niacr hen moeten verlrccken hinne de 
Yryheyt op cameren cnde anderssins.

LXIII. Segghen daeroppe die Gedacclidc dal zy de voorscrevcn 
liquidatie vandc lasten nycl anders en hebben gedaen dan op be- 
hoorlycke rechtdaghen, nae voirgaende publicatie gelyck dat hier- 
voirc is verhaelt ende is alsdocn die voorscreven Schepen van Out
turnhout oft uuytcn gehuchten altoos dacr aen cnde by geweest 
ten waere duerendc zyne zieckte vander hacsticheyt.

LXIIII. Ende alsoe sulcke sieckten gemcynclyck dueren den tyt 
van tscsse weken, soe en hebben die Gedacchde de liquidatie vande 
lasten daer nac nyet conncn oppehouden om alle dinghesetenen 
soe van binnen als van buylcn laccomodercn endc heure lasten te 
liquideren, anderssins zouden die Gedaechde deur de furie oft des- 
ordrc van de Soldaten overvallen zyn geweest, oyck tot onsprekc- 
lycke meerdere schade vande Inghcsetenen, gelyck gcmeynclyck ge
beurt als op sulcke lasten egheen ordrc by de magistrat geslclt en 
wordt.

LXV. Alsdoen de Impelranten in absentie van voorscreven Sche
pen egheen ongelyck en is gedaen, maer meer voordcels, hen desen 
acngacndc gedraghende lolten voorscreven liquidatieboeck.

LXVI. Synde onwacrachtich dat de huyscn der Inipetranlen al 
affgebroken oft afgebrant zouden zyn endc de resterende voorde 
contributie vercocht zouden zyn want aldacr noch vele ende mc- 
nichvuldighe huysen nae gclcgenthcyt van tyden zyn stacnde.

LXVII. Gelyck oyck onder dhnpctranton zeer vele lanls ende erve 
gebouwt ende by hen tot prouffyte gebracht wordt.

LXVIII. Sondcr dat dlmpetranlen over domolilie oft brant van 
huysen hen alleene hebben te beclaghen mits dat binnen inde hert 
van de Vryhcyt ende anderssins, op den stcenwcch aldaer zeer vele 
endc verscheyden liuysen respective zyn afgebrant ende affgebro
ken daer deure de binnen ghesetenen meer zyn beschadicht dan 
dlmpetranten.

LXIX. Ende nochtans zyn ten tyde vandc demolitie ende affbran- 
den vanden huysen binnen de Vryheyt dlnghesclcncn aldacr ïncl- 
ten vollen leghcr ofl anderssins soe belast geweest, dat dacr eghee- 
nc plaetse meer en was, om in huysen te logeren ende niettemin 
hebben die zelve Inghesetenen al moeten blyven silten, mits dat zy 
nyet ewech en conslen gelyck wel mochten ende gedaen hebben die 
voorscreven Impetrantcn.

Aldaer dlmpetranten voorts hebben gepretendeert dal zy eer- 
tyden met soldaten belast zouden zyn geweest, maer dat die Ge
daechde hen niet en zouden hebben willen te goede co mm en, cnde 
nochtans zouden dïmpetranten altyt gepresenteert hebben hen deel 
van de soldaten te houden oft binnen de Vryheyt te doen houden 
tot hennen coste maer dat die Gedaechde daertoe nyct en zouden 
hebben willen verslaen, Jae dat cenighe geweygcrt souden hebben
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daartoe henne cameren te leunen oft te verluieren, al waert dalmen 
daer voire hondert gulden hadde willen gheven.

LXX. Segghen dacroppe de Gedaechde, dat dlinpetranlen vande 
soldaten by hen gehouden, daennede zy nochtans selden zyn belast, 
socwel zyn gerccoinpensecrt als die Gedaechde oft binnen ghesclc- 
nen die wel drye jaer soldaeten hebben gehouden daeraff zyn al- 
noch byde Impelranlen nyel en zyn verleken, noch gerecompen- 
seert, dwclck de zelve binnen ghesetenen al noch daegelycx aende 
Gedaechde solliciteren.

LXXI. Souden oyck die binnen ghesetenen wel te vreden zyn jae 
hen grootelyck bedaneken dal als binnen Turnhout soldaten willen 
conicn logeren zy byde Iinpelranlen zouden willen liggen daertoe 
die Gedaechde nyct en souden weygcren te docne de behoorlyckc 
ende •gewonelyeke assistencie.

LXXIII. (1) Hebben nyeltemin vele Ingheselenen den voorscreven 
Impelranten canieren binnen de voorscreven Vryheyt gepressen- 
teert te leenen om hen soldaten aldaer te houden.

LXX1HI. Dan mach wel gebeurt zyn dat eenighc andere Inghesc- 
lenen genocch belast zynde ende anderssins om meerdere onvry- 
heyt ende voordere insolencic te onlgaene nyet en zouden beghe- 
ren de soldaten te logeren noch daertoe henne huysinghe te leenen, 
maer tselve en can den Impetranten egheen recht gheven om 
vande contributie ende gemeynen taux ontsleghen te wordden, 
mits «dal zy Impelranlen zyn een Jelhmaet der voorscreven Vryheyt 
ende daer mede alle schaden ende balen moeten helpen draghen.

Aldaer dlmpetranlen voorts hebben geallegeert dat zy nyet en 
zouden hebben het thiendedecl vanden grave, jae dat een persoon 
onder de borgers wel soe vele soude hebben besayt als een gehucht 
alleene onder Oullurnhout ende dat der Gcdacchdc landen vele be
ter zouden zyn dan der Impelranten.

LXX.V. Seggen daeroppe die Gedaechde dat zy tselve als onwaer- 
achtig ontkennen, ende nyettemin aengaende de quantitteyt vander 
thiende hen gedraghen tollen thiendeboeck vande Cappellc aldaer, 
Commandeur van Santhraim, Grave van Arenberglie, pastoor van 
Rehli, ende cloosler van Roscndael al thiende hebbende onder de 
voorscreven Vryheyt.

LXXVI. Ende soeverre eenighc landen der Gedaechdc beter zyn 
mach tselve gebeuren uuvt dyen zy beter gebouwt ende daeraene 
meer oncostcn gedaen mach wordden, dwelck dlmpelranten oyck 
wel vermoghen te doene.

LXXVII. Sonder dat anderssins binnen de voorscreven Vrvlieyt 
ccnigh ander volck is, dan mecstendeel schamele Inghesetenen, die 
mcestendeel oyck henne huysen by brande ende anderssins hebben 
verloren.

(1). Sic in het oorspronkelijk document. Er is hier waarschijn
lijk een missing gebeurd.
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LXXVIII. Endc dc overgebleven huyscn zyn soe swacrlyck met 
renthen ende anderssins belast die vele ledicli moeten ligglien oft 
wordden verlaeten.

LXX1X. Ende daeromme endc dat alsulx compt te cesscrcn dc 
principale neringhe van lynen laeckenen ende tycken te weven, die 
binnen de Vryhcyt plach omnie te gaen ende nu elders gebruyckt 
wordt soc en is binnen de voerscreven Vrylicyt nyet dan aermoedc 
onder verre dmeesiendeel vandc Inghesetenen egheene andere ne- 
ringhe doende dan met vrouwe ende kinderen voir donderhout van 
nature eten endc drineken als zy dat hebben, daertoe zy wat sobere 
landneringhe moghen doen.

LXXX. In plaetse vanden welcken genyeten dlmpetrantcn boven 
tgroot getal van bestiaal de gemeyne moeren ende eerde daeraff zy 
tot hennen grooten prouffyte gewonclyck zyn te backen potten, 
steenen pancyselen ende dyergelycke wereken daermede dé binnen- 
sesetenen <nyet en zyn ommegaendc.

Commende voorts aldacr dlmpetranten hebben geallegeert dat die 
Gedaechde in seven of acht jaeren herwaerts egeene reeckcninghc 
vande contributie en souden hebben gedaen, daer acne vele dusen- 
den zouden hanghen ende dat men gewonelyck zoude zyn rccckc- 
ninghc te doen alle twee jaeren.

LX'XXI. Segghen daeroppe die voorscreven Gedaechde dat zy nyet 
gehouden en zyn meer reeckeninghc te docne dan die voorscreven 
Impetranten, mits dat zy egheene ontfanek oft handelinghe vande 
penninghen en hebben, ende daeromme tonrechte die Schepenen 
hebben doen daghen om tot recckeninghe te commen zonder daltcr 
oyck meer is dan eenen Borgemeester dienende voir een jaer of 
twee, den welcken de reeckeninghe vande voirgaende jacrcn by de 
Impetranten geheyscht nyel aen en gaet, maer zouden dlmpctran- 
ten daertoc moeten doen daghen ende acnsprceckcn doude affge- 
gaen Borgemeesters oft heure erffgenaemen.

LXXXII. Syn evenwel die Schepenen daghelycx hen debvoir doen
de om alle particuliere ende generale ontfanghers vande beden en
de contributicn te bedwinghen lot reeckeninghe bewys ende reliqua.

LXXX1II. Is oyck onwaerachtich dat in soevele jaeren by dlmpc- 
tranten geallegeert egeene reeckeninghe en zoude zyn. gedaen maèr 
ter contrarien hebben henne reeckcninghe gcdacn Mr Andries Ooms, 
ende derffgenaemen wylen Hans van Rommerskercke in septem- 
I>ri A° LXXXVI die kinderen ende erffgenaemen wylen Cornclis van 
Goor in novcmhri int selve jaer, de kinderen wylen Jans van den 
Cloote in Maio anno LXXXVIII daeraff vele dusenden zyn dependc- 
rende, soe van beden als contributie; hen gedragende dyen aengacn- 
de totte reeckeninghe daeraff zynde.

LXXXIIII. Alle welckc reeckeninghcn oyck zyn verhoort ende ge- 
passeert nae voorgaende proclamatie inde voorscreven kereke endc 
anderssins nae gcwonelycke maniere gedaen soedat hier voire naer- 
dere is geseeght.
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LXXXV. Ontkennende dat de voorscrcven rccckcninghen allecrie- 
lyck in Sinte Peelers kereke zouden zyn oft wordden gedacn acn- 
gacnde dordinarise bede, maer gebeurt tsclve ovek vanden extraor- 
dinarisc contribulien byden ontfangher generael die onder andere 
oyck geweest zyn de persoonen hier voirc geruert.

LXXXVI. Soe oyck diniylreycken van penninghen wordt gedaen 
nyet uuyt laste van de binnen Schepenen, maer als daeraff eenige 
ordonnancie wordt gegeven tselve wordt gedacn byde Schepenen 
int gemeyn, daermede die Schepenen van Outturnhout oft buyten- 
gelnichten oyck over zyn, ende nochtans en vermvden hen nyel in 
desen metten Impetranten te procederen, ende daeromme zoewel 
zouden zyn gehouden reeckeninghe te doene als die Gedaechdc in 
dyen zy daertoc waeren des zy .nyet en zyn.

LXXXVII. Ende nyel tem in hebben die Gedacchde gepresenteert 
met de Impetranten hen debvoir te docne ten evndc dal de open- 
staende reeckeninghe wordden gedaen, daer mede zy wel behooren 
te gestaene, mits dat het doen van de reeckeninghe hen werek nyet 
en is, soc dat hier voiren is bewesen.

LXXXVIII. Gelyck oyck de scliult der Gedaechde nyet is dat de 
rceckeninghen nyet en wordden gedaen, dwelck zy liever saghen 
gevoordert dan dat langer zoude uuytgestell wordden, maer mits 
der difficulteyt van den ghenen die de zelve moeten doen, daeraff 
eenighc zyn overleden, occupatien van Schepenen overval vande ge- 
meyne laselen, absentie van hennen secretaris ende dvergelycke zyn 
respective causerende dat de voorscreven reeckeninghen nyet en 
hebben conncn affgcdaen wordden, by gebreke vande welcken die 
Gedaechdc egeen prouffyt en weten, noch en is hen daeraene nyet 
gclcghcn.

LXXXIX Hadden daeremme dlmpetranten hen niette presentatie 
der Gedaechde wel belmoren te contenteren, dwelck zy nyet en 
hebben gedaen, maer opten XXIII<>n february A° LXXXVIII, gesusti- 
neerl dat de voorscreven reeckeninghe zoude moeten gedaen word
den hier te hove.

XC. Dwelck nyet allcene en is buyten de conclusie der Impetran
ten, .maer oyck buyten alle fundament, mits dat doudt gebruyck de
sen aengacnde behoort gcvolght te wordden ende dat oyck noch ter 
tyt nyet en blyckt dalter cenige partyen in reeckeninghe zyn, daer- 
oppe controversie valt ende die hier te hove beslicht zouden moe
ten wordden.

XCI. Gelyck oyck in andere steden ofl plaelsen de maniere nyet 
en is dat de reeckeninghen te hove gebeuren, dwelck oyck zoude 
zyn tot grooten excessivcn coste, besunderc mits dat de reeckening
hen nyet en connen gesloten wordden dan in presentie van alle de 
persoonen hier voire genoempt ende de gemeyntc daertoe geroepen 
zyn de.

XCII. Soedat de gelcgentheyt deser saecke insiende dlmpetranten



208

bevonden zullen worden, soc wel aengaendc deen als dandere ledt 
van henne conclusie ongefundeert te zvnc, want aengaende de voor- 
screven reeckcninghe en zyn die Gedaechde daerinne nyct meer 
gehouden dan dlmpelranlen endc anderssins uuyt redenen hier voi- 
re naerdere verhaelt.

XC1II. linde aengaende de voorscreven separatie, daertoc en is 
den Impclranten egeene actie geboren, als nyet geleghen zynde in 
eenige geincynschappc van goeden, daerinne een yegelyck paert oft 
deel is competerende, daeraff deylmghe zoude moghen versocht 
wordden, maer in gemeynschappc oft eenicheyt van een lichaem oft 
gemeynte daeraff deen sondcr des anders consent nyet en can schcy- 
den, jae zoude daerloe alnoch gerequireert zyn daulhoriteyt vanden 
prince, ende vele min can tselve by manierc van actie leghen den 
danek van den anderen medeleden versocht wordden.

XCIII. Soe oyck anderssins daeruuytc groolc inconvenienten zouden 
volghcn soewel in steden als dorpen mits dat een yegelyck om meester 
te zync zoude willen scheydcn leghen de nature van alle Republicqucn 
oft gemeynten, die nyet allecne by langduerichen gemeynen conscn- 
te ende immemoriale possessie van tyde, macr oyck by authoritcyt 
van de prince in eenc zyn vergadert, gelyck gebeurt is aengaende de 
voorscreven Vryheyt, dacr over de Mat. endc zyne voirsaelen als 
hertogen van Brabant henne officiers als over een lichaem ende an
ders nyet gchadl ende gebruyckl en hebben.

XCV. Ende aengaende de opgelichte penninghen en heeft egeen 
fundament, dat tghene tol gemeynen behoeve is gelicht ende ge- 
daen, by de Impetranten zoude ontgaen oft de voldoeninghe daeraff 
uuytgestell wordden tot dat de reeckeninghen zouden zyn gcliqui- 
deert.

XCVI. Want ondertusschen die Gedaechde daerinne nyet meer ge
houden en zyn dan dlmpelranten, gelyck oyck binnen middelen ty
de de gemeyne lasten moeten voldaen ende opgpbrochl wordden om 
pericule van excessivc vele meerder schade tontgaene soe dat tsel- 
vc geen uuylslcl en admitteert.

XCVIL Gelyck oyck dlmpetranlen de reeckeninghc soewcl moghen 
doen advanchercn als die Gedaechde endc daeraff zy de liquidatie 
soe scere nyel en souden soecken, als zy de saccken soc verre had
den gcbrocht, dat zy vande opgenomen lasten onderlusschen zouden 
moghen zyn bevryt.
Mits allen den welcken......

In ende op al.......
(get.) Kinschot

Archief der stad Turnhout. 
(Bundel Oud-Turnhout.)
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IN MEMORIAM.
LEO DE PAEUW, oud dirccleur-gcncraal van het Nor

maal onderwijs bij het Ministerie van Openhaar onderwijs, 
te Baarlc-Iicrlog geboren in 1873, stierf in Marokko, waar 
hij het verlof doorbracht, den 18 Juni 1911. De afgestorvene 
was een buitengewoon geleerd, werkzaam, en wal niet 
schaadt, minzaam man. Wij hadden de eer meermaals met 
hem in betrekking te komen en beslatigden hoe hij op de 
hoogte was van zijn Bestuur en van al wat hel onderwijs 
aanging. Daarvoor heeft 'hij menig werk uitgegeven, waar- 
tusschcn « Taalstudie », handboek ten gebruike der nor
maalscholen en inrichtingen voor middelbaar onderwijs, een 
der merkwaardigste is. Aan ’t Vorstenhuis verkleefd schreef 
hij in het Vlaamsch en in hel Fransch een degelijk gedo
cumenteerd bock : Onze Koningen, in den dienst van ’t Va
derland, Brussel 1930 ; 295 blz. gr. in-8, geïllustreerd. Al
hoewel lange jaren te Brussel vertoevend bleef de Kempen 
hem immer dierbaar. Onze geschiedkundige Kring Taxandria 
verkreeg ook zijn gewaardeerde belangstelling ; wanneer 
in 1922 wij hel eerst Congres der Kempen te Turnhout hiel
den vertegenwoordigde hij met veel genoegen den weledelen 
Heer Minister. Zoo blijft voor ons zijn gedachtenis in cerc 
De Kempen verliest wederom een harer groote mannen.

EDMOND LOYENS, echtgenoot van Marie Slroobant, ge
boren te Turnhout 24 November 1856, overleed te S. Joost- 
ten-Noode, den 17 Juli 1941. Gesproten uit een oude Turn- 
houtsche familie vertoonde hij zich immer als een rasechlig 
Turnhouler. Taxandria blijft hem dankbaar voor ’l praeh‘;ig 
geteckcnd portret van H. Conscience hetwelk de Kring door 
zijn bemiddeling van Mevrouw van den B-rocck verkreeg.

JAN VAN DER LOOCK, dokter in geneeskunde, geboren 
te Turnhout den 10 Juni 1900, stierf er den 11 April 1941.
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Minzaam cn slil van aard, gewaardeerd en verlrouwvol ge
neesheer, had hij spoedig de achting van hel Tiurnhoulsch 
volk gewonnen. De geschiedenis en de oudheidkunde lagen 
hem nauw aan ’l hart. Taxandria verliest een zijner ieverige 
leden. Wij houden zijn gedenkenis in eerc als zijnde onzen 
Kring buitengewoon genegen.

Te Ukkel overleed, den 16 September 1941, de heer WIL
LEM CLAES, cere-schoolbestuurder, geboren te Eksel den 
den 26 Juni 1874. Tijdens zijn rustverblijf te Turnhout nam 
de heer Claes 'het secretariaat van Taxandria waar. Zorgvul
dig kweet hij zich van zijn laak en al wal hij ter harte nam 
werd tot in de puntjes afgewerkt. Hij hield zich vooral met 
toponymie bezig. Wij lieten hem in onze honderden fiches 
pluizen en met andere gegevens uil het stadsarchief bracht 
hij een aanzienlijke verzameling Turnhoulsche toponiemen 
bijeen. De Kring biedt aan de geachte familie Claes-Maroy 
de uitdrukking zijner innige deelneming.

MGR. THOMAS LUDOVICUS HEYLEN. Maandag, 27 Ok
tober 1941, overleed te Namen in de St. Elisabcthskliniek, 
de grijze kerkvoogd Mgr. Ilcylcn. Geboren te Kaslcrlec den 
5 Februari 1856, trad hij na zijn humaniorastudies bij de E. 
P. Jezuicten te Turnhout, in de orde van Premonstreit te 
Tongerloo. Tc Rome was hij student aan de Grcgoriaanschc 
Universiteit samen met Z. H. Pius XI. Den 1 Juni 1887 werd 
hij tol Prelaet der Abdij van Tongerloo verkozen cn den 23 
Oktober 1899 lot Bisscliop van Namen benoemd. Van af 
1901 was hij voorzitter van het Bestendig Comileit der 
Eucharistische Congressen : in deze hoedanigheid heeft hij 
de wereld rondgereisd cn de faam van ons land hooggehou
den, terwijl hij nochtans immer de nederige zoon van de 
Kempen bleef.

Taxandria rouwt bij het heengaan van dezen hoogslaan- 
den Kerkvorst die tevens een van zijn eerste leden cn trou
we lezers was, cn zal in den loop van het volgend jaar als 
huldeblijk een uilgebreidc geïllustreerde biographie wijden 
aan de gedachtenis van dezen grooten Kempenaar.
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KRONIJK
Op Maandag 11 Augustus had de inhuldiging plaats 

van dc nieuw aangelegde wetenschappelijke stadsbibliotheek, 
’t Is hel werk van Taxandria. De Kring vergaderde bij dc 
8000 boekdoelen uit alle vakken der wetenschap, om ten 
dienste te kunnen geven aan dc liefhebbers van geschiedenis, 
kunst, oudheidkunde en folklore. Builen deze verzameling 
beoogde Taxandria ook het bijeenbrengen van de werken 
der schrijvers van dc Kempen op alle gebied. Oude en nieu
we boeken werden aangekocht, zoodanig dat men verre zal 
moeten zoeken om een bibliotheek te vinden waar het we
tenschappelijk en letterkundig werk van Kempenaars zoo 
volledig mogelijk aanwezig is. De weledele heer Gouverneur 
Dr Jan Grauls en dc heer Burgemeester Van Hoeck prezen 
om ter meest den vlijtigen speurzin, de oordeelkundige be
voegdheid, de borgvolle toewijding die de Z. E. II. Kan. Jan
sen aan den dag heeft gelegd in het verzamelen dezer kost
bare bibliotheek, en niet het minst dc zware offers die hij 
zich heeft getroost om haar zulk ’n uitbreiding te kunnen ge
ven, en het edel gebaar van zijn onbaatzuchtigheid waarmee 
hij deze rijke en onschatbare vrucht van zijn levenswerk aan 
dc stad komt over te maken. Want een waar paradijs is deze 
bibliotheek voor dc bibliophielen en tevens een haast onuit- 
pul lelijke bron voor wetenschappelijke studies en speurtoch
ten op geschiedkundig, oudheidkundig, folkloristisch, geeste
lijk, letterkundig en kunsthistorisch gebied. « Bij de vele ver
diensten van den onvermoeiden vorschcr, die Z. E. II. Kan. 
Jansen is, zei dc heer Gouverneur, voegt zich dan nog deze, 
misschien de kostbaarste parel van zijn kroon. » En de heer 
Burgemeester verklaarde : « Gelukkig de stad die een archi
varis, een bibliothecaris en een conservator bezit als de Z. E. 
II. Kan. Jansen... want hij is een weldaad en een zegen voor 
Turnhout en voor de gansche Kempen. »

Maar als Turnhout en heel de Kempen den Z. E. II. Kan. 
Jansen dank verschuldigd is, dan moet ook de bevolking van 
stad en Kempen, en speciaal de leden van Taxandria, deze 
hoogst verdienstelijke daad naar waarde weten te schatten, 
en — meer nog — het zijne ertoe bijdragen om dit werk te
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blijven vervolledigen en broeder (e doen uitgroeien. Daarom 
wordt hier een dringend beroep gedaan op al wie de zaak ge
negen is om boeken en documenten allerhande aan Ie bren
gen die kunnen bijdragen tol verderen uitbouw. Bij der* E. 
II. Kan. Jansen, den E- II. J. Nuyls en ook op hel Steentje 
zelf, wordt al wat dienstig is in dank aanvaard.

AANWINSTEN VOOR HET MUZEUM.
Merkwaardig was het aankoopen van etsen en leekeningen 

van Fr. van Giel, L. Lewi, Marietle De Vocht, J. Vaarten, A. 
van Dyck, J. Smits. Juffrouw Hardewel, van Brussel, schonk 
een prachtige verzameling oude Turnhoulsche speelkaarten. 
Tiet Museum werd vergroot met eene afdecling oude Kem- 
pische herberg, waar op den toog L. Lewi een schoon figuur 
naar Fr. Hals schilderde. J. Slakenhorgs, van Antwerpen, 
zorgde voor vele kleine voorwerpen. Een steenen vijzel uit 
de XVI1 eeuw, gevonden in hel huis Glenisson op de markt, 
kwam de verzameling verrijken. De heer notaris J. Ceule- 
mans schonk ’n kunstig geschilderd portret van P. DcMcycr, 
beeldhouwer, door J. Rosseels. De heer notaris Versteylen 
overhandigde de compleete werken van Buffon met schoon 
gekleurde platen. De Z. E: H. J: Splichal en de Juffrouwen 
Van Dooren schonken een groolen voórraad boeken, waarlus- 
schcn belangrijke werken zich bevonden. Van den Heer Truy- 
ens kreeg de Kring een zeldzamcn Bijbel, en van den Heer 
A. Geenen, een Turnhoutsch uithangbord. De liecren archi- 
leklen J. Taeymans, J. Schcllekcns, L. van Ravestijn ver- 
meerderden de verzameling met Turnhoutschc plannen.

Maar vergeten wij niet de gift van den lieer L. Dierckx- 
Diercxens. *1 Waren vooral archieven en handschriften. *1 Is 
de gewichtigste verzameling die wij tot hiertoe ontvangen 
hebben. Voortkomende van den groolcn bekenden en ge- 
waardeerden verzamelaar President van Gcnechlen, hield de 
gift niet alleenlijk stukken in van de familie van Genechlcn- 
Swaan o. m. uiterst zeldzame stukken over Primus van Ge
nechten, maar ook van een vijftigtal Turnhoulsche familien 
en veel andere gegevens over onderwerpen van allen aard.

Aan al die milde schenkers onzen harlelijkslcn dank.
Hel Bestuur.
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KEMPISCH BOEKENNIEUWS.
KANUNNIK J. E. JANSEN O. P. De Brabantsche Omwenteling 

(Patriottentijd) Turnhout-Kempen. Turnhout, G. Crols-Verwilt, 1910; 
148 blz. in-8°. Geil. Getrokken op 25 exemplaren luxe papier, 175 
groot formaat, 500 kfcincr formaat.

Inhoud : Inleiding. — Bronnen. Eerste Deel. Omwenteling. Slag 
van Turnhout en gevolgen. Tweede deel. De Republiek. Aanhangsel. 
Kempische gemeenten : Arendonk, Baarle-Hertog, Balen, Geel, Gier- 
le, Herentals, Hoogstraten, Itegcm, Meerhout, Mol, Xoorderwijk, 
Ooien, Retie, Tongerloo, Vosselaar, NVesterloo. Bewijsstukken. Lite
ratuur.

J. SIMONS. De laatste flesch. Tweede druk. Met tcekeningen van 
Fred. Bogaerls. Turnhout, J. van Mierlo-Proost, 1940. 98 blz: in-12. 
— Hoe leuk weet onze Kempische schrijver te vertellen, ’t Doet 
goed aan ’t harte zooiets te lezen en beurt het gemoed wat op in de
ze lijden, ’t Vraagt naar nog.

E. VAN HEMELDONCK. Berk en Brem. Thym-fonds, Den Haag, 
1941 ; 280 blz. i»n-4. — Inspecteur van Hemeldonck is een man die 
kan teekenen met de pen. In fijn beschaafde taal toovert hij ons voor 
den geest menig heerlijk hoekje onzer geliefde Kempen. Wc letter
kundig w'l leeren schilderen, moet Berk en Brem lezen.

E. VAN HEMELDONCK. Johan van der Ileyden, magister: Nr 29G 
der Volksreeks van het Davidsfonds 1941. [Turnhout, Firma Bre- 
pols.] 220 blz. kl. in-4. Bandversiering en verluchting naar pentee- 
keningen van Jan Waterschoot. Hier mede behaalde schrijver de 
hoogste onderscheiding in ’t Davidsfonds. Wij zijn gelukkig dezen 
keer eens ’n histor schen roman te verkrijgen, ’t Zijn gebeurtenissen 
uit de stad Turnhout en omtrek in de droevige tijden der Spaansche 
overheersching tijdens de XVI0 eeuw. Het boek leest aangenaam, 
vooral voor ons Turnhouters. Wij danken en felicileeren er den heer 
van Hemeldonck om ter harlelijkste. Het zij ons toch toegelaten 
eenige kleine opmerkingen te maken. Er komen wat te veel details 
in cn sommige figuren zijn er wel wat bij gesleurd o. m. Xicolaas 
Poppelius. Wij hadden ook gewild dat d’een en ander personnage 
wat dieper psvcologisch werdc uitgewerkt cn in dichteren samenhang 
met de andere gebracht ware. Anders, proficiat met twee handen !

Oorlogsvcrwoesiingen in de Oost-Zuiderkempen, 1940. Uitgave 
van den Geschied- en Oudheidkundigen Kring der Zuiderkempen, 
[Tongerloo, S. Norbcrtusdrukkerij; 1941] ; 39 blz. kl. in-8. Geil. — 
Eenige schrijvers o. m. Dr Kanunnik A. Erens en L. Grietens hebben 
daar belangrijke beschrijvingen bijeengebracht over de gehavende
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kerken van Meerhout, Winkelomheide, Zittaarl, Kwaadmcchelen, 
Oostham enz. ’t Is een kostelijke bijdrage voor de toekomst.

KAN. Dr FL. PRIMS. Historische toelichtingen bij den taalschat
K. VI.der Kempische Cynsbocken. (Verslagen en Mededeelingen 

Ac. voor Taal en Letterkunde, November 1940 ; 97 blz.) Buiten be
schouwingen en uitleg der cynsbocken, geeft de geleerde rusteloozc 
archivaris nota’s bij enkele Kempische, middeleeuwschc toponie
men en ten slotte onuitgegeven toponymisch materiaal. Alhoewel 
wij het in het algemeen met hem eens zijn, opperen wij toch hiel* en 
daar een twijfel o. m. bl. 39 bij de namen Kwachten, Kwebben: Er 
is daar spraak van een Quaestrate te Gierlc. Schrijver zegt dat er 
geen familienaam in verband met die benamingen te vinden is. 
Welnu wij hebben sinds de middeleeuwen een Quachstrate te Turn
hout, die opvolgens Quaechstrate wordt om te eindigen nu met 
Kwakkelstraat. ’t Is uitgemaakt dat eenc Familie Quack te Turnhout 
in de XIV0 eeuw woonde, daar in de Quachstrate labeur goederen be
zat en haar naam met die plaats heeft verbonden.
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4034. Id. In Memoriam. Z. E. II. J. II. Jongenden, pastoor 

van Meerhoutin : Taxandria, 1909, bl. 254-259.
4035. Id. Dc Brabantschc Omwenteling (Patriottentijd), bl. 

94-98.
4036. Jongenden J. H. Bouwstoffen voor de Geschiedenis 

van Meerhout met ccnige historische aanleckcningcn over 
de oude Kempen. Turnhout, Spliehal, z. d. (1900) ; in-8.

4037. Laenen J. Introd. Hist. par. Dioc. Malincs, bl. 27, 97,
340: ___

4038. Miroeus A. Op. dipl.. I, bl. 493:
4039. Pinchart A. Inventaire Arcli. roy. Chambres des comp- 

tes, d. v, bl. 229.
4040. Placcaertcn ende ordonnantiën van de heirtoghen van 

Brabandl (1648), d. VII, bl. 73, 75.
4041. Raymaekers F. Chronicon Dieslcnsc en Historische 

oogslag op het stcedje Haclen, bl. 7.
4042. Schouwburg der Nederlanden, I, bl. 282.
4043. Sepulcrienen klooster ; in : Door oude folianten naar 

nieuwere tijden. Turnhout, Crols, 1926 ; bl. 52.
4044. Slager Fr. Brieven van dc Groote Hoeve. Baarn, Uiig. 

Bosch en Kcuning. Libellen serie, nr 75-76. Geil.
4045. Spotnamen = Dc Raadt. Sobriquets Com. b., bl. 39, 

78, 96, 549, 556.
4046. Verihaegen P. La Belgique sous la domination fran$ai- 

se. Bruxellcs, 1926 ; d. III (Boerenkrijg), bl. 461-474.
4047. W. E. Joanncs van Ilaecht, zijne gevangenissen, mede

gevangenen en blijde weerkomst ; in : De Mccrhoulcnaar, 
1864.
Iconographie = Schilderijen van Slager en Frison.
Zie verder d. I. o. c: Joiurdain et van Stalie — Dc Scyn —
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Vander Maden — Van Rooy — Kreglinger, en de nr? 305, 
319, 327, 328, 439, 562, 726, 743, 772.

MILLEGHEM.
Gehucht van Moll. Zie Moll.

4048. Coppens. Nieuwe beschrijving Bisd. *s Herlogcnbosch, 
d. IV, bl. 186.

4049. Kerk = AAAB. Anvers, XIII, 1856, bl. 396 ; XIV, 1857, 
bl. 417.

4050. Odrada H° = Zie Balen.
4051. Donnet F. Kunstv. P. A., 7C afl. 1914, bl. 1146-1150:
4052. Schutjes. Kerk. gesch. Bisd. ’s Herlogenbosch, d. V, 

bl. 117.
4053. Welvaerts. Posters biographisch woordenboek, bl. 216.

MOLL.
4054. Analecles HEB., d. II, 1865, bl. 268-272; d. IX, 1872, bl. 

402 ; d. VI, 1869, bl. 41-57 ; — d. I, 2C r., 1881, bl. 193.— 
d. II, 3° r., 1906 ; d. V, 1868, bl. 53-58.

4055. Annoncenblad van Moll en omliggende dorpen. Week
blad Moll, N. Havermans, 1877 ; 1° jaar.

4056. Bijdragen, d. I, 1902, bl. 95-86, (Markt), bl. 150-152
(Beurs) ; 1904, bl. 572 1908, bl. 22 ; 1910, bl. 183, 321:

4057'. Corbie = G. B. D. R. Nolice succincte sur l’ancienne 
avouerie a Moll, Baelcn et Desschel ressortissant a l*ab- 
baye de Corbie ; in : AHEB. d. V, 1868, bl. 53-58. — Ph. 
Jaffé. Bihliot'heca Reruin Germanicarum, d. I, Monumen- 
ta Corbeiensia. Berolini, 1864 ; in-8. — Bon de Saint Ge- 
nois. Histoire des avoueries en Belgique. Bruxelles. 1837. 
— H. Radier. De voogdij in ons land gedurende de mid
deleeuwen. Amsterdam, 1881. — Abbaye de Corbie ; in : 
AAAB., Anvers, 1852, bl. 139 ; 1875, bl. 570. — Falke. J. 
Fr. Codex tradilionum Corbeiensium notis criticis atque 
liistoricis ac 'tabulis geographicis et genealogicis illuslra- 
lus. Leipzig, 1752. — Klippel G. H. J. Fr. Falke und das 
Chronicon Corbeiense. Eine kritisch-historisdie abhand- 
lung. Bremen, 1843. — Caulincourt (Joan. doe). Chroni
con Corbeiense (662-1529). Lclong, IV, (I) 1169. — Coc-
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quelin B. Histoiria rcgalis abbaliac Corbeiensis compeiï- 
dium, ed. et adnot. J. Garnior, in : Mem. Soc. Antiq. Pi- 
cardic (1845), A. VIII, 377-524. Amiens, 1846. — Darsy 
F. J. Noles bist. sur la ville el l’abbaye de Corbie. Amiens, 
1870 ; in-4. — D. Grenietr. Ilistoire de l’abbaye de Corbie. 
Paris, 1910. — ld. Hisloirc de la ville el du comlc de Cor
bie, Paris, 1910.

4058. Chronijken van Ghccl ; in : Nieuwsblad van Ghccl, 
1857, nr. 35, 47.

4059. Compendium olii lillerarum cl corum cpiae sludia hu- 
manilalis conccrnunt in municipio Mollensi a sludiosa 
juvcntulc publicc repetendum. Gedr. einde 18° c. Meche- 
lcn en Antwerpen.

4060. Coppens. Nieuwe besehr. Bisdom s’ Ilertogenboscb, d. 
IV, bl. 187-193.

4061. Coslumen ende oude observantiën dor Voogbdije van 
Moll, Balen ende Desselc ; in : Cbristyn, Brabants Recbt, 
d. II, bl. 1245-1270.

4062. De Longé. Coulumes du Pays cl du Ducbc de Brab. d. 
VII, bl. 196-323. (Moll, Balen en Desscbcl).

4063. De Raadt J. Th. Ecnigc aanleekeningcn op Moll, Bac- 
len en Desschcl ; in : Kcmpiscb Museum, 1892, bl. 69, 183.

4064. Donnet F. Inventaris Kunst. P. A., lc afl. bl. 72-78. — 
d. IX, 1926, bl. 1504-1527. Geil.

4065. Eenc bladzijde uil de geschiedenis van Moll, Baclcn en 
Desschel ; in : Kcmpiscb Museum, 1891, bl. 30, 40, 119, 
344.

4066. Exposition internationale d’art a Moll, 18 Aoul-3 Scpt. 
1907. Calaloguc. Moll, K. Raeymackors, 1907: — II. C. 

L’exposilion internationale d’art a Moll ;• in :Bull. off. Tou- 
iring Club, 1907, bl. 258-260. GcïL — J. E. Jansen ; in : 
Taxandria, 1907, bl. 167-170.

4067. Fabrication du verre, vilres, glacés, orislal, bouteilles 
etc. ; in : Revue de l’ingcnieur, d. XX, 1923, bl. 23-81.

4068. Gazel van Moll ; sedert 1884.
4069. Galesloot L. In vent.. Cour féod. Brab., d. I, bl. 73, 

310 ; d. II, bl. 89, 398, 408.
4070. Gebruers. Eenige Aantcckcningen Besl. Tijd, bl. 63, 

136.
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4071. Gemeente Moll. Algemeen overzidht der gebeurtenis
sen van allen aard en op alle gebied welke gedurende de 4 
lange jaren dwingelandij der vreemde overheerschers in 
de gemeente zijn voorgevallen. Moll, Druk. Staatswelda- 
digheidsschool, 1919.

4072. Gramaye. Anliq. Belg. Antverpia, C. VI, bl. 30.
4073. Haardsteden = Ileylcn. Hist. Verh. Kempen, bl. 173. 

— J. Cuvelier. Les Dér.ombrements des foyers de Brabant, 
bl. XII, 16 ; XXVII, 13 ; CX XXI, 1 ; CXCII, 30 ; CCLXVI, 
29 ; CCCXXI, 26 ; 10, 462, 463, 498.

4073/b. Henriquet M- La Campine induslrielle-Bruxellcs, z. 
d. ; (Bouteillerie, bL 202).

4074. Jaarlijksdh Verslag. Gemeente Moll. Dienstjaar 1909- 
1910. Moll, E. van Beekhoven.

4075. Jansen J. E. Het arrondissement Turnhout, bl. 39. Geil.
4076. Id. De oude kunst in de Kempen, I, bl. 20-21, 36.
4077. ld. De Brabantsche Omwenteling. (Patriottentijd).
4078. Keuren van Moll (1633-1682); in: Buil. CRH. anciennes 

lois et ordonnances de Belgiquc, d. VII.
4079. La Cité - Jardin de Moll - Toemaethoek ; in : Home, 

Juli 1924, bl. 73-76. Geil.
4080. Laenen J. In Mcmoriam A. J. M. Reydams ; in : Buil. 

Ccrcle Arch. Malines, d. XXVII, 1922, bï. 185. Portr.
4081. Id. Introd. Hist. pair. Dioc. Malincs, bl. 13, 36, 42, 258, 

412, 433.
4082. Laveille E. L’Evangilc au cent re de I’Afriquc. Le P. van 

Hcncxlhoven S. J. fondateur de la Mission du Kwango. 
(Congo-bclgc) Louvain-Bruxellcs, A. De Wil, 1926.

4083. Le Roy. Not. March. S. R. I., bl. 272.
4084. Id. Lc grand itbcalre sacré du duché de Brab., d. II, 

bl. 112.
4085. Les Déliccs des Pays-Bas, I, bl. 245.
4086. Ministère de la Justice. Ecoles de bienfaisancc de I’Etat. 

Individus de moins de 18 ans a la disposition du gouver
nement. Mode de transfèrcmcnt.. Moll. Ecole de bienfaisan
cc de l’Etat, 1902 ; in-12

4087. Moll ; in : Het Kempenland van Herenthals, 1868. n" 
10-16, 36-38.

4088. Muyldermans J. Op het zilveren jubelfeest van den Z.
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E. II. J. F. Cuypcrs, pastoor-dekcn tc Moll, 1883-1908. Ge
legenheidsrede in de parochiekerk van de HH. Petrus en 
Paulus aldaar uitgesproken den 23 Juni 1908. Moll, z. d.

4089. Pinchart A. Invent. Arcli. Chambre des comptes, d. IV, 
bl. 51, 109 ; d. V, bl. 227.

4090. Regels van het Broederschap van *t Hoogweerdig H. 
Sacrament... ingcstell in de parochiën van Leef dal, Mol, 
Desschcl, Op-Weulen, Saventhein enz. Loven, M. Hulle- 
gaerde, 1682 ; in-16.

4091. Reydams A. Moll. Herinnering aan de geboorteplaats ; 
in : Buil, Cercle Arch. Mali nes; VI, 1895, bl. 323-330.

4092. Id. Eenige bladzijden uit de geschiedenis der Vrijheid 
en voogdij van Moll, Baelen en Desschel. Mcchelcn, L. en 
A. Godenne, 1893 ; in-8. Geil.

4093. Id. Huizen te Moll; in: Taxandria, 1905-1906, bl. 15-56.
4094. Id. De Toren van Moll en de brand in 1765 ; in Taxan

dria, 1908, bl. 27-36.
4095. Id. Beknopt dagboek dor Vrijheid en Voogdij van Moll, 

Baelen en Dessel ; in : de twee Gazetten van Moll, 1892.
4096. Id. Het laathof van Batcnborgh te Moll ; in : Taxan

dria, 1909, bl. 33-38.
4097. Id. Le patrimonie de Saint Adelard de Pabbayc de Cor- 

bie en Belgique ; in : Taxandria, 1913, bl. 216-235.
4098. Rutot A. Sur Page des dépots connus sous les noms de 

sable de Moll, d’argile de la Campinc, de cailloux de quartz 
blanc, d’argile d’Andenne et de sable a facies marin notc 
Om dans la légende de carte géologiquc de la Belgique 
au 40.000°. Bruxelles, Hayez, 1908 ; iin-4. (ARB.)

4099. Schouwburg der Nederlanden, I, bl. 282.
4100. Schutjes. Kerk. Gesch. Bisd. ’s Hertogcnbosch, d. V, 

bl. 141-148.
4101. Spaey F. Verecniging voor Vreemdelingen-verkcer in 

de Kempen. Afd. Moll. 1927. (H. Doorn en Gids).
4102. Id. Gildelcvcn in de Kempen, z. pl. n. d. [1928] ; in-8. 

Geil. (S. Barbaragildc Moll).
4103. Van Even E. Over de Redcrijkkamer. Het Lindebloem- 

ken tc Moll. Leuven, 1850 ; in-8.
4104. Van Speybrouck E. Quclqucs traits de la vic du T. R.
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P. Paul de Moll. Bruxclles, 1898.
4105. Van Tendeloo H. Moll ; in : Hel Kempenland, 1808. 
1106. Verhaegen P. La Belgique sous la domination fran- 

<;aise. Bruxelles, 1926 ; d. III. (Boerenkrijg), bl. 471-475.
4107. Voorname inboorlingen, cfr. Schutjes o. c. d. V. bl: 

144. — J. E. Jansen. Bio-Bibliographisch Naamboek dor 
voormannen en voorname familiën der Kempen, o. c.

4108. Wauters A. Ilistoire des environs de Bruxelles, d. II, 
bl. 619-620. (Catrmelilessen).

4109. Welvaarts Th. I. Geschiedkundige Bijdragen over de 
Voogdij van Moll. Turnhout, Splichal, 1891 ; in-8. Geil.

Iconographie
Van Ronipay, Baksteen, van Leempullen, De Clerek enz. 
Zie verder d. I. o. c. Jourdain et van Stalle — De Seyn — 
van Rooy — Vander Maelen — Kreglingor en de nrs 138, 
197, 280, 305, 307, 327, 407, 452, 556, 666, 710, 726, 772, 
779, 780, 799.

De schilderijen van Jacob Smits, Midy,

OLMEN.
Parochie hing af van Postel. Zie Postel.

4110. Analectes H. E. B., 3* r. d. II, 1906.
4111. Bijdragen, 1906, bl. 521 1908, bl. 17. (Naamaflei-

ding).
4112. Butkens. Troph. Brab. IV, bl. 101.
4113. De Clercq d’Olmen. (Bon de Slein d’Allenstein. Annuai- 

re de la noblesse de Belgique, 1871).
4114. De Ram. Synopsis, bl. 281.
4115. De Ridder K. B. (J. van Gerheze). Historische inlichtin

gen ovctr Olmen. Meerhout, V. J. Du Moulin. en, in : De 
Meerhoutenaer 1863, n" 25, 30, 44.

4116. Donnet F. Invent. Kunstvoorw. P, A., V, 1911, bl. 798- 
807.

4117. Galesloot L. Le livre des feudalaires de Jean III. Bru
xelles, 1865 bl. 152.

4118. Id. Inventaire Archives Comr féod. Brab. I, 1870, bl. 21, 
139, 146, 340, 352 ; <1. II, bl. 147, 163, 171, 281, 386.

4119. Gebruers. Ecnige aantcckeningcn Besloten Tijd, bl. 25.
4120. Le Roy. Nol. March. S. R. 1., bl. 281. Geil.
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4121. Piot Oh. Fondations Bourscs. Prov. Anvcrs, hl. 601- 
609.

4122. Welvaarts. Olmen naar de Archieven van Postel. Turn
hout, Bcersmans, 1888 ; in-8.

4123. Id. De vroegere tienden van Olmen ; in : Kempisch 
Museum, 1891, hl. 14.

4124. Willibrordus He = Verbist H. Saint Willibrord, 1939. 
— Erens Dr A. S‘. Willibrordus, 1939.
Zie verder d. I, o. c. Jourdain et van Stallc — De Seyn — 
Van Rooy — Kreglinger — en nr’ 270, 305, 439.

OOSTERLOO.
Gehucht van Geel. Zie Geel.

4125. Ceyssens L. Bij het aanslaande eeuwfeest van hel Ma- 
riadal te Oostcrloo ; in : Bode H. Franciscus, April, 1933.

4126. Coppens. Nieuwe beschrijving Bisd. ’s lierlogenbosch, 
d. IV, bl. 197.

4127. Donnet F. Kunstv. Pr. Anlw. Invenl. lc afl. hl: 60-61.
4128. Gebruers F. Ecnige Aanteckeningeu Besl. Tijd., hl. 148.
4129. Kuyl D. Ghcel vermaerd, bl. 363-367.
4130. Le Roy. Not. Marcli. S. R. 1., hl. 319.
4131. Lucia H® = Leven 

Ooslerloo. Gliecl, E. Biddeloo, 1877 ; in-16.
4132. Schutjes. Kerk. Gcscli. *s Ilertogenhosch, d. v, hl: 406- 

408.
4133. Sneyers E. Uit de geschiedenis van Oostcrloo in : De 

Zuiderkempen, 1934, nr 2.

gevierd in de parochiekerk van

POSTEL
Gehucht van Moll. Prcmonsliratcnscr abdij, in den begin
ne, afhangend van de abdij van Floreffe (Namen).

4134. Abeille de la Campine = Projel de chcmin de fcr de 
Postel a Turnhout, 1841, n0* 12, 16, 17. — Sur les ceuvres 
de la propiriclé de Postel el les ctablisscmenls ulilcs qui 
seronl cróés sur cette grande propriété, 1840, n°* 2, 8, 25,
36.

4135. AH EB. = XTI, 1855, bl. 215-217.
4136. Barbier V. Ilisloire de PAbbaye de Floreffe. Namur, 

Douxfils, 1892 ; 2 d. in-8.
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'1137. Bijdragen, 1008, bl. 20, 416. (Naamafleiding, zegel). 
— 1009, bl. 121 (Goederen).

4238. Butkens. Trophées de Brabant. Supplém. d. II, bl. 435. 
4130. C. B. D. R. Lc Pricurc de Postel ; in : AHEB., d. v, 

1868, bl. 241-255.
4140. Claessens P. Abbayes cl Prieurés de l’Ordre de Prém. : 

in : Précis liisloriques, 1885, Octobre.
4141. Coenen. De abdijkerk van Postel ; in : Verzamelde op

stellen uitgegeven door den geschied- en oudheidkundigen 
studiekring te Hasselt ter eerc van den E. H. Pol Daniels, 
voorzitter. Hasselt, Grollen, 1923 ; bl. 77-84.

4142. Coppens J. A. Nieuwe bcsclir. v. h. Bisdom, v. ’s Her- 
logenbosch, d. IV, bl. 203-224.

4143. Coveliers L. Postel als plaatsnaam. Arendonk, J. La- 
vrijsen, 1025 ; in-8.

4144. Daris J. Hisloire du diocese et de la princilpaulc de 
Liège depuis leur origine jusqu’au XIII0 s. Licge, 1890 ; 
bl. 612. — (1721-1852) d. IV, bl. 465.

4145. de Broqueyillc Graaf K. = Ons Volk ontwaakt, 28 
Sept. 1911. — Miles. Lc Baron de Broqueville et la Défcnse 
nationale. Bruxellcs, van Ocst, 1918. — J. Splichal. Hulde- 
belooging aan den Weled. Bon K. de Broqueville. Turnhout, 
J. Splidhal, 1911 ; gir. in-4. Geil.

4146.
Dcduct:<o brevis, summaric conlinens Argumcnta, quorum om

nium et shigu lorum verificalioncs et probce per instrumenta aulhcn- 
lica altipotenlibus D. D. ordinibus unili Bclgii exbibitoe sunt quibus 
Domhuis Abbas et Religiosi Abbatioe Postellensis, junctis sibi of
ficie fiscali Brabantice, n'ominc suoe catholicoc Majcstatis, Dominis 
Deputatis ordinum Brabanlice ; Dommis consulibus, scabinis coete- 
roque Magistratu civitatis Antvcrpiensis invicte ad evidentiam 
(uti firmilcr crcdunt) demonstrarunt, Hospitalc (nunc abbaliam) 
de Postel, nunquam fuissc partem terrilorii sive Majoratus Sylvoe- 
ducensis.

Contra -- celsos ac potentes D. D. Ordines Foederati Belgii, qui 
aliquando contrarium sustinucrunt, jam vero soepius disertc agno- 
verunt et expresserunt diclam, Abbatiiam essc Tcrritorii Antverpien- 
sis.
27 bl. kl. in-fol. z. d. n. pl. c. 1702 ?
4147. De Raadt J. Th. In Mcmoriam Th. 1. Welvaarts ; in : 

Kcmpisch Museum, d. III, 1892, bl. 60-62.
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4148. De Ridder. Historische Mengelingen over de Kempen. 
Postel, bl. 8-37.

4149. Description 'hisl., chron. el géogr. du duclic de Bra
bant, 1791 ; bl. 445-449.

4150. De Stoppelaar D. A. Gids Postel, Retic, Arendonk, Mol, 
Dessel. Antwerpen, E. Ilegems, [1933].

4151. Document de Postel, 1207 ; in : AARAB., XII, 1855, bl. 
215-217.

4152. Donnet Fr. Une oeuvre intime du sculpteur J. G. De 
Cock. Anvers, J. van Hille-De Backer, 1913. Geil. (ARAB.)

4152. Floreffe (Abdij) = Barbier J. Nécrologe de l’abbaye 
de Floreffe ; in : AIIEB., XIII, 1876, bl. 5-70, 190-286. — 
Barbier V. Histoire .de l’abbaye de Floreffe. Namur, 
Douxfils, 1892 ; 2° uiig. 2 d. — Berlièrc. Monasticon beige, 
d. I, bl. 111.

4154. Foppens J. Fr. Historia episcopatus Sylvoeducensis. 
Bruxcllis, Foppens, 1921.

4155. Gachard. Invcntaires Archives bclg. Carles et plans. 
Bruxelles, Hayez, 1848 ; 3° supplém. bl. 134.

4156. Gallia christiana, d. v, bl. 426-428.
4157. Gaspar M. M: L’Abbaye de Postel et la Mission de 

l’Uelc. (Les Missions de Prémonlrcs (1905), bl. 169-173. 
Geil.)

4158. Gebruers P. F. Eenige aanleckeningen over den Beslo
ten Tijd en den Boerenkrijg in de Kempen. Geel, H. Rom- 
bouts, 1899 ; 2 d.

4159. Gens E. La Campine Anvcirsoise. Postel ; in : La Bel- 
gique illuslirée, d. I, bl. 265-266.

4160. Gife E. L. Postel, son abbaye et son église. Notice. ; in : 
AHAB., d. XXVIII, 1872, 2C r. VIII, bl. 133-143.

4161. Goffaerts C. Notice sur l’abbaye de Postel. Louvain, 
A. Fonleyn, 1890 ; in-8.

4162. Goóvaerts L. Ecrivains, artistes et savanls de l’Orde 
de Prémontré. Dictionnaire bio-bibliograpliique (1907).

4163. Gramaye, Ant. 111. Duc. Brab'. (1708) Postella, appen
dix ad Campiniam, bl. 39.

4164. Heylen A. Historische Verhandelingen over de Kem
pen, Turnhout, 1837.

4165. Hermans Dr C. R. Geschiedkundig mengelwerk over
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dc Prov. Noord-Brabant. ’s Bosch, 1839 ; 2 d.
4166. Id. Bijdragen lot dc geschiedenis, oudheden enz. der 

Prov. Noord-Brabanl. ’s Bosch, 1843.
4167. Id. Analytische opgave der gedrukte charters, diplo- 

mas betrekkelijk de Prov. N. Brabant, ’s Hertogcnboscli, 
Palier en zoon, 1844.

4168. Heuvelmans P. J. Kronijk der stad en Vrijheid Turn
hout. Turnhout, 1844. (Beschrijving Postel, hl. 174-219).

4169. Hezemans J. C. A. Drie abdijen uit de XII® eeuw. Am
sterdam, C. L. van Langenhuysen, 1874.

4170. Hugo C. L. Annales Ord. Prccmonslratcnsis (1736), 
d. II, bl. 219.

4171. Inventaris K. Pr. Antwerpen. VIII, 1922, bl. 1266-1273. 
Geil.

4172. Jansen J. E. Dc Abdij van Postel ; in : *t Parks’s 
Maandschrift, d. IV, 1904, bl. 219-225.

4173. Id. De oude Kunst in de Kempen ; in : Taxandria, 1909. 
Geil.

4174. Id. La Bclgique Norbertinc. Avcrbodc, Abbaye, 1920 ; 
in-8. Geil.

4195. Lefèvre J. Une queslion internationale relativc a l’ab- 
bayc dc Postel (aux XVIP-XVIIP s.) ; in : Annales Proe- 
montr, I, 1925, bl. 49-68.

4176. Leurs C. Dr. Steden en Landschappen. De Kempen. 
Antwerpen, Dc Sikkel.

4177. Id. Geschiedenis van de Vlaamsche Kunst. Antwerpen, 
De Sikkel, z. j. ; <L I, bl. 33, 37, 38, 43, 57-62, 67 ; II, 633, 
866.

4178. Le Roy J. Nok Marcli. S. R., bl. 432.
4179. Id. Le grand thcalre sacré du duché de Brabant. La 

Haye, 1729^; d. II, 2° p., bL 108-110.
4180. Miroeus A. Ordinis Procm. Chronicon ; ed. 1613 ; bl. 

141-142.
4181. Id. Op. dipl. d. I, 709 ; IV, 534.
4182. Nieuwenhuyzen J. De Bibliotheek van de Abdij van 

Postel ; in : Dc Gulden Passer, IX, 1931, bl. 69-74.
4182b. Noyons A. Waarom Postel tol België behoort ? ; in : 

Bijdragen, XXV, 1934, bl. 127-135.
4183. Parochiën = Arcndonk, Asten, Beest (Gelder), Bok-
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hoven, Helmond, Lagemierde, Lierop, Lieshout; Luik’s 
gestel, Mill (Cuyck), Oca*lc, Olmen, Renoy (Gelder, Reu
sel, Rixtel, Someren, Venloo, Zonderwijk (Veldhoven). 
Zie geschiedenis dezer parochiën.

4184. Perk M. A. Wandelingen door de provincie Antwer
pen. Utrecht, J. G. Broese, 1885 ; bl. 88-107.

4185. Picrre scpulcrale a Postel ; in : Messager Sc. bist. b. 
Gand, 1839, bl. 300. Geil.

4186. Placcact over de aclmocssen te Postel 1650 ; in : Plac- 
caclcn van Birabanl, d. III, bl. 22.

4187. Prims Fl. Campinia sacra. IV. De O. L. Vr. Abdij der 
Norbertijnen te Postel. Antwerpen, Veritas, 1935 ; in-8. 
Geil.

4198. Prosman C. S. L’abbaye de Postel ; in : Bibliollièquc 
Norbertine, d. V, 1903, bl. 162-169.

4189. Raymaekers. Het kerkdijk en liefdadig Dicst, bl. 514. 
(Refuge).

4190. Rijken C. De gemeente Ecrsel leent gelden van de ab
dij van Postel (1613) ; in : Taxandria N. Br. d. XXXVII, 
bl. 218-251.

4191. Id. Goederen en tienden der abdij van Postel te Veld
hoven ; in : Taxandria N. Br. d. XXVII, 1920, bl. 280-288, 
289-292.

4192. Schutjes L. H. C. Kerkdijk Geschiedenis, (1870) ; d. 
I, bl. 313-338*

4193. Ten kruistocht voor de stervenden. Vrome vorceniging 
van bel afslerven v. d. II. Jozef opgericht in de kerk van 
Postel ; in-16, 1920.

4194. Toevluchlhuizcn = Diesl : Raymaekers. Het kcirke- 
lijk Dicst, bl. 514. — Brcc, ’s Hertogenbosch, Leuven, Lier, 
Luikgestel. Zie geschiedenis dier gemeenten.

4195. Valvekens E. Rumoldus Colibrant, cers,tc abt van Pos
tel (+1626) ; in : Analccla Plrccm. V. 1929, bl. 27-45.

4196. Van Bemmel E. La Belgique illuslircc, d. I, bl. 265, 266.
4197. Van der Auwera J. P. Benoeming door Maria-Therc- 

sia van Joannes Peelers tot abt van Postel. Een diploom 
van 1760 ; in : Brabanlsch Museum, bl. 67-70.

4198. Van Herdegom. Diva virgo candida, bl. 319.
4199. Van Heurn J. H. Historie der stad en mcyerye van ’s
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Herlogenbosch. Uitrecht, 1776-1778 ; 4 d. in-8. — Kerkelij
ke en wacreidlijke oudheden en gestighten der stad en 
Mcycrye van ’s Hertogenbosch, bl. 476-506.

4200. Van Spilbeeck I. Armoirics des abbayes norbertincs de 
la Belgique ; in : Annales ARAB., d. LI, 1898, bl. 493.

4201- Van Waefelghem Tl. Répertoire des sources imprlmécs 
ot manuscrites relalivcs a 1’histoire des monastères de 
rOrdre de Premonlré. Postel, nr 441, bl. 198-199.

4202. Verhaegen P. La Bclgicpie sous la Domination fran- 
gaisc. 1792-1814. Bruxellcs, Goemaerc, 1926 ; d. III. Boe
renkrijg, bl. 471-475.

4203. V. M. D. R. Brandschatting van 100.000 fr. op de abdij 
van Postel ; in : De Mecrhoutenacr, 1864, nr 21.

4204. Welvaarts Th. I; Geschiedenis der abdij van Postel. 
Turnhout, Splichal-Roosen, 1878 ; 2 d. in-8. Geïl, (2C uiig. 
1887).

1205. ld. PoslcPs biographisch woordenboek van de XII* tot 
de XIX0 eeuw. Brccht, L. Braeckmans, 1892 ; in-8. Geil.

4206. Id. Postel en zijn vroegere invloed in de Nederlanden. 
Amsiterdam, van Langenhuyscn, 1882.

4207. Id. liet Refugiehuis der abdij van Postel te *s Herto
genbosch. ’s Herlogenbosch, Muller, 18888 ; in-8.

4208. Id. Fecslmeededeeling van twee jubilarissen van Pos
tel in dicht en proza. Turnhout, Bccrsmans, 1891 ; in-8. 
Geïl.

4209. Id. Geschiedenis van BladeL Turnhout, Beersmans, 
1891 .

4210. Id. Rcuscl naar de archieven van Poslel’s abdij. Turn
hout, Splichal-Roosen, 1877 ; in-8. Geïl.

4211. Id. Zomeren naar de archieven van Poslel’s abdij. 
Helmond, 1892 ; in-8. Geïl.

4212. Id. Fecslmededeeling der zilveren Jubelplcchligheid in 
de Norbcrliencr abdij van Postel. Turnhout, Bcersmans- 
Plcck, 1881 ; in-8.

4213. Id. Levensschets van den Prior Egidius Iluvgen. Geel, 
Biddeloo, 1886 ; in-8.

4214. Id. Levensschets van Jacobus De Kort, lc prelaat der 
herstelde abdij van Postcl-Moll. Antwerpen, Van Os-De 
Wolf, 1891 ; in-8. Geïl,

!
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4215. Id. Levensschets 
fer, 1892 ; in-8. Geil.

1216. ld. Levensschets van Cornelius van Boesdoncq. (De 
Katholiek, Nov. 1884).

4217. Id. Levensschets van den prelaat N. G. Sichmans. (De 
Katholiek, d. XC1V, hl. 22-23).

4218. Id. Postel^ aloude kerk en kandelaar van de XIIC 
eeuw. Gent, Leliaorl, Siffer, 1888 ; in-8. Geil.

4219. Id. Rumoldus Colihran.l, eerste abt van Postel ; in : 
Dictschc Warande, IV, NR 1891, 5Ü afl. Geil.

4220. Id. De huizing der Frankische vorsten te Nclcrsel on
der Bladel aan de Norbertijnen van Postel verkocht, 923- 
1340 ; in : Dictschc Warande, NR. 3° jaarg. 1890, nr 5.

4221. Id. Chronologische en Analytische Oorkonden lijst van 
Mierde ; in : Kempisch Museum II, 1891, hl. 357 en vlg.

4222. Id. Levensschets van L. van Cannarl d’Haniale. U- 
trccht, van de Weycr, 1884.

4223. Id. Levensschets van den prelaat J. van den Brocck, 
Helmond, De Reydl, 1889.

4223. Id. Gemijterde abten van Postel, ’s Gravcnhagc, Gc- 
neal. en llerald. Archief, 1890.

4225. Id. Geschiedenis der Vrijheid Arcndonck. Turnhout, 
1887.

4226. Id. Olmen naar de archieven van Postels abdij. Turn
hout, 1888.

4227. Id. Geschiedenis van Bladel. Turnhout, 1891.
4228. Wichmans A. Dissertatio historica de origine ac pro- 

gressu Ccenobii Postulani. Antverpice, Vcrdussen, 1628 ; 
in-4.

4229. Id. Brabant ia Mariana, bl. 727.
4230. Willems P. G. H. Sur des ouvrages relalifs a l’abbaye 

de Postel etc. par. M. Welvaorts ; in : Buil. Acad. roy. des 
Sciences, des lettres cl des beaux-arts de Belgiquc, d. IX, 
1885.

Herman Jozef Beugels. Gent, Sif-van

Zie verder : d. I, o. c. Jourdain et van Stallc-Dc Seyn-van 
Rooy-van der Maclen-Kreglingcr en de n" 88, 140, 163, 226, 
249, 269, 300, 439, 531, 702, 772, 1200/bis, 1504, 1514, 1690, 
1694, 1702, 1719, 1726, 1737, 2424, 2457, 2721.
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RAUW.
42*51. Gehucht van Moll. Zie deze gemeente.

ROSLAAR.
Gehucht van Balen. Zie deze gemeente.

4232. Donnet F. Inventaris K. P. A. 4° afl. 1910, hl. 520-523. 
Gcïl.

SCHOOR.
Gehucht van Balen. Zie deze gemeente.

4233. Donnet F. Inventaris K. P. A. 4° afl. 1910, bl, 516-519. 
Gcïl.

SLUYS.
1234. Gehucht van Moll. Zie deze gemeente.

TEN AART.
Gehucht van Geel. Zie deze gemeente.

4235. Cornelissen J. Spotzegels, in : Ons Volksleven, bl. 115- 
116. — Volkshumor, I, bl. 230-231.

4236. De Ceuster J. Ten Aart (Geel) ; in : Taxandria, 1932, 
bh 122-113. *

4237. Janssens G. Ghcel in beeld en schrift. — Kuyl. Ghcel 
vermaerd door den dienst van de H. Dimpfhna.

4238. Kapel op Ten Aart te Geel, 1752 ; in : De Zuiderkem- 
pen, 1937, 61-62.

4239. Schutjes. Kerkelijke geschiedenis, d. III, bl. 756.
4240. Van Nooten J. Proeve ter inleiding voor verdere studie 

van de geschiedenis der S. Hubcrtusparochic : Geel-Aart ; 
in : De Zuidcrkcmpen, 1936.

WEZEL.
4211. Gehucht van Moll-Balen. Zie deze gemeenten.

WIN KELOMHEIDE.
4242. Gehucht van Geel, Zie deze gemeente.

ZAMMEL.
Gehucht van Geel. Zie deze gemeente. 

4243. Bijdragen, 1908, bl. 178.



102

4214. C'hronijkcn van Geel ; in : Hel Nieuwsblad van Ghecl, 
1855, .nr 3.

4245. Goppens. Nieuwe beschrijving, d. IV, bl. 296.
4246. Donnet F. Inventaris K. Pr. Aixlw. 1° afl. bl. 62-64.
4247. Kerk = AAAB. Antwerpen. XIV, 1857, bl. 494 ; XV, 

1858, bl. 18, 23 ; LXIV, 1912, bl. 381. Geil.
4228. Le Roy„ Notitia March. S. R. I., bl. 317.
4249. Schutjes. Kerkelijke geschiedenis, d. V, bl. 989-992.

ZITTAART.
Gehucht van Meerhout. Zie deze gemeente.

4250. Inventaris K. Pr. Anlw. 9° afl. 1926, bl. 1470-1473. Geil.
4251. Jongenden. Bouwstoffen Meerhout, bl. 142-143.

Kanton Turnhout,

BEERSE.
Hing af van de Noorberlijner Abdij van S. Michicl te Ant

werpen. Zie Bibliografie van S. Michielsabdij = Meer. Was 
ook geruimen tijd vcreenigd met Vosselaar. Zie = Vossclaar.
4252. A1IEB., XXVIII, 1900, bl. 325 (Pouillé). — Ibidem, 

XXXI, 1905, bl. 262, 263 (Kerk).
4253. Analccla Proemonslr. I, 1925, bl. 164 (Pastorij) .
4254. Archief = Rijksarchief Brussel. Leenen, Cynsen, Reke

ningen. — Staatsarchief Antwerpen. Rekeningen — Pro
cessen — Stukken en registers 16°-18° e. — Bestuurlijke af- 
dceling — Rechtspleging — Kerk en H. Geeslrekeningcn. 
— Kerkarchief Beerse. Manuale — Rekeningen. — Abdij- 
archief ’t Park. Bundel Beeirse. — Stadsarchief Turnhout. 
Manuale midden 16° eeuw — Goedenissen — Processen — 
Beheer — Varia. — Privaat Archief, de Renesse, Oostmal-

Ie.
4255. Carnoy A. Diction. étym. Com. Belg. Louvain, 1939 ; 

d. I, bl. 51.
4256. Cornelissen J. Volkshumor, d. I, bl. 234.
4256b. Cuvelier J. Les dénombiremcnts de foyers en Brabant.
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XIV-XVI* S. ; bl. 12, 470, 471, 530.
4257. De Mölder Th., Jansen J. E. en van Nyen K. Bijdragen 

tot de geschiedenis van Beerse ; in : Taxandria, 1931, nr 3.
4258. De Ram. Sinopsis, bl. 284.
4259. De Renesse C,e Th. Silhouetjes d’ancêtres, 2C s. Brux., 

1928.
4260. De Raedt. Itcghcm et ses seigneurs, bl. 50 (Heerlijk

heid).
4261. Id. Norderwijck en zijne Heeren, bl. 16. (Heerlijkheid). 
4262- De Róover (Familie — Stamboom) in : Stadsarchief

Antwerpen.
4263. Donnet F. Inventaris Kunstv. Pr. Antwerpen, III, 1909, 

bl. 292-301,
4264. Ernalsteen J. Beerse in de XVI* eeuw ; in : Oudh. en K. 

1932, bl. 77-86, 145-1521933, bl. 20-28.
4265. Galeslóot L. Invcntaire Arch. Cour féod. Brabant. Bru- 

xcllcs, 1884 : d. II, bl. 150, 162, 181, 220, 299.
4266. Id. Les feudataiires dcJean III, duc de Brabant. Bmx., 

Arnold, 1865.
4267. Gemeente Beerssc. Feestgids van den Wederlandsche 

Muziekstrijd voor Harmonie- en Fanfaregezelschappen. . 
[Beersse, J. Daneels, 1927].

4268. Gielens A. en Ernalsteen J. Inventaris-Documenten Ar
chieven, Bronnen voor de geschiedenis van Beerse ; in : 
Oudh. cn K., 1932, bl. 1-11.

4269- Góetschalckx P. J. Bccrsse en Vosselaar. Akten ; in : 
Bijdragen, VII, 1908, bl. 551-573.

4270. Id. Beerse. Beschrijving ; in : Bijdragen, VIII, 1909, bl. 
28-69.

4271. Id. Beerse en Vosselaar ; in : Kempisch Museum, II, 
1891, bl. 381-388.

4272. Id. De Heeren van Oostmalle, ; in : Taxandria, 1921.
4273. Henriquet M. La Campine industrielle. Bruxelles, z. d. 

bl. 212, 227.
4274. Instcllingc, aflaten en regels van het lofweerdig broe

derschap ingcslcld in de succursale kerk of capclle van den 
H. Cornelius te Beerse. Antwerpen, Philippe Ville, z. d. ; 
in-16.
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4275. Jansen J. E. Turnhout in het Verleden en liet Heden.
Turnhout, J. Splichal, 1905 ; d. 1 (Hoeren).

427(5. Id. L’Abbayc Norbcrline du Parc-le-Duc. Malincs, II.
Dessain, 1929. (Laathof).

4277. Id. Bewijsstukken van hel Laathof der Noirberlijner 
Abdij van *t Park te Beerse ; in : Taxandria, 1931.

4278. J. E. De Schepenbank van Boerse.; in : Oudh. en-K., 
1932, bl. 11.

4279. Kempische Oudheden, 1185-1295 (Bccrse-Vosselaar) ; 
in : Bijdragen, XIX, 1928, bl. 370-377.

4280- Knijff G. Abt van S. Michiel, pastoor te Beersc ; in : De 
Vlaamsche School, 1879, bl. 56-58.

4281. Laenen J. Introduction a Phisl. parois. du dioc. de Ma
li nes. Briix., 1924 ; bl. 69, 359.

4282. Le Roy J. Nolitia Marchionatus S- R. I. bl. 419.
4283- Pinchart A. Inventaire Archives Oh. des Complcs Brux., 

1879 ; d. V, bl. 228 (Cynscn).
42S3b. Piot Ch. Invent. Arch. Belg. Invenlaires divers. 3° 

suppl. Cartes el plans. Brux., Ilayez, 1879 ; bl. 32.
4284. Proost (Heerlijke Familie) = Généalogie : Mobil, de 

Herckenrode.
4285. Stroobant L. Le puil anti-romain de Beersc ; in : Tax

andria, II, 1905, bl. 120-124. Geil.
4286. Id. Beerse. Etymologie-Lieux-dils-Legende-S. Corneil- 

le-Puil ancien ; in : ARAB., LXXII, 1924, bl. 149-152.
4287. Id. Les Sires d’Ooslmael ; in : Taxandria, 1920.
4288. Suffixe Beir, Bccrs in : Messager Sc. hisl. Gent ; II, 

1834, bl. 36-40.
4289. Thys Carolus Herman Jozef; in: W- van Spilbceck. Ne- 

crologium Abdij. Tongerloo. Portret in de abdij.
4290. Van Couwcrvcn Norborlus, abt van S. Michicl, pastoor 

te Beerse ; in : Biographic nationale, IV, 453.
4281. Van den Eynde. Historische aanleekeningen rakende 

de heerlijkheid Bcerse, de kerk en de kapel van S‘. Cornè- 
lius ; in : Kcmpisch Museum, 1892, bl. 126, 133.

4292. Van Heurck E. Les drapelets de pélérinage en Bclgiquc 
et dans les pays voisins. Anvcrs, 1922 ; (S. Cornclis, bl. 
42, 86, 96, 103, 105, 124 enz. Zie Table des maticrcs).

4293. Van Nyen K. Het huishouden van een pastoor van Beer-
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se in 1781 ; in : Taxandria, bl. 22-36.
4294. Id. Hel kosterscliap en hel onderwijs ;te Beerse in vroe

ger lijd ; in : Taxandria, 1933, bl. 6-23 ; 1934, bl. 2-19 ; 
1910, bl. 101-110.

1295. Id. Over den plaatsnaam Bcersse of Beersc,; in : Taxan
dria, 1934, bl. 86-95.

4296. Id. Zonderlinge weddingen te Beerse ; in Taxandria, 
1935, bl. 125-128.

4297. Id. Inhaling van graaf de Pestre, lieer van Beerse in 
1768 ; in : Taxandria, 1933, bl. 142-145.

4298. Id. Heerlijkheid, Bestuur en Rechtsmacht te Beerse in 
vroeger tijd ; in : Taxandria, 1936. Geil.

4299. Id. De Brabantsche Omwenteling te Beerse ; in : Ta
xandria, 1941.

4300. Id. De Veldkapellekens te Beerse ; in : Oudh. en K.,
1932, bl. 12-16. Geil.

4301. Id. Het Drieluik van den H. Cornelius ; in: Oudh. en K.,
1933, bl, bl. 73-80. Geil .

4302. Id. De Gans in de volksgebruiken; in: Volkskunde, 1934,
4303. Id. De Molens van Beerse ; in : Tijdschrift voor ge

schiedenis en folklore Prov. Antwerpen, 1938, bl. 167-183.
4304. Id. Over 'hel vernieuwen van den uurwijzer te Beersse ; 

in : Taxandria, 1933, bl. 141-142.
4305. Verboven Maurits, prelaat der abdij van Averbode ; 

in : De Norberlijner Abdij van Averbode, bl. 245 en vlg.
4306. Wauters A. Histoire des environs de Bruxelles ; d. I, 

bl. 372 (Grand-Bigard-Beerse).
4307. Welvaarts Th. I. Geschiedenis van Corssendonck. 

(Goederen).
Iconographie- — Oude print van den H. Cornelius. — Be- 
devaartvaantje. — Drieluik van den H. Cornelius in de 
kerk. — Foto’s. — Zichlkaarten.
Zie verder : d, I, o. c. Jourdain et van Stalle-De Seyn-Van 

der Maclen-Van Rooy- Kreglinger, en n" 269, 280, 306, 503, 
518, 569, 720, 765.



1015

GIERLE.
4308. Carnoy A. Diclion. élym. communes beiges. Louvain, 

1939 ; d. I, bl. 211.
4309. Ceyssens L. Twee stukken aangaande de school en de 

kosterij te Gierle ; in : Taxandria, 1932, bl. 159-169.
4310. ld. Enkele stukken over Gierle onder den Firanschen 

Tijd ; in : Oudli. en K., 1933, bl. 1-19.
4311. Cuvelier J. Les dénombrements de foyers en Brabant. 

XIV’-XVP s. Brux., Kiessling, 1912-1913,; bl. 11, 12, 462, 
463, 470, 471, 530.

4312. De Ncf Pielen* = J. E. Jansen. Turnhout in 'hel Verle
den en hel Heden, d. II, bl. 114-116. — P. Visschers. Noli- 
ce ; in : ARAB. XII, 1855, bl. 240. — Schooiers ; in : Bode 
H. Hart, 1941.

4313. Donnet F. Invenl. Kunslv. Pr. Anlw. d. III, bl. 288.
4314. Emeldonck, (geh. Gierle) ; in : ARAB., 1896, bl. 41.
4315. Gadhard. Invenl. Arch. Chambre des Comples, d. IV, 

bl. 265.
4316. Id. Invenl. Arch. Chambre des Comples, d. V, bl. 228 

(Cynsen).
4317. Gilden S. Sebastiaan en S. Ambrosius ; in : Taxandria, 

1913, bl. 146-152.
4318. Góetschalckx P. J. Airchives notariales ; in : Bijdra

gen, 1911, bl. 401.
4319. Jansen J. E. Tuirnhout in hel Verleden en hel Heden, 

d. I, bl. 15, 121. (Groolenhoul. Banmolen. Land van Turn
hout).

4320. Id. De Brabanlsche Omwenteling (Patriottentijd) 
Turn hou l-Kempen. Turnhout, G. Crols, 1940 ; bl. 87-88.

4321. Id. De Cynsboeken in het Land van Turnhout ; in Tax
andria.

4322. Kerk, Kasuifcls ; in : ARAB.' LXIV, bl. 395.
4323. Kicckens. Recherches sur Mailres Vandcrheyden dit 

Pienre dc Thimo de Gierle. Anvers, V° De Backer, 1896. 
(ARAB.).

4324. Laenen J. Inlirod. a Hiist. parois. Dioc. Malines, Brux., 
1924 ; bl. 36, 69, 364.

4325. Lauwerys J. Volksdevoties rond Hcrenthals, bl. 91-74:



107

-1320. Le Roy J. Nodtia March. S. R. I., hl. 283, 420.
4327. Sinoldcrcn Jan Geeraard = Biogr. nat. XXII, 1020, hl. 

870. — ARAB., XII, 1855, hl. 286, 244. — Visscliers P. No- 
ticc ; in : Graf- Gedenkschriften Prov. Anlw. — Catalo- 
guc coll. Jivres J. G. Smoldercn. Ven te. Anvers, F*. J. Van 
Aarsen, [1855],

4328. Stockmans J. B. Ecnige ongekende bijzonderheden over 
Mc Pccler de Thinio (Vanderhcydcn) ; in : Bijdragen, I, 
1002, hl. 513-523.

4329. Van Hooghlen Jan Geeraard = Biogr. nat. IX, 1886.
— Visschcrs P. Nolicc ; in : ARAB., XII, 1855, hl. 236-244.
— De Kempischc Bic, 1842, nr 29.

4330. Van Gorp J. Ilcrlogelijkc Cijnsen le Gierle in de XVÖ 
eeuw ; in : Bijdragen, XXI, 1930, bl. 73-85.

4831. Van Rooy K. Geschiedkundige aanteckeningen over 
Gicrlc, vooral in kerkdijk opzicht ; in : Taxandria, 1913, 
bl. 117-152.

4332. Id. Gierlc tijdens de Firansche Omwenteling . in : Bij
dragen, III, 1904, bl. 330-341.

4333. Verheyen J. Gierlc. Een bijdrage tot de heemkennis. 
Turnhout, J. Van Micrlo-Proost, 1941.
Zie vorder : d, I. o. c. Jourdain et van Stalle-De Seyn-Van 

Rooy-Krcglingcr-Vandenmaclen en de n" 268. 279, 354, 539, 
735, 761.

KINSCHOT.
Gehucht van Oud-Turnhout. Zie deze gemeente.

4334. Butkens Chr. Tirophccs de Brab., bl. 383 en 465.
4335. Carnoy A. Dict. ctvm. Com. beiges. I, bl. 309.
4336. De Herckenrode. Nobiliaire des Pays-Bas. 2° afl, 2° d. 

bl. 1146.
4337. Galeslöót L. In ven! ai re Arch. Cour fcod. Brab., d. I, 

bl. 84 ; d. II, bl. 35.
4338. Gilde van S. Sebastiaan. Caerte.
4339. Jansen J. E. Turnhout in het Verleden en het Heden, 

d. II, bl. 131-132.
4340. Le Roy J. Notilia Mairch. S. R. I., bl. 404.
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4341. Stadarcliicf Turnhout. Verscheiden losse stukken en 
Manualc.

43-12. Van Kinschot Jhr C. Ph. L. Généalogie van Kinschot.
4343. Vosterman-Van Oyen A. A. Kinschot.
4344. Wauters A. Hisloire Envir. Brux., d, II, bl. 19,
4345. Welvaarts Th. I. Geschiedenis van Corsendonck.

KORSENDONK.
Vroeger gehucht van Turnhout ; nu van Oud-Turnhout 
sinds 1858. Zie deze gemeente. Priorij der reguliere kanun
niken van den H. Augustinus geslicht in 1393.

4346. Acquoy J. G. R. Dr- Hel Klooster te Windesheim en zijn 
invloed. Utrecht, 1876-1880 ; 3 d. in-8.

4347. Acta SS. V Maii, hl. 259 ; 1 Scpt. bl. 460.
4348. Balau S. Etude critique des sourccs de l’histoirc du 

pays de Liège au Moyen-agc. Bruxellcs, 1902-1903 .; bl. 336,
529- (Mém. Cour. ARB.j.
4349. Beeldstormerij te Korsendonk, XVP eeuw. (Eigenlijdig 

Verslag in ’t stadsarchief Turnhout).
4350. Beer Jan (de Palude) ; in : Biogr. nat. d. XVI, 1901. 
4351- Brief over de herstellinge van Corsendonck, klooster

der kanoniken regulieren bij Turnhout. (Schimpstrooi- 
briefje van 7 bl. druks in-12- z. d. n. pl. na 1794.)

4352. Buck Leonardus ; in : Foppens. Biblioth. belg. d. II, 
bl. 814.

4353. Busch J. Ohronicon Windeshemense und Liber de re- 
formatione monasteriorum ; ed. K. Grubc. Halle, 1887.

4354. Butkens. Tropheés de Brabant, d- I, bl. 447.
4355. Calalogue des livres des Couvents supprimés, des 

Charlreux d’Anvers, du Prieuré de Corsendonck enz. 1785. 
Anvcrs. H. Binckenin-8.

4356. Cóppens- Nieuwe beschrijving Bisd. ’s Herlogenbosch, 
d. IV, bl. 162-167.

4357. De Dynter Edmond ; in : Biogr. nat. d. VI, 1878.
4358. De Schaepdrijver E. De Congregatie van Windesheim; 

in : Dielsche Warande en Belfort, XXII, 1922, bl. 135-150.
4359. Id. De priorij van Korsendonck en de Windcshcim- 

sclic hervorming in de XVII0 eeuw ; in : Taxandria, 1923, 
bl. 14, 71, 117.
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4300. Id. Het Bullarium Windesemense van Prior Bosmans 
en de geschiedenis van liet Windesheinische Kapittel ; in : 
Taxandria, 1922.

*1301. ld. Nederlandsche Mystici en Engelsche Martelaren ; 
in : Dictsche Warande, d. XXVI, 1926. .

4362. Id. De Congregatie van Windcsheim gedurende de X\T 
eeuw ; in : Bijdragen, XV, 1924, hl. 874-887 ; XVI, 1925, 
bl. 234, 282.

4363. Desoription bist., cliron-, géogr., du duché de Brabant, 
bl. 449-452.

4364. Domein « Corsendonck ». Verkoop 1941. Turnhout, 
Ch. Wagcmans. Geil.

4365. Epilaphes ; in : AAB. Antwerpen, 1843, bl. 325.
1366. Foppens- Hist. episc. Silvceducens. Brux., 1721 Bl. 258.
4367. Galesloot- Inventairc Cour. féod. Brabant. D. I, 12, 35 ; 

d. II, 151, 162, 181, 198, 281-
4368. Ge ra rd us de Huy ; in : Biogr. nat. d. VII, 1880-1883.
4369. Gielemans. Anecdola ex codicibus 'hagiographicis Jo- 

hannis Gielemans. Ed. Hagiographicis Bollandiani. Bruxcl- 
les, 1895.

4370. Goethals F- V. Dict. gén. et hór. d. IV (Straten, XIII).
4391. Gramaye. Antiquilalcs belg. Anlverpia, C. XII, bl. 41.
4372. Heylen A. Voornaamste rcligieusen van Corsendonck ; 

in : Hisl. Vorh. over de Kempen, bl. 212.
4373. Hoybergius- Corsendonca sive coenobii canonicorum 

rcgularium ordinis S- Augustini de Corsendoncq origo et 
progressus ; auctore Joanne Lalomo Throiii Mariani jux- 
la Herentaliam coenobiarcha Joannes Hoybergius S. T. 
B. F. Prior Corscndoncanus nunc prinium edidit, conti- 
nuavit et notationibus illusliravit. Anlverpice, H. Verdus- 
sen, 1644 ; in-12.

4374. Hugo. Annales Ord. Procm. d. I, bl. 218.
4375. Impens P. Compendium Chronici libri trini Thenien- 

sis C'hronici Bcthleemitici. (HS. Kon. Bibl. Brussel nr 
1278).

4376. Jansen J. E. Turnhout in het Verleden en het heden. 
Turnhout, J. Spliehal, 1905 ; d. I, passim.

4377. Kloosters met Korsendonk in betrekking : Den Troon 
te Gtrobbendonk, Bethlccm bij Leuven, Marienhage bij
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Eindhoven, S. Marlinus-Troon le Leuven, Ghrisluskloos- 
ter le Tongeren, Ooslinalle-Prcsenlalie, Valkenbroek le 
Antwerpen, S. Calhairinakloosler Ie Sichem, S. Barbara le 
Thicnen, H. Lucia te S. Truidcn.

4378. Laenen J. Etude sur la suppression des couvenls par 
rcnipercur Joseph II. Anvcrs, J. Van Hille, 1905:

4378b. Le Roy. Not. Marcli. SRI. bl. 336, 406. Gcïl.
4379. Meerhout Jan in : Biogr. nat. d. XIV, 1897.
4380. Miroeus A. Canonicorum regularium Ord. S- Augusli- 

ni origines ac progressus. Colonioe-Agrippinoc, B. Guallhe- 
cri, 1614 ; in-8.

4381. Id. Op. dipl. <1. II, bl. 893,
4382. Ontslaan van ’t klooster ; in : AARAB., 1896, bl. 436.
4383. Prims Fl. Korssendonckschc geestelijke Literatuur ; 

in : Bijdragen, XX, 1929, bl. 142-144.
4384. Privilcgia spiriilualia pro canonica de Corssendoncq. 

XV° c. (Stadsarchief Turnhout).
4385. Privilegie van Hertog Jan, 1 Dec, 1421 ; in : Placcaer- 

len van Brabant, d. III, bl. 164.
4386. Provinciaal Archief Antwerpen : Elat des revenus 

cl Charges du convent de Corsendonck dans la Campigne 
existans au 14 Octobrc 1793. (Lias 87 nr 5).

4387. Refugichuis le Dicst ; in : Raymackers F. J. E. Hel 
kerkelijk en liefdadig Diesl. Leuven, Ch. Pcetcrs 1870 ; 
bl. 515.

4388- Rotarius Jacobus ; in : Goelhals. Lectures relalivcs a 
l’histoire der Sciences, des arts, des lettres, des moeurs et 
de la polilique en Belgique. Bruxelles, 1837,; d. II, bl. 55-59.

4389. Sanderus A. Ghorographia sacra Brabantioe, d. II, bl. 
101-118.

4390. Schutjes. Kerkelijke geschiedenis ’s Herlogcnbosch, d. 
III, bl. 390-395.

4391. Scriverius P. Hollandschc, Zeelandsche en Vricschc 
Chronyck. ’s Gravenhage, 1677 ; bl. 701. (Veldslag).

4392. Staatsarchief Anlwerpen. Pricuré de religieux de l’or- 
dre de S. Augustin. Corscndonk. 85 documenten van XVIC 
tot de XVII0 eeuw.

4393. Stadsarchief Turnhout. Varia losse stukken.
4394- Van den Gheyn J. L’Obituaire du Prieuré de Corsen-
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donck ; in : AARAB., d. cl. LIII, 1900, bl 295-312.
4395. Id. La Bibliolhèque du Pricuré de Corsendonck ; in :

Taxandria, 1909, bl. 201-213. .
439G. Id. Calalogue des manuscrils de la Bibliolhcquc iroyalc 

de Bclgiquc. Bruxellcs, 1901. (Vele handschriften voort
komend van Korscndonk).

4397. Van der Ileyden N. J. Généalogie de la familie vander 
Beken-Pastcel. (Girondhecr van Korscndonk in de XIX0 
eeuw). ; in : AARAB., X, 1853, bl. 299-307. Noblesse beige. 
Annuaire 1910, bl. 74.

4398. Van Even E. Blocmardinc. Vlaamsche hervormster 
uil de XIVW eeuw- — Ilist. Vcrh. Kempen, bl. 180-183.

4399- Van Górkom L. Beschrijving der stad en Vrijheid van 
Turnhout. Meehelen, van der Etst, 1790.

4400. Van Heussen H. F. Historia episcopaluum Foederati 
Belgii. Anlverpicc, 1755 ; d. II, bl. 128, 130, 137, 140.

4401. Van Slee. De kloostervereniging van Windesheim. 
Leiden, 1874.

4102. Wap Dr J. J. F. Geschiedenis van hel land en der hee- 
ren van Cuyck. Utrecht, Kemink en zoon, 1858. (Jan van 
Cuyck).

4403. Welvaarts Th. I. Geschiedenis van Corsendonck. Turn
hout, Glcnisson en zonen, 1881 ; 2 d. in-8. Geïl.

4404. Wichmans A. Brabant ia Mairiana, bl. 811-819.
4405. Zunggo J. A. Hislorice generalis et specialis de Ordinc 

Canonicorum regularium S. Augustini Plrodromi. Ratis- 
bonoc J. B. Lang, 1745 ; d. II, bl. 67.
Iconographie = De Priorij in vogelvlucht. (Le Rov-Sande- 
rus). — Grondplan der goederen in de XIX° eeuw (Mu
seum Taxandria). — Geënlumineerd rijm der XVII0 e. op 
perkament (Museum Taxandria). — Schilderijen der XIX0 
eeuw van E. Suerincx, J. Claescn, L. van Ravestijn. — Fo- 
los-Zichlkaarlen.
Zie verder : d. I, oc. c. n" 41, 84, 163, 226, 239, 244,; 691. 

OOSTHOVEN.
Gehucht van Oud-Tuirnhout. Zie deze gemeente.

4406. Jansen J. E. Turnhout in het Verleden en het Heden. 
(Passim).
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44Ö7. Id. De Kluis van Ooslhoven ; in : Taxandria, 1906-1907.
4408. ld. De kantvervaardiging in Turnhout ; in : Taxan

dria, 1911 ; hl. 117-182.
4409. Korte Schets van ’t wonderbare leven van den II. Ere

mijt Antonius, patroon der kerk en parochie van Oostho- 
ven (1927).

4410. Stadsarchief Turnhout. Verscheiden losse stukken.

OUD-TURNHOUT.
Hing af van Turnhout tot in 1858.

4411. Camöy A. Diclion- étym. Com. beiges, d. II.
4412. Copie et traduction de la requête adressée le 12 Nov. 

1855 a MM. les Présidents et Membres de la Chambre des 
Représentanls et du Sénat, par les habitants des hameaux 
de Oud-Turnhoul etc., ainsi que des pièccs et documents 
relatifs a leur demande- Anvers, J. Jouan, 1855 ; in-8.

4413. C. L. V. Legende der klok van Oud-Turnhout ; in : Ta
xandria, 1911.

4414. Devillers L. Invcnlaire anal. des archives des comman- 
derics beiges de l’Ordre de S. Jean de Jerusalem. Mons 
1876. (Goederen Champtraine — Ter Braken).

4415. Galesloot L. Invent. Arcb. Cour fcod. Brab. d. II, bl. 
151 (Rode).

4416. Jansen J. E. Turnhout in het Verleden en het Heden. 
(Passim).

4417. ld- Gids voor Turnhout en omstreken, Turnhout J. van 
Mierlo-Proost, 1935 ; Geïl.

4418. Mémoire présente au nom des habitants des hamcaux 
de Vieux-Turnhout, Schoonbroeck, Oosthovcn, Corsen- 
donek etc., demandeurs en séparalion de la ville de Turn
hout. Turnhout (1858). En réponse a la leltre du 10 Juin 
1858 adressée par radmiriistration de ladile villc a Mes
sieurs les Membres de la Chambre des Rcprésentanls. Bru- 
xelles, H. Saniucl, 1858 ; 39 blz! in-8. Kaart.

4419. Oud-Turnhout. Geschiedkundige Schels. Antwerpen, 
De Vlijt, 1933. Geïl.

4420. Sainl-Marc. Oud-Turnhout met zijne Heide en Kunst
schilders ; in : Touring-Club van België 1 Sept. 1933. Geïl.

4421. Schellens H. M. in : Biogr. nat. XXI, 1911-1913, bl. 662:
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4 122. Schobbens J. Dans la Province d’Anvers. 71 Promena
des pcdcslres. Touring-Club de Belgiquc, z. d. (De Lier
man, II, bl. 241).

4423. Sladsarcliief Turnhout. Verscheidene stukken, kerke
lijk en wereldlijk.

4424. Stróobant L. Urne littera du Haut Empire trouvéc en 
Campine. Anvers, J. van Hillc-Dc Backcr, 1906. (Separaat 
van AABAB. en Taxandria).

4425- Van der Essen L. Etude orilique et littéraire sur les 
Vila* des saints Mcrovingicns de l’ancicnne Belgiquc. Lou- 
vain, 1907, (S. Bavo, hl. 349-368).

4126- Van Gorkóm L. Beschrijving der stad en Vrijheid 
Turnhout.

4427. Wauters A. Des localités distingueès par le qualifica- 
lif Vieux (Oud) cl de leur anciennclé. Bruxcllcs, F. Haycz, 
1881.

4428- Wekelijks Nieuws uil Loven, 1776, d. VII, bl. 107, 
(Kerktoren).

4429. Welvaarts Th. I. Geschiedenis van Corsendonck. 
Iconographie : Verscheiden schilderijen ter plaatse ge
maakt door Van Leemputten, Van Wyck, Sohic, Sucrincx, 
Clacsscn enz.
Zie verder d. I. o. c. Jourdain cl van Slalle — De Seyn — 
Van Rooy — Kreglingcr en de nra 572 en ook van Turnhout.

SCHOONBROEK.
Gehucht van Oud-Turnhout. Zie deze gemeente. v

4430. AIIEB., XXIV, 1893, bl. 109-112. (Fondaties Missen). 
— AIIEB., II, 1865, hl. 30-32. (Vrijheden).

4431. Donnet F. Inventaris Kunstv. Pr. Antw.2" afl. hl. 10- 
13. Geil.

4432. Heuvelmans P. J. Lotgevallen van eenen Turnhor.'- 
schen jager (1843), hl. 88-92.

4433. Jansen J. E. Turnhout in het Verleden en het Heden. 
(Passim).

4434. Id. Gids voor Turnhout. Turnhout, J. van Mierlo- 
Próosl, 1935. Geil.

4435. Laenen J. Introd. Hist. Par. Dioc. Malines, hl. 69, 27,
36.
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4436. Lamy H. L’Abbaye dc Tongerloo depuis sa fondalion 
jusqu’cn 1263. Louvai'n [1914]. hl. 185, 217, 237, 373, 390.

4437 Lecnboek mijns Hccre van Tongerloo onder Schoon- 
derbroek. (Airchicf Abdij Tongcrloo. B-l-24.)

4438. Retabel der kerkin : AARAB., 1870, bl. 267. — Onze 
Kunst, 3C j., bl. 172-173. — Buil. Com. roy. d’art cl d’ar- 
chcol. 1891, bl. 148.

4439. Van Spilbeeck W. Dc Abdij van Tongerloo, bl. 55, 118, 
146, 153, 187.

TURNHOUT.
OUD STADSARCHIEF. BEKNOPT OVERZICHT.
I. OORKONDENVERZAMELING : Karters, XIII» (1261) — 

XVIII® eeuw. — Prividegieboeken, XV°-XVIII® eeuw. — Keurboeken, 
XVI®-XVIÏI° eeuw. — Ordonnantieboeken, XV®-XVIe eeuw. — Oc
trooien, XVII®-XVIIIe eeuw. — Schepenakten, XIVe-XVIII° eeuw. — 
Sauvcgardes, XVIC-XVIII° eeuw.

II. STADSBESTUUR : Magistraat : Schout en Schepenen. — Amb
tenaren : Clerckscap, Borgcmeesler, Rentmeesters, Keurmeesters, 
Vorsters, Wacht, andere beccdigden, — Resolutieboeken, Rekwest- 
bocken, Gebodboeken. — Schepenregisters XV® (1444)-XVII® eeuw.
— Notitieboeken, Procuratie- en consignaticboeken, Informatie- en 
Productiebockcn.

III. REKENWEZEN : Belastingen, Beden, Cijnsen, Tollen, Octrooi.
— Collecteurs — Accijns — Issue — Impostrekcningcn. — Hoofd — 
weg — ploeg — schouwgeld. — Renten. — Waag, Gruyte: — Borge- 
meesters- rcnlmeestersrekeningen (1509-1793). — Andere uitgaven.
— Specificaties van allen aard, salarissen, verschotten, devoiren en 
vacatiën.

IV. RECHTSWEZEN : Manualen, Proceduurboekcn Arrestbockcn, 
Rollen en Criminele vonnisboeken, Civiele vonnisboeken. — Con
sistorie van den Horen, Valkenhof. — Laat- en Leenhoven. Losse 
processtukken.

V. KRIJGSWEZEN : Oorlogsschattingen, Militaire prestaties, In
kwartiering — Logementen, Militie — Conscriptie. — Burgerwacht.

HAN
DEL — LANDBOUW : Ambachten = Lakcnguldc, Lackcnmakcrs, 
Tijknatic, Lijnwaadwerkers, Cremerijc of S. Nicolaasgulde, Kleer
makers, Beenhouwers, Bakkers, Smeden, Houtbewerkers, Steen
pol lenbakkers. — Brouwerijen. — Blcckcrijcn. — Garen- en kant-

VI. BURGERLIJKE INRICHTINGEN — NIJVERHEID
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handel. — Schuttersgilden : Kruisboog (S. Joris), Voetbooggilde, 
Kolvcnicrs — Biegilde, Handboog (S. Sebasliaan), Schuttershof. — 
Markten, Granen, Beesten, Torf, Moeren, Heiden, Bosschen, Groo- 
tenhout (Gierlsbosch). — Molens. — Statistieken.
Wegenis, Palen, Aart, Vroentc. — Watcrloopen.

VII. BEVOLKING : Parochiale doop- trouw- doodenregisters, XVIe 
XVIII0 eeuw. — Poortcrsboeken. — Testamenten. — Pasports, Ont- 
lastingsbrieven, Borgbrieven, Certificaten. — Wijk- en buurtboeken. 
— Gocdcnisboeken. — Schcydingen en deylingen. — Protocollen 
van notarissen 1G29-1786. — Momboirsrekeningen. — Straten. — 
Huizen. — Verzameling losse stukken aangaande verscheiden Turn- 
houtschc familiën;

VIII. KUNSTEN — WETENSCHAPPEN : Rederijkkamer S‘° Apol- 
Ionia. — Vcrmaakmaatschappijen (Jonggezellen).
School — Lager Onderwijs. — Vakonderwijs (Ateliers). — Teekcn- 
school. — Wapen- en zegelkunst. — Papieren, kunstvoorwerpen be
treffend. — Archief.

Latijnsche

IX. LAND- EN QUARTIER VAN TURNHOUT : Resolutieboeken, 
Quarlicrsrekeningen, Rentmecstcrsrekeningen, Losse stukken van de 
dorpen afhangend van het Land van Turnhout : Arendonk, Baarle- 
Ilcrlog, Beerse, Gierlc, Merksplas; Poppel; Ravels; (Lang Proces 
Tongcrloo-Ravels, Turnhout, Arendonk), Vlimmeren, Wechelderzan- 
de. Weelde. — Stukken van omliggende dorpen en van Noord-Bra- 
banl. — Hierbuiten nog losse stukken van andere gemeenten.

Gegevens over de gehuchten der stad : Oud-Turnhout, Ooslhoven, 
Schuurhoven, Schoonbroek, Rode, Kinschot, Corteinen, Korsendonk, 
Dnri-sdonk, Zevendonk, Winkel, Schorvoirt, Papenbruggen, Lokeren, 
Hcizijde, Stokt.

Het Kasteel loebehorend aan het domein.
Hccren van Turnhout = Amalia van Solms, Mar:a van Zimmc- 

ren, Willem III, Ivoning van Pruisen, Sylva-Tarouca, de Pestre.

X. TIJDVAKKEN : Oostenrijkschc Tiid = Maria-Thcresva, Joseph 
II, Brabantsche Omwenteling, Leopold II, Frans II. — Franschc Over- 
heersching, 1792-1814. — Verzameling Affiches. — Hollandsch Be
wind, 1815-1830. — Belgische Onafhankelijkheid, 1830-1836, als dc 
moderne archieven beginnen.

XI. KERKWEZEN : Parochie van Sl Picter. — Kapittel van Sl 
Picter. — Archivalia en Registers. — Kanunniken. — Kerkmeesters- 
rekeningen XVI°-XVIII0 eeuw. — Manualen. — Herstellingen S. 
Pieterskerk. — Toren, Beiaard, Klokken. — Fondatves, beneficies.— 
Jaargetijden. — Tienden. — Borsen. — Kapellen (S. Ewouds en a.). 
— Broederschappen (Vencrabcl, Rozenkrans, H. Naam Jezus, Sle 
Barbara, Geloovige zielen). — Processen. — Kerkhof.
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Geestelijke stichtingen : Begijnhof en Begijnen. — Gasthuis en 
Zusters. — Minderbroeders. — Sepulcriencn. — Norbertinessen. — 
Augustijnen van Korsendonk. — Commanderij van Champtraimc.

XII. LIEFDADIGHEIDSWEZEN : H. Gcesttafcl, H. Gccstrckcnin- 
gen. XVP-XVIIi0
eeuw. — Armhuis. — Muisarmen. — Renten.

Aalmoczcniersrekeningen XV1I0-XV1II°eeuw.

XIII. ALGEMEENE ZAKEN. VARIA : Feestelijkheden. — Ongc- 
lukstijden, Pest, Dure Tijd, Brand, Oorlog. — Folklore. — Varia 
XVIc-XlXe eeuw. — Heuvelmans. Inventaris Stadsarchief, 1837-1838.

XIV. KAARTEN. PLANNEN : Kaarten van wegenissen. — Plan
nen van hui<zcn. — Grenskaartjes.

Andere arciiicven zijn nog te benuttigen, o. 111. :
ARCHIEF S. PIETERSKERK : in de kerk en op de pastorij. Zeer 
belangrijk.
ARCHIEF BEGIJNHOF : op de pastorij. Nuttig voor de geschiedenis 
van het Begijnhof.
ARCHIEF KASTEEL : dienstig voor hel Franscli en Hollandsch tijd
vak.
RIJKSARCHIEF BRUSSEL : vooral drie fondsen = Leenhof, Reken
hof, Financicraad. Zie Inventarissen. Verder nog cenigc car-tons der 
Geestelijke Gestichten.

controlboeken, do-STAATSARCHIEF ANTWERPEN : CynsboeL 
meinboeken en stukken betrekkelijk het geestelijke. Zie Inventaris
i.n handschrift.
PROVINCIAAL ARCHIEF ANTWERPEN : belangrijk voor het 
Fransch tijdvak. Zie Inventaris door H. Jacobs.

ARCHIEF O. L. VR. KERK ANTWERPEN : belangrijk voor oude 
stukken im betrekking met de geestelijke inrichtingen, o. m. Capsa 
archipresbitcratus, Turnhout.
ARCHIEF AARTSBISDOM MEGHELEN : zeer nuttig voor de paro
chie. Vooral na te zien : het relaas der bisschoppen en de kerkvisic- 
ten van de dekens van Hoogstraten en Hcrenthals.
RIJKSARCHIEF ’S GRAVENHAGE : Registers, minuten en reke
ningen uil het tijdperk van Amalia van Sohns en opvolgers.

Men kan ook nog bezoeken de archiefdepöts der gemeenten en 
kerkclijke gestichten die ooit i.n voeling met Turnhout geweest zijn, 
zooals, Antwerpen, Herenthals, Hoogstraten, Breda de abdijen van 
Tongerloo, Postel enz.
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