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EEN ADELLIIK
NOORDBRABANTSCH -TURNHOUTSCH 

GESLACHT
FAMILIE DE FIERLANT.

INLEIDING.

Vooraf zij gezegd dat in deze verhandeling wij vooral 
willen spreken over den oudsten tak van deze familie zonder 
nochtans de zijtakken te verzwijgen. Alhoewel dit geslacht 
mol eer en roem zich uit breidde in het Brabanlsclie, zoe
ken wij .toch méér zijn gaan en slaan na te speuren in het 
Turnhoulsche. ’t Ligt dichter bij het doel onzer Kempische 
navorschingen. Trouwens de Fierlant is de oudste familie 
van het hedendaagsehc Turnhout, waarvan de naam nu nog 
lusschcn hel volk leeft. Zij heeft meer dan twee eeuwen één 
aanzienlijke plaats in het stadsleven ingenomen en verdient 
aan onze medeburgers bekend gemaakt te worden.

Afkomstig van ’s liertogenbosch bekleedden haar leden, 
sinds Goswijn Ficrlans, schepen in 1295, tot in de twee eer
ste decennia der XVII0 eeuw, voorname plaatsen in het ma
gistraal van de stad en van hel quartier der Meierij.

Op hel einde der XVI0 eeuw komt er voeling lussclien 
deze familie en het land van Turnhout (1). In de Rcntmees- 
lersrekening van Filip van Lyere^ van 1 October 1582 tot 30
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Maart 1583, tireffen wij een misversland aan (ussdhen dezen 
rentmeesler en zijn collega binnen het quartier van ’s Her* 
logenbosch, Simon Ficrlans. Het ging er om de ontvangst 
van het domein der Turnhoulsche heerlijkheid- Simon Fier- 
lans beweerde daar recht op te hebben. Hij noemde zich 
« rentmeesler van der domcyncn tslands van Turnhout ».

Zijn zoon Martinus volgde hem in hczclfde ambt op en 
overleed in 1622. Nopens zijn sterfplaats blijft eenige onze
kerheid. Stierf hij te ’s Hcrlogenbosch of te Turnhout ? Na
dat hij hel jaar tevoren zijn ontslag had gegeven, was hij 
dan naar Turnhout komen wonen en ging hij hier de eeuwig
heid in ? Wij weten het niet. Nochtans zijn wij zeker van het 
verblijf zijner weduwe in de Vrijheid- In de schoulrekenin- 
gen der stad van 1631-1637 komt haar naam voor als « Juf
frouw van Eyck weduwe wijlen hcere Ficrlans » die een 
poortersrechl van 111 pond bolaalde. Alle twee werden te 
’s Ilertogenbosch begraven. De grafzerk der familie, met 
wapenschild, weleer in de kerk der Kruisbroeders te ’s Hcr- 
togenbosch, vermcldd,c hen beiden (2).

Behield alzoo de Bossche grond de stoffelijke overblijf
sels dezer oude Noord-Birabanlsche familie, de afstamme
lingen waren intussclientijd naar de Zuidelijke Nederlanden 
uitgeweken. Zij hadden zich meestendeels eerst te Brussel 
gevestigd. Waarom ? Door en door katholiek, wilden zij ont
snappen aan de vervolgingen van de Staten-Gcneraal en van 
prins Frederik-IIendrik, die, sterk Calvinist getint, den oor
log verklaarden aan al wat Roomsch voelde ? *1 Is mogelijk. 
’s Herfogenhosch doorstond de belegering der stadhouders 
in 1601, 1603, 1622, lot zij eindelijk den 17 September 1629 
door hen overmeesterd werd- De Calvinistische vervolgingen 
groeiden heviger en heviger. Zij strekten zich nu over geheel 
(1c Meierij uit.

Hoe schoot nu deze familie wortel te Turnhout ? Sedert 
hel verblijf van Mevrouw Ficrlans-van Eyck alhier, 
ontstonden er vriendschappelijke betrekkingen met de 
voornaamste ingezetenen der stad : Cleymans de Reydl, van 
den Broeck, Claessens, Jacobs, Liebrechts- Na de dood der 
moeder bleven de ondcrhandelingen met de kinderen te 
Brussel voortduren. Hel is niet te verwonderen als wij we
ten dat de familie de Fierlant menig rechtsgeleerde in haar 
midden lelde en in die Turnhoutschc familiën ook rechts
geleerden zich bevonden. Hel gevolg was dal huwelijken on
der elkaar plaats grepen- De band lusschen Brussel en Turn-
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'hout word nauwer toegetrokken. De eene en andere vestigde 
zich in het begin der XVIII0 eeuw te Turnhout, bekleedde er 

. hoogstaande plaatsen, verwekte er kinderen, zooals de na
komende genealogie hel zal uitmaken.

De naam de Fieirlant zal er met eere gedurende ruim 
twee eeuwen gehuldigd worden lot in de drie eerste decen
nia der XX0 eeuw. Wanneer de weledele heer Eduard, ba- . 
iron de Fierlant, in 1934 stierf, waren zijn mannelijke telgen 
hem in de eeuwigheid voorgegaan De mannelijke lak was te 
Turnhout uitgestorven. Een dochter, Maria, barones de Fier- 
lant, gehuwd met den weledelen heor Jonkheer Gabriël de 
FEscaiiie de Lier, ging het kasteel van Zevendonk-Turnhout 
bewonen. Zij zette met haar verdienstelijken echtgenoot en 
haar welbedeelde kinderen de tradities der familie voort.

De familie de Fierlant kwam in d<e maatschappelijke be
weging met den naam Ficrlans, Fierlanls, de Fierlant, de 
Fieirlanls, van Fierlant, Zoo ontmoeten wij ze in verschil
lende akten- Zulke tweevormige lettergrepen in de bena
ming treffen wij nog aan bij andere stammen : Botlandt, 
Hoverland, Nieulant, Pallant, Reulant, Roelants, Sleelant, 
Meylanl, Vroylande, Maerlanl, Zeelanl enz.. De eerste let
tergreep is als het hoedanigheidswoord van den naam en be
paalt den zin van dcnzelven. Bij Verdam in zijn Middel-Ne- 
derlandsch Handwoordenboek, krijgt de lettergreep Fier 
een tweevoudige beleckenis. Het kan zoowel stout^ dapper, 
manmoedig als hooghartig en trotsch aanduiden. Lant komt 
voor in den zin van weerbaire mannen als van grond- Lans is 

- een slootwapen en kan in ovcrdrachlelijken zin op een wa
pendrager of krijger toegepast worden. Wij staan dus hier 
bij den oorsprong van den naam voor een krijger of mid- 
delecuwschcn ridder.

Trouwens de legende (rond den naam gesponnen, die wel 
geen bewijs is, maar toch een zekere eigenschap laat dóór
schemeren, zinspeelt er op- Een lid der familie zou zich dap- 
petr op het slagveld gedragen hebben. De prins riep den koe
nen strijder «lot Zich. Hij deed hem nederknielen, sloeg met 
zijn speer op de schouders van den held en zeide : «Ikmaak 
if ridder fier lans. »>

De naam was gegeven en bleef in de familie voortleven. 
De eerste leden schreven Fierlans, Fierlants, totdat de op- 
volgelingen in de XVII* eeuw, waarschijnlijk te beginnen 
met den kanselier Simon de Fierlant, liet voorzetsel de er
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Voor brachten. Jtn een officieelc akte van 10 Juli 1668 wordt 
de naani alzoo aan gehaald. Sinds dien lijd schrijven al de 
afstammelingen onveranderlijk. hun naani de Fierlanl, Me-' 
nig lid schreef achter den naam den titel der heerlijkheid, 
Esscheloo, Bodeghem, Heetvelde, .waar de familie van ouds 
feodale rechten nezat.

De familie beleefde met eer haar naam. Menig lid brak 
een lans in den strijd voor het Vaderland, van de vroegste 
lijden lot aan den Wereldoorlog vgn 1914-1918. In de nako
melingschap telt bijna elk voornaam gezinshoofd lussclien 
zijn kinderen eenjongeiing die de militaire loopbaan is op
gegaan en zich bij de cenc of andere gebeurtenis heeft on
derscheiden. Onderst repen’ wij maar alleenlijk twee namen 
uit den wereldoorlog. Baron de Fierlant Dormer sneuvelde 
aan den IJzer in 1915 en Baron Jan de Fierlant van Turn
hout vond in 1918 den dood als vrijwilliger hrankardier bij 
liet wegdragen van een gekwetste.

Hel was hel eenige veid niet waar 'haar leden lauweren 
inoogstten. De Staatsdienst, de rechtsgeleerdheid, de ka
tholieke eeredienst, de letterkunde, de schilder- en beeld
houwkunst, zijn zoovele gebieden waarop een de Fierlant 
beroemdheid verwierf. Ga de généalogie na. Buiten deze ge
varieerde loopbanen moeten wij ook de aandacht vestigen 
op vier zedelijke factoren die bij talrijke leden een grooien 
rol speelden : de kroostrijke gezinnen, de liefdadigheid en 
den godsdienstzin, de getrouwheid aan het Vorstenhuis. Op 
dit laatste gebied stonden zij dikwijls voor groote moeilijk
heden. Zij moesten als staatsbeambten kiezen tussdhen de 
getrouwheid aan hun eed en de politiek van hun meesters 
volgen, die altijd niet in de rechte lijn liep, en lusschen de 
volksmentaliteit hunner dienaren, welke er tegen opkwam 
en dwang en druk afsloeg. Herdenk de tijdvakken van Kei
zerin Maria-Theresia, Keizer Jozef II, de Franschc overhecr- 
scliing en Koning Willem I. Zij offerden hun populariteit op 
ten bate der’ regeering. Hun vorsten bleven hun dankbaar en 
begunstigden hen met voorrechten.

Volgens akten van Mei 1629 en Maart 1637 erkende het 
land de leden der familie altijd als edellieden. Zij voer
den de titels van Jonkheer, Ridder, Baron. Een der bijzon
derste voorrechten van hun adeldom was het dragen vaneen 
wapenschild. Reeds tevoren erkend, werd het vooral beves
tigd in een akte geteekend te Madrid den 14 November 
1664 (3).
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Dit wapenschild is gesproten uit een schepenzegel van 
één der leden uil ’s Hcrtogenbosch. ’t Was een in ’t hart 
doorboord vijfblad van een bloem der roosachtige planten 
(fragauiées)* kruipend zilverkruid, ganzerik, vingerkruid 
(potenlilia reptans). Hel schepenzegel werd nadien heral
disch geregeld, gekleurd, ingedeeld en met helmkleeden, 
schildbekleeding, en schildhouders voorzien. Zijtakken der 
familie brachten er soms veranderingen aan met in één der 
’vrijkwarlïcren of vieredceling nevens het vijfblad andere 
meubelen van verwante familiën te plaatsen. De oudste tak 
bleef getrouw aan zijn eenvormig schild als zijnde : het 
schild gedeeld in twee gelijke vakken van zilver en keel, be
zet met een in ’t hart doorboord vijfblad van ’l een in ’t an
der, van keel en zilver- Bedekt met een kroon van baron, 
met gouden 'helm, getralied, geboord en gekroond met een 
kroon van vijf -topjes van ’t zelfde, gevoederd (fourré) van 
keel, tot bladvormig hëlmklced van zilver en keel. Helmtóp- 
sieraad : natuurlijke pauwenstaart, bezet met het vijfblad 
van hei schild, begeleid met twee herlhorens (herlgewei) van 
zilver en keel. Schildhouders : twee natuurlijke Indianen, 
omkleed met pluimen van keel en zilver, elk een vlag hou
dend, rechts met de wapens van het schild, 'links van zilver 
met drie doorsneden palen van sabel uitgaande van het 
schildhoofd, wal is : van Evck. De gouden liélm was een bui
tengewoon voorrecht. De ridders van het Gulden Vlies alleen 
mochten dit versiersel dragen. Zij protesteerden. De regee- 
ring 'luisterde er niet naar. De familie bleef zijn voornaam 
leeken behouden. .

Het vijfblad treft men ook bij andere families aan, doch 
mecrlallig in het schild op verscheiden meubels, zooals bij 
de Marligny, de Baudain, de Belvoir, Le Blanc, du Buisson, 
Cavercl, de Frauia, de Harven, van Havre, Jonarl, d’Arem- 
berg, de Vergy enz., de Fierlant is de eenige familie die het 
vijfblad over iwee vlakken van ’l een in ’t ander draagt.

Zij was verwant met de vooraanstaande familiën o. m. 
van Eyck, de Wolf, Rossel, Van Reynegom, Vecquemans, de 
Neny, de Viron, de Ryckwart, de Villegas, de Varick, de Hal- 
male, de la Ilamaide, Malou, du Bois d’ Aische, de l’Escail- 
le, Dormer, Goffinel enz.. Een uitstekende onderscheiding 
was de opneming van verscheidene leden in ’t patriciërsge- 
slacht Rodebeke te Brussel.

Na dit algemeën overzicht gaan wij over tot de detail-
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leering der généalogie van de opvolgende leden, vooral van 
den oorspronkelijken lak. Meermaals werd de afstamming 
der de Fiorlant’s aangeraakt gelijk de Bibliographie het uil- 
maakt. Er ontstond wel eens verwarring in de data- De twee 
slamboomen van Baron E. de Fierlant en H. de Fierlant van 
Kampenhout verschilden nogal menigen keer. Daarom heb
ben wij onze gegevens aan de historische kritiek onderwor
pen en als regel aangenomen zooveel mogelijk de oorspron
kelijke stukken uit het familiearchief de Fierlant van Turn
hout en uit het Turnhoutsche stadsarchief te volgen.

Wij brengen een dankbare hulde aan de nagedachtenis 
van de weledele hceren Baron E. de Fierlant-de Fierlant 
van Turnhout en H. de Fierlant van Kampenhout, die tijdens 
hun leven ons met de grootste bereidwilligheid hun rijke fa
miliearchieven open zetten. Éven hartelijk danken wij den 
weledelen heer G. de l’Escaille de Lier - de Fierlant, in wiens 
bezit het archief van Baron E- de Fierlant gekomen is, die 
welwillend onze kopij heeft gelieven na te zien.
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GENEALOGIE DE FIERLANT.
GOSWIEN F1ERLANS, schepen van ’s Herlogenbosch in 

1295.
FRANS FIERLANS, o. (4) ’s Herlogenbosch, leefde in 1358-
DIRK FIERLANS, o. ’s Hcplogcnbosch» x. N. van Sevcnihcr. 

Leefde in ’l begin van de XVI" eeuw, in een dorp nabij 
s’ Ilerlogenbosch.

JAN FIERLANS, raad-ontvangcr der koninklijke domeinen 
in de Meierij van ’s Ilcriogenbosch, 1524 en 1528, x- N.vau 
Hoof.

GOSWIEN FIERLANS, o. ’s Hcrlogcnbosch 1509- x. N: van 
Straelen de Milhcze ; 
waaruit :

I. SIMON FIERLANTS, jonkheer, raad - koninklijke rent- 
meeslcr-gencraal der domeinen en finanliën van Brabant

, in het Quarlier van ’s Hertogenbosch 1578-1596, f ’s Her
logenbosch, 8 April 1601, begraven met zijn vrouw Theo- 
dora de Wolf in de Kruiskerk (Sle Kalharinakerk) al
daar- (5) Hij werd uit naam van den koning van Spanje 
met den hertog Cerra Nuova in 1579 naar het Congres 
van Keulen afgevaardigd.
Zijn kinderen waren :

1. MARTEN, die volgt.
2. DIERIK EMMANUEL, o- in Sl.-Janskerk te ’s Hertogen

bosch den 22 Maart 1576, 1 1635, raad- en gewoon meester 
van (het Rekenhof in Brabant (1622), x. in de kerk van 
Condé, Johanna de Rossel (Roussel), dochter van Lode- 
wijk en Johanna de la Croix. Zij vormden een zijtak met 
•tien kinderen. Hun adeldom werd erkend den 11 Mei 1620. 
Dierik Fierlanls voerde als wapenschild : gevierdeeld 1 en 
4 (Fierlanls), 2 en 3 op azuur een rad van zilver (de Wolf).

3. FRANS, vermeld in 1628.
II. MARTEN FIERLANTS, volgde zijn vader in zijn ambt 

op, bij open brieven van 4 Juli 1596 (6), kocht in 1610 liet 
huis in de Postelslraal te ’s Bosch dat naar hem de Fier- 
lanlspoorl geileden werd, gaf zijn ontslag den 30 Septem
ber 1621, f het volgend jaar den 15 Februari, begraven on
der den zerk van zijn vader. Hij verscheen als afgevaar-
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digdc van de slad op de uil vaart van den Aartshertog Al- 
brccht te Brussel. Zijn eclitgenoole was Kathelijne van 
Kyek (7), dochter van Godfried en Helwigis Bacx, f 16 
Februari 1635- De familie van Eyck prijkte met een wa
penbord : op zilveren veld drie afgehouwen palen van sa
bel.

De echtgenoten Fierlanls-van Eyck telden als kinderen :
1. SIMON, die volgt-
2. JACOBUS, kapitein van voetvolk ten dienste van Z- K. 

Majesteit, gouverneur van hel kasteel en het gebied van 
Fénestrange, t B. in de parochie van S’0-- Gocdcle 28 Juni 
1651, x- Pallas (Cornelia Jacoba) van der Sterre, waaruit 
ontsproten :

a. Mat Ilias.
b. Marlen, o. 29 Mei 1 GOS ’s Bosch in St0-. Ivatharinakcrk: 

Jr Bcrvoet was peter.
c. Een dochter die trouwt met Kasper van Breugcl, zoon van 

Jan en Maria van der Gracht.
3. PAUL RODOLF, alferis in dienst van den koning, rit

meester in hel regiment van Ribaucourt, daarna hoofd- 
meier en drossaard in ’t Quarticr van Kampenhout, x. Isa- 
bella van Gestel, dochter van Pccler, voorzitter van den 
Raad van ’s Hcrlogcnbosch en van Breda, en van Esther 
Maes- Zijn wapenschild voerde : gcvicrdecld 1 en 4 Fiea> 
lants, 2 en 3 op zilver drie af gehouwen palen van sabel 
(van Eyck).
Hun kinderen waren :
a. Simon, alferis in dienst van Spanje.
b. Jan Baptist Frans, schildknaap, na zijn vader hoofdmeier 

van Kampenhout, x. B. in de Kapellekerk den IC Mei 1701 
Maria Clara le Mirc,„dochter van Bartel en Maria Isebeecke, 
die na den dood van haren man hertrouwde met Ambroos 
I'ilip de Bie. Hij stierf te B. den 6 November 1707 en werd 
in de Minderbroederskerk begraven. Vóór zijn huwelijk had 
hij een bastaardzoon van Johanna de Rouck, Bcrnard, o. 
Su-. Goedelc C Juli 1C90. Als wapenbord voerde hij de kanten 
geland (kartels) van goud waarin de blazoenen van Fierlants 
en van Eyck gevierdeeld voorkwamen.

c. Maria Kallielyne, kloosterlinge in het klooster van Blijen- 
berg te Mecliclcn.

4. JAN BAPTIST, schildknaap, licentiaat in rechten, f B- in 
S‘V Goedeleparodhie den 22 October 1677-
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5. MATMIAS, kanunnik en schatbewaarder der Collegiale’ 
kerk van O. L. Vrouw le Condé. Zijn wapenschild komt 
voor als : gevicrdeeld 1 en 4 hel wapenbord der van Eyck,
2 en 3 dit van Stralen de Milheze, gepunt in ’l midden met 
dit van de Ficrlant.

6. MAKIA ANNA, o. ’s Herlogenbosch, x. B. in S1.- Jacobus 
op Caudcnberg 6 Januari 1636 met Adriaan de Vos, groot 
drossaard van het land van Ravesleyn, schildknaap, zoon 
van Willem en Maria van Hamel.

7. NIKOLAAS MARTEN, kunstschilder, o. ’s Bosch rond 
1022, x. 13 Mei 1653 Maria van Heugel, f 1694, woonde 
te Antwerpen in de Lange Nieuwst raai in hel huis « Het 
Wapen van Keulen ». Hij werd vernoemd in hel boek der 
Sodaiiteil van O- L. Vrouw, waarin ook P.P. Rubens ver
meld stond. Jong in Antwerpen aangeland, leerde liij 
schilderen in het atelier van Paul van Overbeck, maakte 
deel uit van S1.- Lucasgilde in 1637 en werd tot meester 
ontvangen in 1651. Zijn bijzonderste onderwerpen ver
toonden meest geestelijke, zinnebeeldige, ook wel bouw
kundige voorstellingen en patronen voor tapijtwerk. Hij 
verwierf nogal naam en vormde school, waarin o.m. Kas
per Pijn, Antoon De Nies, Hendrik Hussens, Antoon van 
der Maenen, Jozef Spadeyne, zich bekwaamden (8).

8. CORNELIA ELISABETH, f B. in St0.- Goedeleparochie 
den 21 Mei 1653.

III. SIMON de FIERLANT, ridder, heer van Heetvelde, Bo- 
deghem en Esscheloo (9), o. ’s Hertogenbosch 1602, en 
niet te Brussel gelijk de Biographic Nationale schrijft, ad- 
vokaal van den Souveireinen Raad van Brabant en bij pa
tente van 4 Mei 1657 raad van Zijne Majesteits Grooten 
Raad te Mechélen. Deze benoeming bevorderde hem in 
den adeldom. Voorts ten jare 1663 werd hij raad van den 
Supremen Raad der Nederlanden te Madrid en ten jare 
1668, den 20 Juni, begunstigde Koning Karei van Spanje 
hem met de liooge plaats van Kanselier van Brabant (10), 
welk ambt hij roemvol lot aan zijn dood bekleedde.

S. de Fiedant was getrouwd te Brussel den 29 Decem
ber 16J2 met vrouwe Anna Maria van Revnegom, dochter 
van Jonker Dicderik, heer van Esscheloo, minister van den 
prinsbisschop van Luik, en van Regina Maria Clara Me- 
chelman, vrouwe van Buzel. Dit verwantschap bracht het 
land van Esscheloo in de familie der de Ficrlants. Deze da-
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inc slierf den 9 Juli 1681 te Brussel. De Kanselier volgde 
zijn echtgenoote op den 15 Oogst 1686- Beiden werden in 
Sle.- Goedele te Brussel begraven. Pater F. Pauwens S. T, D, 
der Eremijten van den 11. Augustinus sprak de lijkrede van 
den kanselier uil (11).

Simon de Fierlant is de hoogste roem dt?r familie. Hij 
besteedde niet alleenlijk zijn »tijcl aan de diplomatie en de 
rechlsgeleerheid, maar muntte ook uit als schrijver en dich
ter en zelfs als schrijver van godgeleerde werken. Zijn 
twintigtal schriften, meest in het latijn opgestcld, namen 

de verdediging op van de ware leering der Hdverk legen hot 
opkomend Jansenisme. Zij getuigen van diepe studie en 
gezonde redeneering.Men vindt er de-titels van bij Foppens» 
Paquot en in de Biographie Nationale (12). Begonnen op 
66 jarigen leeftijd, bleef hij de pen lian-teeren lot aan zijn 
sterfuur.

De regecring wist ook zijn bedrijvigheid te beloonen- 
Koning Filips IV schonk aan den Kanselier en zijne naza
ten, bij akte van 14 November 1664 (13), liet voorrecht 
van het wapenschild der de Fierlant’s te mogen opluisle- 
ren met heimkleeden en schildhouders, ja, zelfs hel bla
zoen met een gouden helm te dekken. De ridders van het 
Gulden Vlies, die beweerden alleen te zijn om deze onder
scheiding van den gouden helm te dragen, toekende pro
test aan te Madrid. De koning evenwel behield zijn be
sluit (14).

Hel talrijk kroost van dezen beroemden 'telg is als volgt:
1. DIEDERLK ADRIAAN, o. in S‘v Goedele te Brussel zooals 

de volgende, 7 Juni 1644, f4 Februari 1646»
2. FILIP IGNAT1US, die volgt.
3- REGINA BEATRIX, o. 24 September 1647, f B. in St0:- 

Goedeleparochie, 26 Januari 1715, x. 27 Maart 1678 Jonker 
Cornéiis Albrechl de Piermans, heer van La Fléchière, Op- 
perzele enz-, secretaris van den Staatsraad, zoon van rid
der Peeter en Maria de Rijckwarl de Tibercliamp,

Waaruit :
, a. Albrccht Peeter Adriaan de Piermans, heer van Dicghcm, o. 

1C82, f 1758, x. 1 April 1732 Kathelync Alexandrina d’Arrazo- 
La d’Onatc.

b. Anna Maria de Piermans, x. Don José Carlos de Bransvilla. 
ridder der militaire S -Jacobsorde, zoon van Carlos en Jo- 
iianna van Eyck.

?
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4. FRANS SIMON IGNATIUS, baron de Fierlant, volgens 
open brieven van Karei II, 6 September 1688, o- 26 Sep
tember 1649, amman der stad Brussel, aangenomen in het 
geslacht van de Rodcnbckc, x. B. in de Kapellckerk 29 No
vember 1690, Maria Gccrlruida de Meaux-

Waaruit
a. Karei Jozef Frans, baron de Fierlant, f zonder kinderen in 

S‘° Gocdeleparocliie 27 Maart 1740. x. 11 December 1735, Bar- 
bara Felicité Beatrix de Putz, dochter van Peelcr, officier in 
keizerlijken dienst, en van Jacqucline Nolis, kleindochter van 
Jan Jacobus, jonkheer der Aartshertogen Albrecht en Isa- 
bella.

5. CLARA REGINA, o- 24 December 1651, jong gestorven:
6- ADRIAAN DOMIEN IGNATIUS, heer van Campen, o.

5 Oogst 1653, t B. in S,0~ Goedcleparochic 17 Maairt 1713 
kinderloos, x- Gent in S1.- Michielskerk 3 Maart 1694 Anna 
Carolicn de Coninck, dochter van Jacobus Fclix, heer van 
Ovetrbrock, en van Anna van Iloobrouck.

7. KABEL LEOPOLD, o.21 Maart 1655, licentiaat in de rech
ten, schepen, burgemeester, oppertoeziener van de stad 
Brussel scdcirl 1713 lot in ’l midden van de troebelen wan
neer Anneessens veroordeeld werd (1718). Hij was zoo 
sterk volksgezind dal de markies Pirié hem vreesde en ver
zocht van zijn ambt neer te leggen. Men had hem ook den 
26 April 1667 begunstigd met een « pain d’abbaye » in 
S‘.- Pietersabdij te Gent (15). Zijn wapenbord voerde : ge- 
vicirdeeld 1 en 4 de Fierlanl, 2 en 3 van Eyck, belast te 
midden met een klein blazoen van een faas op zilver- t zon
der nakomelingen in S‘°.- Goedelcparochie, 26 December 
1728. x. 1° B. in S'V Goedelc 22 Januari 1691 Isabclla de

v Finia ; 2° B. in S‘.- Jacobus op Kaudenbcrg 25 September 
1706 Lu ere I ia van Eusleryck ; 3° B. in S,c- Kalhclijne 27 
Juli 1716, Regina Ca rol i na de Villegas, Vrouwe van Lutlre, 
dochter van Paul Filip en Anna Theresia Hyacintha de 
Kinschot.

a. Uit zijn tweede huwelijk werd Maria Leopold, den 23 No
vember 1708 geboren. Jong gestorven.

8. CORNELIUS JAN AUGUSTIJN, heer van Heetvelde, o. 
8 December 1656, t op ’l kasteel van Heel velde 10 Januari 
1732, x. 1° B. 17 Oogst 1683 in S'°.- Goedele Isabella Cat- 
lanco del'Ia Volta, dochter van Jan Baptist, jonkheer van 
Genua, en van Francisca de Ilcnnin de Carionville ; 2° te
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Eppcglicm 29 Juli 1712 Maria Douglas.
Uit het eerste huwelijk ontsproten :

a. Anna Carolina, x. 1° te Dieghem, 29 September 1709, Antoon 
Happaert, gezegd Oudaert, lieer van Dieghem ; 2° B. in O. L. 
Vrouw van Finistcrrc, 19 October 1735, Krans Gabriël Jozef 
Happaert, zoon van Filip Kasper en Anna Ludovica de Werck- 
hoven.

b. Johanna. x. Jan Karei Muller, o. Riga ; bekeerde lutheraan.
IV. FILIP IGNATIUS de FIERLANT, schildknaap, heer van

Bodeghem en Esscheloo, o. B- in St0.- Gocdele 6 December 
1645, aangenomen in hel geslacht van Rodebcke 14 Janua
ri 1669, schepen van Brussel, raadsheer in den Souvcrcinen 
Raad van Brabant door open brieven van 30 Juni 1678(16)» 
t plotseling in zitting van den raad 3 Februari 1716 en 
werd Ie B. in Sl~ Niklaaskcrk begraven. x‘. B*. in St0.- Goe- 
dclc 14 Maart 1683 Maria Anna Vecqucmans, dochter van 
Jan, heer van Bodeghem, en van Anna de Potter.

Hieruit geboren en gedoopt -te B- :
1. MARIA ANNA TIIERESIA DESIRATA, o. 12 Februari 

1684, f 5 Juni 1746 begraven te B- in S1.- Niklaaskerk.
2. KAREL FRANS, heer van Bodeghem, o. 2 Juli 1686, f on

getrouwd, 15 September 1740, begraven in S1.- Niklaas
kerk te B.

3. FILIP IGNATIUS, o- 22 Juli 1688, jong gestorven.
4. FILIP JOZEF IGNATIUS, o- 16 Juli 1689, kanunnik van 

Sint Jacob te Antwerpen, nadien van het Kapittel te An- 
dcrlecht, f 28 Juni 1740, begraven in S0.- Niklaaskcrk te B-.

5. MARIA ANNA, t Turnhout 19 Mei 1748 (17).
6- ISABELLA THEODORA IGNATÏA, o- 31 Juli 1690, on

getrouwd, krankzinnig.
7. CLARA JOANNA THERÈSIA, o. 24 April 1692, jong ge

storven.
8. MARIA JOANNA AGNES, o. 17 December 1693, f 9 Mei 

1748. Ongehuwd.
9. JAN WILLEM MARCEL, o. 19 Juni 1695, heer van Bo

deghem en Esscheloo, f 18 Oogst 1740, ongetrouwd, begra" • 
ven in S'.- Niklaaskerk te Brussel.

10. WILLEM ANTOON NICOLAAS, die volgt.
11. TI IER ES IA BENEDICTA PACIFICA,, o. 31 Oct. 1697, 
t zonder kinderen 30 Ocl. 1771, x. in Sin te Goedcle 26 Dec. 
1743 Nicolaas Lambrecht de Ghorain, griffier der baron- 
nie van Goyck, zoon van Lambert en Maria de Landre-
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12. HIERONYMUS SIMON CONSTANTIJN, o. B. 13 Decem
ber 1699, f B: 22 April 1784, x. B. 21 Oogst 1731 in Fini- 
slcrrekerk zijn niclil Rcgina Isabella Happaerl-Oudaert, 
dochter van Anloon, lieer van Dieghem, Corbeke, Opslal, 
Reymcnam, en van Anna Cairolina de Fierlant. Zijn wa
penbord vertoonde hel blazoen de Fierlant met van boven 
een barensteel met 3 hangers. Schepper van een zijtak.

V. WILLEM ANTOON NICOLAAS de FIERLANT, schild
knaap, heer van Bodeghcm en Esscheloo, o. B. (S‘V Goc- 
dele) 1 September 1696, | kasteel Turnhout 14 Juli 1773, 
x. Sint Jacob op Caudenberg (18), 9 November 1734 Anna 
Carolina van den Brocck, dochter van den 'hoofdschout 
van T., II- J. van den Brocck# heer van Muyscnborg, en van 
Kat ha ri na Florentia de Ryckewarl (19), o. B. 7 Oogst 1701, 
t aldaar (S‘.- Niklaasparochic) 11 Mei 1768- Met dezen de 
Ficrlanl begint voorgoed de geschiedenis zijner familie te 
Turnhout. Frcderik Willem, koning van Pruisen, bij opene 
brieven van 7 Juli 1732, stelt aan en committeert hem in 
vervanging van den oveirleden heer H. J. van den Broeck 
lol hoofdschout van de stad en de heerlijkheid Turnhout 
en van de dorpen Poppel, Baarle en Beerse, alsmede tot 
opperjager, warandmeester en pluimgraaf van hetzelfde 
rechtsgebied en tot alle andere officiën aan zijn ambt ver
bonden. Als gevolg van deze benoeming verblijft hij op het 
kasteel en geniet van al de rechten, eerbewijzen, aanspra
ken, profijten van het officie van bewaarder en conchierge 
van den burcht (20). Hij werd de kasteelheer van Turn
hout- Een moderne schilderij van Witdoeck vertoont hem 
met zijn familie gezeten in hel voorhof van ’t kasteel (21).

Van 1732 lot 1758, als hij zijn ontslag gaf, was bij het 
hoofd der regcering van de stad en nam deel aan al hahr 
groote gebeurtenissen. Wanneer de stad en het land Turn
hout in deze lijden zoo menig keer van heer veranderden, 
geschieden de afstand en de inbezitneming der heerlijk
heid in zijn tegenwoordigheid, als afgevaardigde van de 
boogere overheid (22).

Niels kennend dan het Techt en getrouw aan de 
* staalrcgecrir.g, moet hij soms in legenadvics van zijn 

schepenen J. B. Claesscns en Andrcas Blevens handelen. 
Zoo gebeurde het dat, niet ’l akkoord met zijn bestuur om 
de geheime bevelen die hij van de landvoogdes Maria Eli- 
saboth door toedoen van den markgraaf van Antwerpen in
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Juli 17158 had ontvangen (23), en die hij aan zijn collcgas 
niet mocht medcdeclcn, de schepenen hem een proces aan
deden. De rechten van den schout werden er in de branding 
gebracht (24). De schepenen dienden een klacht in legen 
den hoofdschoul bij den Souvea*cincn Raad. Mr. Thomas 
Lauwarls werd met het postuleeren der zaak gelast. De 
Aartshertogin gouvernante generaal verbood de requeste 
in aanmerking te nemen (25). Alle vervolging moest stop 
worden gezet. De wringer ij der schepenen bleef voortdu
ren. Een tweede proces ontstond in 1743 (26). Na veel ge
schrijf en gewrijf liep het op niets beters uit dan het eer
ste. De hoofdschout -trok zich al de kleindrijverij van de 
schepenen niet aan, pleegde recht als *-t trcchl was en ge
noot de achting zijner hoogere overheid.

In een verslag van Graaf de Neny aan Z. Ex. den hertog 
Silva Tarouca, uit Brussel, 13 Juni 1753, over zijn bezoek 
aan Turnhout, vermeldt hij o. m. :
« Mr. de Ficrlanl a fait les choses fort noblement (ont
vangst van de Neny) quoique son emploi ne rapporle pas 
au dcla de 400 ou 500 florins paa* an et qu’il ai-t cinq fils. 
C’esl un homme de probité qui n’a acquis cel te charge du 
feu roi de Prusse que poiur avoir unc maison de campagne. 
II a Firn des plus bcaux hotels de Bruxelles dans Ia ruedes 
Dominicains, bati jadis par un duc de Holstein, mais eet 
hotel est loué et il se ticnl conslamment a Turnhout (27).

Zijn kinderen waren :
1. GOSWIJN ANNA MARIA FELIX, die volgt.
2. KAREL CLAUDIUS FRANS AMBROOS, die volgt.
3. JAN FRANS JOZEF, baron de Fierlan-t, J. U- L„ o, Turn

hout 8 April 1743 (28), + aldaar 11 Oclober 1822, op hel 
nieuw kerkhof begraven, x- B. in S. Jacob op Caudenbcrg 
19 September 1784 Cornclia Ludovica Jozefina Orls de 
Bulloy, dochter van Gilles, advokaal, en van Maria Julinan 
Jozef Haghemans (Hagheman). Hij werd aangenomen in 
het geslacht Rodebeke te B. (1772), werd schepen, treso- 
rier der stad Brussel, raadsheer bij den Raad van Brabant, 
cere-raadshcer bij het Rekenhof, werkzaam in het Rijks
archief. Koning Willem I verhief hem tot Baron den 15 
Sepl. 1820, titel die was uitgestorven met Frans Ignatius 
de Ficrlanl in 1688 tot baron geadeld, kinderloos gestor
ven.

Daar hij zelf geen mannelijken opvolger had, vermocht



\

— 17 —

hij dezen titel over le la (en aan zijnen neef Antonius, zoon 
van zijn oudsten broeder, Tijdens de Fransche Overhcer- 
sching werden zijn goederen le Turnhout onder sequester 
gesteld : 2 boeven, heiden en bosschen te Zevendonk (29). 

Hun huwelijk werd met een dochter gezegend : 
a. Maria Juliana Jozefa, o. B. 30 Oclober 1785, x. 14 Oogst 1823 

graaf Lodewijk Maurits Gustaaf Jozef de la Hamayde, advo- 
kaat generaal bij het Beroepshof te Brussel, t 10 Juli 1826. 
Geen kinderen ontsproten uit dit huwelijk. Zijn weduwe 
was uit Brussel naar Turnhout overgekomen en stierf er den 
26 December 1874. Vóór haar dood had zij S1.- Petrus-Gods- 
huis met een gift van 3000 fr. begunstigd (30).

1. Jonkheer JAN KAREL MARIA ANNA RAFAEL, die volgt 
na afhandeling van den oudsten tak.

5. HIERONYMUS SIMON ANNA MARIA, o. T. 31 Maart 
1716, t Mcchclen 23 Juni 1775 in bet huis van zijn broeder 
Goswien de Fierlanl, president van den Grooten Raad, al
daar begraven in S1.- Pieterskerk, ongehuwd (31) •

VI. GOSWYN ANNA MARIA FELIX, baron de FIERLANT, 
o. Turnhout 1735 (32), f plotseling te Brussel, 29 Pluvióse 
an XII (19 Februari 1804) ; x. Br. St0-- Goedele 28 Oogst 
1771 zijn nicht Maria Theresia gravin de Neny, dochter van 
Palricius Frans, graaf de Neny en Albertina Isabella de 
Wynanls- Na schitterende studiën aan de Hoogeschool 
van Leuven, benoemde de stad Brussel hem in 1766 tot 
raad-pensionaris. Sinds 1754 was bij er in hel geslacht Ro- 
debekc ingeschreven. Secretaris van den Geheimen Raad 
in 1768, werd hij het volgend jaar gewoon raadsheer van 
denzelfden raad. Wanneer bij de cLcd van Willem Pycke 
het voorzitterschap van den Grooten Raad van Mcchelen 
open viel, verhief de regecring Goswvn de Fierlant in 1773 
lol deze hoogc waardigheid. Terzelvertijd werd hij Staats
raad. Ridder met het kruis van Sint Slephanus van Hon
garije, sloot hij zijn juridische loopbaan af als hoofdpre
sident van den Geheimen Raad en van den Raad van Stalè 
(1793) -Wanneer de Franschen België overweldigden, week 
hij met menig lid zijner familie uil naar Oostenrijk, maar 
kwam lerug-naar Brussel tijdens het Keizerrijk. Bekwaam 
jurist, verving de Ficrlanl den overleden advokaal Louys 
in 1762 om de geschillen der stad Turnhout bij den Souve- 
rcinen Raad te bepleiten. Hij hield zich ernstig met hel be- .
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studeeren van het crimineel recht bezig en werd van hoo- 
gerhand gebast een herzieningsprojccl van het strafrecht 
op te maken. Zijn «Mémoires», die vooral de straf van de 
folteringen behelzen, worden op het Rijksairchief bewaard.

De hooggeplaatste geleerde deelde de gedachten zijner 
eeuw en was over *t algemeen partijganger der vernieu- 
wingstheoriën van Keizer Jozef II, maar als magistraat 
bleef hij onpartijdig en kende niets dan het recht. Zoo bleef 
hij afgezonderd van de Brabanlsche Omwenteling. Een 
schoon voorbeeld van gerechte rechtzinnigheid gaf de 
Fierlant bij een onderhoud met den Keizer. Hij liet hem 
verstaan dat al de hervormingsprojccten zijn goedkeuring 
niet konden wegdragen. De Keizer vroeg daarop of de Pre
sident zich ook weldra tusschen de tegenstrevers der ver
nieuwde politiek ging stellen. Neen, Sire, luidde het ant
woord, ik zal altijd mijn plicht van rechtschapen en ge
trouw onderdaan van Uwe Majesteit kwijten, doch ik ver
vul dien met openhartig mijn vrees voor de gevolgen *>it 
te drukken (33).

De familie van dezen de Fierlant was als volgt :
1. ANTONIUS, baron de Fierlant, o- Mechelen, 2 Nov. 1778, 

heer van Tcrmecren te Stenrebeek, kolonel van het régi
ment Vincent te Wccnen, f aldaar ongehuwd den 1 Maart 
1830, begraven te Gantramsdorff. Hij schreef in zijn tes
tament een schuldbekentenis van 2100 gulden <ten behoeve 
van den arme te Turnhout, volgens een belofte die hij in 
zijn leven aan het beheer van het armbestuur gedaan had. 
Alois J.M.G-, baron de Fierlant erfde zijn goederen. Ko- 
ning Willem hernieuwde te zijnen voordecle hel diploma 
van baron der de Fierlants van 1688-

VII. Jónker KAREL CLAUDIUS FRANS AMBROOS de 
FIERLANT, schildknaap, o. kasteel Turnhout, 7 December 
1737 (34) ; x- Turnhout, 30 September 1761 (35) voor E. 
H. Van Varenbergh, pastoor van Sterrebeck, bij delegatie 
van den plebaan van Turnhout, Maria Anna Dimplina Sa- 
nen (36), dejehter van Willem en Maria Magdalena Claes- 
sens, van Turnhout. Deze vrouw werd met een grooten 
dienst den 14 Februari 1771 te Turnhout begraven (37).

De hoofdschout, Willem Anloon de Fierlant, stelde in 
1758 aan den heer van hel land van Turnhout, den hertog 
Sylva Tarouca, voor, zijn ontslag te krijgen om reden van

i •
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hoogen ouderdom en verzocht zijn zoon in zijn plaats te 
benoemen. De landsheer willigde de vraag in. Bij brieven 
gedagteekend uit Weenen, den 25 Maart 1758, schonk de 
landsheer de plaats van hoofdschout met al de voorrechten 
eraan verbonden aan Karei Claudius de Fierlant (38). De
ze gewichtige akte, waar al de verplichtingen en de rech
ten van den hoofdschout beschreven slaan, geven wij op 
als aanhangsel van deze genealogie- De Keizerin bevestig
de de benoeming (39).

De nieuwe hoofdschout kweet zich in alle rechtvaardig
heid van zijn ambt. Getrouw aan het Oostenrijksdie Huis 
was hij bevriend met den minister der keizerin, de Neny, 
met wien hij een drukke briefwisseling onderhield- Maria 
Thcresia liefkoosde haren hoofdschout dermate dat bij 
het doopsel van één zijner kinderen, Zij ’t melerschap aan
nam en (c dier gelegenheid een prachtig porceleinen thée- 
scrvics. met har initialen op, ten geschenkl gaf. de Fier
lant beleefde de moeilijke lijden van de Brabantsche Om
wenteling. Als ambtenaar bleef hij den keizer, Jozef II, 
getrouw. Wanneer de opstand hooger steeg en in Turn
hout manifestaties plaats grepen, verliet hij met zijn fa
milie de stad, den 20 Oogst 1789. Na een korte afwezig
heid kwam hij de maand daarna weder- Hij was op het 
stadhuis aanwezig als de generaal Van der Mersch met zijn 
troepen den 25 October te Turnhout aankwam. Deze stout
moedigheid, een bewijs dat zijn geweten in orde was, 
moest hij duur bekoopen. Zoodra de Patriotten hem be
merkten. werd hij met zijn broeder, den secretaris, gevan
gen genomen, met een wacht onder den steiger van het 
stadhuis gebracht en daarna op de bedczellerskamor, al
waar zij vernachtten (39a). Den dag na den Slag van 
Turnhout, den 28 Oclober, liet generaal Vander Mersch 
den gearresteerden hoofdschout en secretaris mits hun 
eerewoord op vrije voeten stellen. De 'hoofdschöut bleef 
niet meer in de stad en emigreerde naar Terheiden bij 
Breda (40), waar hij den 8 December 1790 stierf. De fa
milie liet zijn overlijden aan den naastbestaanden kennen 
door een brief dien wij als aanhangsel laten volgen (-11).

Zijn kinderen waren :
1. WILLEM ANTOON MARIA GABRIËL, die volgt.
2. ANNA CAROLINA, o. 6 September 1761 (42), f 14 Octo

ber 1791, jonge dochter.
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3. GOSWIEN JAN BAPTIST, o. Turnhout, 2 Maart 1766 
(43) , t 4 Fcbr. 1812 tc Radkcrsburg in Styrië cn werd be
graven te Kanisa in Hongarije. Na zijn studies voltrokken 
te Ti ebben tc Turnhout, volgde hij eenigen tijd de leergan
gen der Universiteit te Leuven, trad daarna als cadet in 
liet regiment van den hertog van Sakscii-Teschcn, woonde 
in 1788 de inneming van Belgrado bij, werd luitenant in 

"1792, kapitein in 1794, majoor cn luilcnant-koloncl in 1807, 
kolonel in 1809. Napoleon plaatste hem aan het hoofd van 
het regiment der lichte ruiterij Vincent (eertijds La tour)
(44).

Hij nam deel aan al de groolc militaire gebeurtenissen 
van den tijd. In de veldslagen van Eslings cn Wagram zag 
hij verscheidene paarden onder zich necrstorlen.

4. JAN KAREL EGIDIUS, o. T. 1 December 1768 (45), jong 
gestorven.

VIII. WILLEM ANTOON MARIA GABRIEL baron de FIER- 
LANT, o- op hel kasteel te Turnhout, 24 Maart 1763 (46): 
f aldaar 22 Juni 1816 ; x. T. 11 September 1797 Alberlina 
Maria Katharina Jacobs (47), o- Scmpst, 23 Januari 1764, 
t T., 30 Januari 1823, dochter van Hendrik Diederik Jan, 
o. T- 1 Februari 1724, f aldaar, 18 Juni 1767, verwant met 
de familie Cleymans, raad in den Groolen Raad te Mc- 
chclcn, daarna procureur generaal, cn van Antonia Pctro- 
nclla Jacquclinc van den Corput, o. Breda, beiden getrouwd 
te Turnhout den 21 December 1778 (48). W.A.M-.G: de 
Ficrlnnt werd in het geslacht van Rodcbekc te Brussel aan
genomen cn schepen aldaar. Tijdens de Fransche Over- 
heersching lol* rechter benoemd, aanvaardde hij niet. Ge
vestigd te Turnhout, bekleedde hij er opvolgens de plaats 
van municipaal raadslid, lid van de inrichting van het 
openbaar onderwijs, bijgevoegd rechter bij de rechtbank 
van eersten aanleg (1814) en consciller d’intendance- No
tabele in 1815. Dat jaar woonde hij in de Nieuwstraal 
nr 289, 4C wijk als.rcntcnier-grondeigenaar met een talrij
ke familie (49). Zijn goederen, steden, bosschen, heiden, 
beemden, driezen, hoven, blijk, huizen; waren gelegen 
vooral op Hoog Stokt, alsook óp de Dijkzijde, Papenbrug
gen, Rist, Schuurhoveu, Schorvoort, Heizijdc cn in de 
stad op de Clein Beke (nu geheel de Driczenstraat).

Hunne kinderen waren :
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1. FRANS ANTOON MARIA, die volgt.
2. MARIA BARBARA AXTONIA JOZEFA, o. T., 20 Sep

tember 1798 : faldaar 25 December 1863, ongehuwd. 
Woor.de op de Botermarkt (nu Zegeplaats).

3. TH FRESIA ALBERTINA MARIA, o- T. 30 Juni 1802 ; f 
aldaar 29 April 1875. Voorzitster van het Genootschap der 
Gedurige Aanbidding en van den onderstand der arme 
kerken, woonde op de Botermarkt.

4. KABEL BORROMEUS ANTOON, o. T. 24 Juli 1804 , f al
daar 17 April 1882- Huisde op de Botermarkt. Priester ge
wijd te Mcchelen 19 Maart 1827, droeg hij den 25 Maart 
daaropvolgende zijn eerste H. Mis op in de kapél van het 
voormalig Minderbroederklooster in de Patersslr.. Werd 
vrije priester in S1.- Pieterskerk. Gedurende meer dan een

, halve eeuw bewees hij mot onverpoosden iever voorname 
diensten in de oud-Collcgialc- Priester de Fierlant, ge
lijk eenieder hem noemde, was een weldoende figuur in 
hel Turnhoutsche wereldje. Lange, statige man, met een 
edel voorkomen, muntte hij vooral uit in nederigheid, goe
dertierenheid en weldoen. Hij wijdde geheel zijn leven 
aan het onbezoldigde bedienen van ambten die allen de 
liefdadigheid, de kerk en de belangen der stad tot doel- 

hadden. Hij schonk duizenden franks aan de gestichten 
waar hij fungeerde. Voorzitter van liet weldadigheidsbu
reel, voorzitter van hot bureel der kerkmeesters van S1.- 
Pieler, lid van de burgerlijke godshuizen, waarvoor hij 
met hel burgerkruis van 1° klas vereerd werd- Wie zal het 
dan verwonderen, dal, toen hij in 1882 stierf, een ontzag
gelijke volksschaar uit alle standen een laatste hulde bracht 
aan den diepbelreurdcn en hoogstverdienstelijken edelen 
geestelijke ! (50).

IX. FRANS ANTOON MARIA, baron de FIERLANT, o- T. 
30 messidor an VIII (19 Juli 1800) , f Brussel 28 Sept. 
1861 ; x- Kasteel van Dilbeck 7 Oogst 1827 Anna Maria 
Francisca Gislcna de Viron, dochter van Jan Bernard, ba
ron de Viron de Diéval en van Maria Katharina Calluy. 
Hel huwelijk werd in de kerk van Dilbeck ingezegend door 
zijn broeder, Priester de Fierlant van Turnhout- Als ge
tuigen traden op : Weled. Heer de la Veilleuse, verwante 
langs moeders zijde en de eerste advokaal generaal de 
Sloop, zijn vriend ; vader en broeder Willem Jan Antoon 
de Fierlant.



— 22 —

In zijn jongelingsjaren begon hij zijn studiën le Turn
hout in het Instituut P- De Nef, in hel Stadscollege en vol
trok ze >tc Roesselare. Overal oogstte hij den hoogs ten bij
val in. Op het einde van zijn humaniora vertrok baron de 
Fierlant naar de Iloogeschool van Leuven om er de rech
ten te sludeeren. Hij bekroonde zijn succcsvolle studiën 
met in een publiek plechtig exaam, den 5 Aug. 1822, 
een dissertatie over hot recht le onderwerpen tot het be
komen van zijn graad van Doktor in het Romcinsdi en lic- 
dcndaagsch recht (51)- Zijn stage deed hij te Brussel. 
Daarna benoemde Z. M. Koning Willem I, bij besluit van 
23 Juni 1824, hem lol substituut officier bij de rechtbank 
van eersten aanleg in zijn geboortestad, in vervanging van 
Mr. van Nuffel van Duyiicn, tot officier benoemd. In 1824 
wilde de koning den heer de Fierlant lot burgemeester van 
T. verheffen maar hij verklaarde liever van hot burge
meesterschap te willen verschoond blijven. Toch nam hij 
zijn benoeming aan als lid van den Raad, bij koninklijk 
besluit van 30 Januari 1824 aangesleld.

Kort daarna klom hij op lot onderzoeksrechter en rech
ter bij de Turnhoutschc rechtbank. Intusschenlijd kwam 
hij als majoor aan hel hoofd der Schutterij in de stad ge
vestigd. De Omwenteling van 1830 brak uil. Gelijk zijn 
voorvaders in den Oostenrijkschen en den Franschen tijd, 
bleef hij de regeering getrouw. De Orangische majoor der 
Schutterij dempte zelfs met zijn mannen en officieren, 
Dierckx en Mesmaekers, een opstandje van het vrijheids
gezinde volk ter plaatse. Weldra wapperde de driekleurige 
vlag op S1.- Piclcrstoren. België was vrij. Het voorloopig 
bewind benoemde de Fierlant den 4 Nov. 1830 lot commis
saris van hel gouvernement (procureur) bij de rechtbank. 
Eenige ontevredenen kwamen er -tegen op, beschuldigden 
hem als Orangist. Hij moest zijn ontslag nemen. Het volk 
nochtans was hem genegen en verkoos hem tol schepen 
der stad, den 9 Maart 1831- Een burgerwacht werd ge
vormd. De manschappen en de officieren stelden den sche
pen opvolgcns aan tot kapitein, majoor, kolonel Hij loon
de zich waardig van de achting zijner medeburgers. Wan
neer de Hollander den 2 Oogst 1831 België overviel, ging 
hij aan het hoofd zijner burgerwacht met de Jagers van 
Niellon den vijand te Ravels tegenhouden. Na een kort
stondige zegen moesten zij terugtrekken. Prins Frederik
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overweldigde Turn hou 1. De kolonel de Fierlant bracht 
verslag uil zijner handeling bij den generaal baron Em- 
inanuel d’Hoogvorst. Hiermede was zijn loopbaan te Turn
hout afgeloopen. Nog cens verscheen hij er, als men had 
aangedrongen, na den dood van P. De Nef (1844), om in 
de arrondissenlsvcrkiezingen voor de nationale vertegen
woordiging als kandidaat legen den liberaalgezinden Du 
Bus op te treden. Hij mislukte. Tijdens dit verloop was hij 
hooger banen opgegaan. Rechter te Mechelen (1832), ‘te 
Leuven (1833), provinciaal raadslid voor Leuven (1836- 
1840), raadsheer bij het Beroepshof (1836) en bij het Ver
brekingshof (1857) te Brussel. Koning Leopold I beloonde 
den ijverigen rechter voor zijn bewezen diensten. Hij liet 
hem hij brieven van 10 Nov. 1838 toe, den itilel van ba
ron, na de dood van Anlonius, baron de Fierlant openge- 
blcven, te mogen dragen (52), als de oudste der familie, 
en aan zijn mannelijke opvolgers over te laten.

In 1844 benoemde Z. K. M. Leopold I hem tot ridder in 
de Leopoldsorde. Buiten zijn rechterlijke ambten hield 
Baron de Fierlant zich nog onledig met de herziening der 
straffelijke wetgeving en de uitgave van wetten en ordon
nantiën. Hij besteedde ook zijn lijd aan de letterkunde en 
vooral aan de Vaderlandsche en Turnhoulschc geschiedenis 
en was briefwisselend lid van Belgische Academie voor 
Oudheidkunde. Christen met de daad, zoo te Slerrebeek, 
Savenlhem als te Brussel, was hij lid van Sl.-Vincentius en 
S1.- Franciscus Rcgis-gcnootschappcn en van de kerkfa
briek van S10.- Goedele, proost van de confrérie van het 
H. Sacrament van Mirakel (33). Zijn portret werd ge
schilderd door Wierlz en berust bij Bon. M. de Viron, Biron, 

Daaruit :
1. ALOISIUS VAN GONZAGUA JAN MARIA GISLEEN die 

volgt.
2. MARIA CAROLINA ALIX GISLEENE, o. Brussel, S'V 

Goedele 30 Maart 1830 ; t Brussel 24 Nov. 1896-
3. PAUL WILLEM MARIA GISLEEN, baron de FIERLANT, 

dokter in de rechten, o. Brussel, 4 Juli 1832 ; t Limal, 28 
April 1914 ; x. Brussel 23 April 1861 in de kerk van S*.- 
Joosl-lcn-Noodc, bij inzegening van Priester de Fierlant, 
Cecilia Francisca Maria Zaman, dochter van Jozef Emmk- 
nuel Hieronymus, senator, en Cecilia Johanna Anna Agnes 
Melania, gravin de Moreau de Bergendal. Z. M. Leopold II
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had hem bij brieven van 2 Dec- 1871 den baronstilcl ge
schonken voor hem en al zijn nakomelingen. Hij was te
vens burgemeester van Limal.

Daaruit : .
a. Trans Jozef Goswijn Paul Maria Gislecn, student in de rcllio- 

rica Ie Namen ; o. Brussel, 29 Oct. 1862 ; f °P het kasteel 
te Limal, 17 Juni 1879.

b. Goswijn Frans Cccilia Fclix Paul Maria Gislcen, o. Elsene 18 
Fcbr. 1865.

c. Maria Anna Lconia Ignalius Cecilia Pauïina Antonia Gislena, 
o. Elscnc 18 Juni 1867.

d. Cccilia Alix Fclix Ignatius Paulina Maria Gislecn, o. Elscnc 
29 Febr. 1872.

e. Ignatius C.V.P., o. kasteel van Limal 30 Oct . 1871 ; x. 28 Oct. 
1897 op het kasteel van Hermoye (Le Mazy), Martha de Ker- • 
chovc d’Exaerde.

X. ALOISIUS VAN GONZAGUA JAN MARIA GISLEEN, 
baron de FIERLANT,o. B. 11 Mei 1828 ; t Leuven 27 Sept. 
1898 ; x. Ieperen, in St.- Jacobskork, 24 April 1850, Alix 
Maria Sopliia Anlonia Malou, dochter van Edward Pieler 
Jozef, senator, en van Maria Angelica Vergouwen. Mgr. 
J. B. Malou, bisschop van Brugge, eigen kozijn van de 
bruid, zegende hel huwelijk in. Willem Jan Antoon, baron 
de Viron, schoonbroeder van den bruidegom en zijn zoon 
Theodoor, Burggraaf Rogier de Semallé, schoonbroeder 
van de bruid en de heer Frans Vergauwcn, senator, haar 
oom, waren de getuigen bij het huwelijk. Burgemeester 
van Slerrebeek, ridder der Leopoldsorde en Sint Grcgorius 
de Groote-orde, verkreeg A- de Ficrlant bij brieven van 12 
Maart 1872 de overbrenging van den baronslitel op al zijn 
afstammelingen. Hij erfde het kasteel van Tcrvueren te 
Sterrebeek van Antonius de Ficrlant en liet het heropbou
wen volgens de plannen van den bouwmeester Schadte 
van Antwerpen. De portretten van man en vrouw werden 
geschilderd door N. De Kcyscr en berusten bij Jr. G. de 
l’Escaille de Lier, Zevendonk-Turnhoui.

Uit hun huwelijk ontsproten :
1. EDWARD ANTOON FRANS, die volgt.
2. MARIA-THERESIA FRANCISCA COLETA GISLENA, o. 

op hot kasteel le Stenrebcek 4 Maart 1853 ; t Antwerpen 
5 Oogst 1941 ; x. Sterrebeek Mei 1873 Adriaan Karei Lo- 
dewijk Maria Huibrecht, Graaf du Bois d\Aische, zoon van
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Adolf Gabricl Jozef Anloon Maria Lodewijk en van Rosa- 
lia Paulina Hippolyle Gislcna Vilain XIIII.

Daaruit ontsproten :
a. Adolf, o. 17 Maarl 1874.
b. Germana Cccitia Emilia, o. Edeghem 14 Sept. 1875 ; x Leuven 

1899 Frans du Four, van Turnhout ; + T. 4 Juli 1900.
c. Lodewijk, o. 29 October 1870 ; pastoor Evens, t aldaar 27 

Febr. 1920.
d. Huibrccht, o. 21 Febr. 1878.
e. Kaoul, o. 8 Febr. 1880 ; x Andrea Calmeyn.
f. Vincent, o. 17 Sept. 1881 ; x Joanna, barones de Vinck:

XI. EDWARD ANTONIUS FRANS MARIA JAN-BAPTIST 
ALIX GISLEEN, barön de FIERLANT, o. Ieporen, 6 Nov. 
1851, gedoopt in S1.- Jacobskerk door Mgr. Malou, bisschöp 
van Brugge ; f op bel kasteel Zevendonk-Turnhout, 12 Ju
ni 1934 ; x. T. 24 Febr. 1886 Maria Elisabelh Anna Fran- 
cisca de Fierlant ; o- T. 22 Nov. 1858 ; f aldaar 19 Oogst 
1917, dochter van Jan Jozef Adriaan Maria, procureur des 
Konings en van Anna Theresia Anlonia Lenaerts.
Baron de Fierlant was voorzitter van liet bureel der kerk

meester van St.-Pielcrskerk en van bet bestuur der gods
huizen.

Daaruit :
1. MARIA ALIX ANNA JOANNA ANTONIA FRANCISCA 

GISLEENE RAPIIAEL, barones de FIERLANT, o. T. 27 
Oclobcr 1887 ; x. T. 26 December 1922 Gabriël Michiel 
Frans de l’Escaillc de Lier, reserveofficier, o- Sluis (Bra
bant) 23 April 1890, zoon van Hendrik Erncst Tlieodoor 
en van Maria Constantia Leopoldina, markiezin de Ragi- 
guès Sl. Guedal de Cbennevière. Zij bewonen nu hel kas
teel van Zevendonk bij Turnhout.

Hun kinderen zijn :
a. Jan Edward Hendrik Maria Gislccn Lcopold, o. T. 7 Febr. 1924.
b. Edward, o. T. 21 Juni 1925.
c. Tlieresia Maria, o. T. 7 Oct. 1927:

2. JAN ALOYSKAREL ANTOON MARIA GISLEEN JOZEF, 
baron de FIERLANT, o. T-, 22 Juli 1891. Sedert Augustus 
1914 als dienstplichtige onder de wapens, nam !hij deel aan 
de verdediging van Luik en Namen. Krijgsgevangen ge
maakt, naar Duitschland vervoerd, daarna naar Zwitser
land overgebracht, vluchtte hij uil het kamp en ging
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als vrijwilliger in de maand Juli 1918, aan hel front 
zijn wapenmakkers vervoegen. Als brancardier schonk 
hij nog edelmoedig zijn aandeel in den strijd. Hij sneuvel
de eervol op bevrijden bodem den 14 Oclober 1918, bij 
’l vervoeren van den gekwetste Dumonceau de Chassart, te 
Amervclde bij /.arren. Voorloopig aldaair begraven, wer
den zijn laatste overblijfsels na den oorlog bijgezet in den 
iamiiiegrafkelder -te Turnhout.

3. MARIA THERESIA ANNA ANTON1A JOZEF1NA G1S- 
LENA, barones de K1ERLANT. o. T: 14 Maart 1893 ; f Bi- 
ron 15 Oogst 1941 ; x. Zeverdonk-Turnhout, den 30 Juni 
1919 met Maximiliaan baron de Yiron de Dieval» zoon van 
Frans, baron de Viron de Oiéval en van Maria van lnnis..

Daaruit ontsproten :
a. Elisabctli, o. Biron 23 Februari 1921.
b. Helena, o. Biron 29 April 1922.
c. Willem, o. B. 11 Februari 1924.
d. Germana, o. B. 31 Maart 1925.
e. Georgina, o. B. 30 Juni 1920.
f. Huybrechl, o. B. 22 Juni 1931', f 10 OcL. 1942.

4. FRANS ADRIAAN ANTOON MARIA GISLEEN, baron de 
FIERLANT, o. T. 5 Sopt* 1895 ; f aldaar 25 December 1930, 
ongehuwd- Bij liet uitbreken van den wereldoorlog stelde 
hij zich ten dienste van liet Belgische gouvernement. Hij 
bewees onschatbare diensten aan de Belgische uitwijkelin
gen. Z. M. de Koning vereerde hem met de medaille van 
Koning Albert. Hij doorpluisde geheel het archief zijner 
familie en stelde een volumineus register samen over de 
généalogie de Fierlant.
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II.
JONGERE TAK

Ia. Jonkheer JAN KAREL MARIA ANNA RAFAEL de FIER- 
LANT, Heer van Esscheloo, o. op het kasteel te T- den 25 
Ooi. 1740 (54), zoon van den hoofdschout Willem Antoön 
en Anna Carolina van den Broeck ; f 16 Mei 1797 ; x- T. 
21 Mei 1774 Johanna Maria Dimphna Liebrechts (55) | T. 
den 21 Juli 1816, dochter van Cornelis Frans en Maria 
Theresia Clacsscns.

Na het overlijden van Hendrik Vloers, gewezen secreta
ris van de stad en vrijheid T., benoemen de schepenen in 
’s Ileeren college vergaderd den 29 Jan. 1774 Jr J. de Fier- 
lanl d’Esscheloo, licentiaat in de rechten, in zijn 
plaats (56). Reeds tevoren had de landsheer,, hertog Syl- 
va Tairouca, bij hol ontslag van J. B. van Gastel, renlmees- 
ster van het Land en Domein van Turnhout, den 20 Juni 
1767, dezen voorloopig vervangen door den Heer de Fier- 
lant mol een gage van 575 gulden. Wannee>r J. B. van Gas
stel overleed, droeg de landsheer, graaf de Peslre, in 1788 
voorgoed het rentmeesterschap aan de Fierlant over. Wan
neer Keizer Jozef II de kloosters van Urbanislen en de 
Clarissen te Hoogstraten, de Priorij van Korsendonk, S18.- 
Katharinaberg te Baarle, had ontbonden, stelde hij secre
taris de Fierlant aan lot beheerder van de goederen dezer 
klooslergemeenlen en gelastte hem de opbrengst der goe
deren in de algemeene religiekas te storten. Tijdens de 
Brabanlschc Omwenteling bleef hij, evenals zijn broeder 
den hoofdschout, de Oostenrijksche regeering trouw. Wan
neer Generaal van der Mersch met zijn Patriottenleger, 
den 25 Ocl. 1789, Turnhout binnentrad, schrikte de secre
taris er niet voor terug om bij de ontvangst van den leger
overste aanwezig te zijn. De generaal bemerkte hem, liet 
hem aanhouden en in arrest stellen onder den steiger van 
het stadhuis. Hij verplichtte hem daarna om met een 
wacht mede te gaan om op het kasteel naar munitie te 
gaan zoeken. Niets werd gevonden dan eenige oude helle
baarden. Den 28 Oclober, tegen den avond, werden de aan
gehoudenen uit hunne gevangenschap ontslagen en op hun 
eerewoord door Generaal Van der Mersch op vrije voeten
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gesteld- de Ficrlanl bleef zijn secretarisschap voortzet
ten tol aan zijn dood. Hij woonde in de Nieuwsliraat (nu 
V. Van Halst raat) met zijn vrouw en kinderen.

Hij voerde een wapenschild, gevierdeeld, 1 en 4 de Fier- 
lant, 2 en 3, op goud een tegenstaande getinneerde faas 
niet in kop een stok lantaairnijzer, begeleid van 2 garven 
van sinopel en in punt 3 bietjes van sabel (Van den 
Broeck).

Daaruit :
1. CAROL1NA MARIA THERESIA, o. T. 19 April 1775 ; 

t 1814, den 9 Dcc. (57).
2. MARIA CECILIA ANNA, o. T. 19 Juli 1777 ; f 1858. (58) 
3 FRANS JUSTUS DONATUS, o. T. 7 Oogst 1778 ; kapitein

der garde noble in den dienst van Oostenrijk ; f Zuaïni in 
Moravië tusschen 1834 en 1836- (59)

4. MARIA THERESIA ANTONIA, (60) o. T. 31 Oogst 1780 ; 
t aldaair 21 Juni 1858-

5. JAN CORNELIS WILLEM, die volgt. (61)
6. JOZEF LODEWIJK, die volgt.
7. DOROTHEA MARIA CECILIA, (62) o. T. 10 Oot. 1785 ; 

t aldaar 27 Dec- 1875 ; x. Hendrik Jozef Giels, notaris 'te 
Meerhout, weduwnaar van M. T. Verhuist, o- Geel (Meer
hout ?) en f Mearhout 4 Juni 1843 (?) ; kinderloos.

8. THERESA, f T. 1861 ?
Ila. JOZEF LODEWIJK de F1ERLANT, (63) o. T. 16 Maart 

1784 ; t 2 Maart 1835 ; x. T. 1° 17 September 1807 Maria 
Jozefa Roberl, o. T. 6 Maart 1769 ; t 8 Juni 1826, kinder
loos. 2Ü 10 Mei 1827 Anna Katfliarina Michielsen, o- T. 7 
Juni 1802 ; f Leuven 7 April 1855, dochter van Adriaan en 
Maria Anna Dieirckx. Agent van de algemeene maatschap
pij voor nationale nijverheid ; in 1830 lid van den gemeen
teraad en op 21 Maart 1830, bij koninklijk besluit, tot 
schepen benoemd in vervanging van P- J. Dillen. Wanneer 
de Hollanders bij den Tiendaagschen veldtocht, den 3 
Oogst 1831 Turnhout binnenvielen, stalen zij de kas der 
Algemeene maatschappij, op ’t Palersplein gevestigd. 
Haar agent, J. L- de Fierlant werd van nalatigheid be
schuldigd door de maatschappij. Zijn vijanden dikten de 
beschuldiging nog wal aan. De Burgemeester en eenige 
vrienden namen zijn verdediging op. De maatschappij nu

- - •
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heler ingelichl, 'herstelde hem in zijn eer en zijn recht, ’l 
Was Ie iaat. De eerlijke agent stierf grootendeels uil ver
driet iler oorzake van de valsche aantijgingen die men hem 
had aangewreven.

Uil licl tweede huwelijk ontsproten :
1. CAROLINA MARIA ANNA de 1ERLANT, o- T. 12 Juni 

1828 ; t 12 Juli 1894 ; x. Antwerpen 1851 Adriaan Antoon 
Versleylcn, ontvanger der belastingen, o. T. 18 December 
1822 ; f 1 September 1895, zoon van Willem en Johanna 
Kalharina Verhoeven.

Daaruit :
a. Maria, o. 1855 ; t 1937 ; x. Glcnisson Emicl:
b. Jozef, o. 1857 ; t 1922 ; x. Hendrickx Clara.
c. Alfons, o. 1859 ; t 1932 ; x. du Four Bcrtha:
d. Adriaan Frans, o. 18C1 ; t 1897 ; prelaat der abdij van ’s Hcr- 

logenpark bij Leuven.
e. Charlolle, o. 1862 ; t 1922 ; x. Van Hal Florent.
f. Antoon, o. 1864 ; t 1943 ; x. Mennen Nella.
tf. Cecilia, o. 1867 ; | 1942 ; x. Glcnisson Jozef.
h. Anne'.le, o. 1872 ; x. Van Doorcn Frans.

2. JAN JOZEF ADRIAAN MARIA, die volgt.
3. THERESIA MARIA BARBARA, o- T. 20 Mei 1831 ; t al

daar 25 Januari 1872 ; ongehuwd.
lila. JAN JOZEF ADRIAAN MARIA de FIERLANT d’ES- 

SCHELOO, o. T. 25 Oclober 1829 ; t aldaar 23 Mei 1910 ; 
x- Turnhout 9 Sopt. 1856 Anna Thcresia Antonia Lenaerts, 
o. Turnhout, 12 Juni 1837 ; f aldaar 22 April 1866, dochter 
van Pceler Jozef en Anna Thcresia Hendrickx.

Jan de Ficrlant voltrok met den meesten bijval zijn stu
diën in hel aartsbisschoppelijk seminarie Ie Mechelen en 
le. Leuven, promoveerde mei groolc onderscheiding tol 
dokter in de rechten (1 Scpt. 1855) en lot dokter in de po
litieke en bestuurlijke wetenschappen. Zijn loopbaan be
gon met plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van 
Turnhout (Maart 1865). Hel beroepshof van Brussel ken
de hem de 2de kandidatuur 'toe in 1868 voor de plaats van 
voorzitter van de rechtbank, open gekomen door het ont
slag van W. van Genechten. Hij hield zich cenigen tijd met 
het bestuur der stad bezig, als gemeenteraadslid, provin
ciaal raadslid, schepen der stad van 1866 tot 1872. Aldaar 
werd J. de Ficrlant lot Procureur des Konings benoemd in
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vervanging van den lieer de Bavay, welke post hij bekleed
de van 1872 lot 1899. S1.- Pietersparochie verkoos hem lot 
lid van den kerkeraad. Hij klom op lol voorzitter van den 
fabrickraad. De hoogste ondersdieidingcn vielen hem te 
beurt : o. m. officier der Leopoldsorde in 1897 en burger
lijk kruis lc klas in 1896.

De rechtschapen en geleerde magistraat was zijn stad 
genegen, en bezat een kostelijke wetenschappelijke biblio
theek, waarin Ihij vooral werken over Turnhout en de 
Kempen, rechten, vaderlandsdic geschiedenis verzamelde- 
Ilij woonde eerst op het Steentje, het huis zijner schoon
ouders, daarna op de markt waar nu hel Kursaal opge
trokken werd*

Zijn kinderen waren :
1. JOZEF MARIA ANTOON JAN, o. T- 14 Juli 1857 ; t 8 De

cember 1863.
2- MARIA ELISA ANNA FRANCISCA, o. T. 22 Nov- 1858 ; 

t 19 Oogst 1917 ; x- T. 1886 met Eduard, baron de Fierlant, 
vermeld onder XI oudste tak.

3. KAREL JAN JOZEF MARIA, o- T. 14 Juli 1862 ; f aldaar 
4 Jan. 1872-
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ANDERE JONGE TAK.
Ib. JAN CORNELIS WILLEM de FIERLANT d’ESSCHE- 

L00, o. T. 4 Mei 1782 ; f Leuven 2 Febr: 1862 ; x. T. 20 
Sopt. 1809 Maria Katharina Jozefina Collignon, o. Balen,
10 Sepl. 1791 ; t T. 16 Juni 1837.

Hij was eerst ontvanger der belastingen 'te Antwerpen, 
daarna agent van de Société Générale te Turnhout en 
woonde in 1844 in de Otterstraat (64). Hij voerde als 
wapenschild het zelfde als dat van zijn vader- 

Daaruit :
1. JAN KAREL (Dom Edmond), o. T- 6 Sept. 1810, Cister- 

ciënser monnik der abdij van Bornhem- Prior-bibliothe- 
caris ; f 26 Febr. 1895. Geleerd bibliophiel vormde hij de 
kostelijke bibliotheek zijner abdij-

2. THEODOOR, die volgt.
3- KAREL JAN, die volgt na zijn broeder.
4- THERESIA HENRICA, o. Geel 25 Febr. 1827 ; f Sempst 

22 Oogst 1862 ; x. Leuven Jan Huibrecht Lovens, ontvan
ger, o. T- 12 Sept. 1812 t T. 1 Jan. 1897, zoon van Jan 
Baptist Frans Lovens en Maria Geertrui De Somer, o. T-
11 Maart 1784 ; faldaar 13 Dcc. 1873, waaruit twee kinde
ren : Henrica, o- 1855 ; Edmond, o. 1856.

5. GOSWIJN WILLEM MARIA, o. Antwerpen 2 Juni 1833, 
luitenant bij ’t regiment der gidsen, ridder van 3C klas in 
de orde van S- Slanislas van Rusland ; f Audenaarde 17 
-luh* 1887 ; x- Rosalia van der Haghen.

6. MAURITS HERMAN MARIA, o. Antwerpen 4 April 1835; 
t Leuven 9 Febr. 1872. Beroemd beeldhouwer o. m*. van 
hel monument Mgr. de Ram in S1.- Pieterskerk te Leuven 
en medaillon Burgemeester Dierckx op het kerkhof 'te 
Turnhout.

7.. MARIA JOZEFINA, o- Geel 13 Juni 1820 ; f Antwerpen 
19 Jan. 1876: Ongehuwd.

Ilb. THEODOOR EMMANUEL de FIERLANT d’ESSCHE- 
LOO, jonkheer, o. Geel 8 Juli 1818 ; t . Mechelen 1 Mei 
1897; x. T- 4 Sept. 1849 Ludovica Florentina Loycns, doch
ter van J. B- Loyens en Geerlruide De Somer, van Turn
hout. Agent van de Nationale Bank «te T- 

Daaruit ;
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1. JAN MARIA GUSTAAF, o. T. 14 Mei 1850 ; f Diest 1875.
Onderluitenant 3° Linicrcgimenl. >

2. HENDRIK JAN THEODOOR, baron dc FIERLANT d’ES- 
SCIIELOO, o. T. 29 Sopt. 1851, Ridder dor Leopolsorde, 
kapitein van hel paardenvolk ; f Kampenhout 9 Januari 
1934 ; x: 1° Bergen 1G Juni 1875 Armanda Ghys (geschei
den) ; 2° Maria Lommen.

3 KAREL FLORENT LODEWIJK, o. 15 Febr. 1855 ; f in de 
wieg.

4- JULIANA, t Anderlecht 27 Mei 1903, oud 39 jaar ; x. Jo- * 
ris Moreau, burgermeester van Anderlecht.

5. CECILLIA DOROTI-ÏEA MARIA LODEWIJK, o. T. 1 No
vember 1860 ; f Berchem 6 Ootober 1914 ; x. Isidoor 
Frans Donnez, zoon van August Ballhazar Donnez en Flo
ra Loycns.

Illb. KAREL JAN, barön de FIERLANT, o- T. 7 November 
1824, dokter in dc rechten, tot baron verheven voor hem en 
zijn nakomelingen bij open brieven van 5 December 1871; 
x. Schaarbeek, 21 Och 1850 Virginia Colela Gislcna Dor- 
mcr, o. B: 24 April 1811, eenige dochter van Jozef Jacob 
en Hcnrica Francisca de Paulo, gravin de Visscher dc Cel
les- Hun medaillons werden geboetseerd door Herm. de 
Fierlant.

Daaruit :
1. ALBERT JAN GISLEEN MARIA, baron dc FIERLANT, 

o- B. 13 April 1852 ; t Elsene 25 Juni 1926 ; x. Julia Ful- 
via Maria Gislena Courard, ó. Leuven 23 Oogst 1852 t Uk- 
kcl 8 Januari 1922-

2. MAURITS HUIBRECHT JAN GISLEEN baron de FIER- 
LANT-DORMER, o- Schaarbeek 14 Juni 1856 ; x. B' 3 Mei 
1881 Ludovica Maria Jozcfa Consfantia, barones Coffinct 
dochter van Generaal Baron Goffinet ; t 2 Nov. 1915. Hij 
verkreeg bij koninklijk, besluit van 12 December 1888 den 
naam Dormer te mogen toevoegen aan den zijnen-

Daaruit :
a. Karei Adriaan Maurils Lodcwijk Gislcen, o. B. 31 Januari 

1882 ; f voor *t Vaderland te Yzer-Noordschote 22 Febr. 1015 ; - 
x. Maria, barones Snoy. Luitenant in het l°-regiment der gid
sen; ridder der Leopoldsorde; officier der orde van dc kroon 
van Roemenië.
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NOTAS

(1) Ken familie Fierlanls bestond te Geel in de 2e helft der XVe 
cn in de XVI° eeuw. Was zij verwant met de familie Fierlants van 
’s Hertogenbosch ? Wij hebben het tot hiertoe niet kunnen onder
scheppen. Kuyl. Ghèél vermaard door den eeredier.st van de H. 
Dimphna, blz. 141, 143, 144, 350, 370.

(2) Zie : Simon de Ficrlant. I.
(3) Zie : Aanhangsel.
(4) Om niet eiken keer de woorden « geboren », « gedoopt », « ge

trouwd », « gestorven » te herhalen, zullen wij ze door de volgende 
leekens vervangen :

o. — geboren — gedoopt 
x. — getrouwd 
f. — gestorven 
T. — Turnhout 
B. — Brussel

(5) Op hun grafzerk stond gebeiteld :
(wapenschild der familie Fierlanls)

Nobili el amplissimo viro 
D. Siinoni Fierlants 

Pliilippi II Hispanorum regi catholico 
A eonsiliis ac per XVIII annos 

Ducatus Brabanliac in districtu hujus urbis 
Ditionibusque sub ea Quaestori Gcnerali.

Nee non
D. Theodorae De Wolf 
Ejus charissimae conjugi 
Liberi macsti posuere.

Obiit ille 8 Aprilis 1601 
lila 10 Decembris 1621.

Jacet et hic amplissimus dorainus 
Martinus Fierlants 

Eorum filius
Nobilis palcrni stemmatis, animi status,

Ac tumuli aequus haeres, successor.
Maestissimac conjugis ac nobilis domicellae 

Catharinae van Eyck.
Praevius ante obiil 15 februarii 1622.

Tu lector piis manibus bene apprccare.
(6) Diploma. Archief de Fierlant, T.
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(7) Jhr van Sasse van Yssclt. Généalogie der adellijke familie 
van Eyck, in : Bijdragen Prov. Genootschap Noord-Brabant, 1918, 
blz. 40.

(8) F. Donnet. Hel Jonstich Vcrsacm der Violieren, o. c., blz, 353.
(9) Hcctvclde onder Eppeghem, Bodeghcm Sl. Marlijn, Esschcloo 

(Dilbcck).
(10) Diploma met groot zegel. Archief de Ficrlanl, T.
(11) Oratio in funcre o. c.
(12) O. c.
(13) Diploma. Archief de Ficrlant, T. Zie Aanhangsel.
(14) M. J. Britz. Mémoirc sur l’ancien droit de Belgique, blz. 438.

— A. Wauters. Histoirc des Environs de Bruxelles, I, blz. 20G. — 
Biographic Nationale, VII, 1880-1883, ad nomen. — Jurispmdcnlia 
heroica, blz. 367. — Foppens. Bibliothcca Belgica, II, blz. 1099. — 
F. Donnet. Noticc sur Herent hout. — Lovens Nieuws, 1775, blz. 225.
— Paquot, d. XVIII, blz. 159. — Bulkens. Trophées de Brabant, II, 
blz. 377.

(15) Perkament. Archief de Ficrlant, T.
(IC) Diploma. Archief de Fierlant, T.
(17) 1748. 21 Maii. Excqtiioc Prcenobilis Domïccllac Maria Anna de 

Fierlant, obiil 19, sepulla 21a cuin comilatu Capiluli et cxcquioe so- 
Icmncs ni. celebraloc suilt 11a Junii. (Oud-Doodenregister. Stadsar
chief T. blz. 5045). — Zij werd begraven in S1.- Pieterskerk in’tge- 
luint van O. L. Vr. Altaar.

(18) 9 Novembris 1734 ex commissionc mea et habila dispensa- 
tione in tribus proclamationibus malrimonio ju net i sunl Bruxcllis 
in ecclesia S. Jacobi in Cauwenbcrgh coram Tourcn (au ?) pastore 
et abbate, praenobilis D. Guilielnuis Anlhonius de Ficrlanls archi- 
scoutetus turnhaulaniis et dcmicella Anna Carolina Van den BrOcck. 
Testes : reverendus de Sancy canonicus ecclesiae collegiale S. Jacobi

- Antverpie et Domina Anna Swarts vidua praenobilis domini N. de 
Variola ac generoso domino Carolo Georgio Francisco Mellcvillc. 
(Huwelijksregister blz. 5937. Stadsarchief, Turnhout).

(19) Van deze familie de Ryckewart kwam hel kasteel Ter-Mecrcn 
te Sterrcbeek, nadien landgoed der familie de Fierlant. Hel blief 
in deze familie lot in 1883, als Aug. Braun, advokaat bij hel Verbre
kingshof, het aankocht. (A. Cosyn. Slerrcbcek. Bruxclles, 1926).

(20) Varia Turnholtana, vol I, nr 14. Stadsarchief T.
(21) Verzameling de Fierlant, T.
(22) J. E. Jansen. Turnhout in het Verleden en het Heden, I. o.c.
(23) . Stadsarchief T.
(24) Verslag der stad T. 1860, blz. 56. — Stadsarchief T. t
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(25) Brief. Stadsarchief T.
(26) Reflexien voor het corpus der stad Turnhout rescribentcn 

tegen Jonr Guielmus Antonius de Fierlant, schout. (Stadsarchief T.)
(27) Kempisch Museum, III, 1892, blz. 266.
(28) 1743. 8 Aprilis baptisalus est Joanncs Franciscus Josephus 

filius legitimus prenoblis domini Guielmi Anlhonii de Fierlant 
toparche de Bodegcm el Esschcloo archiprctoris turnhoutani et do
mino Anna Caroiinc van den Broeck. Susceptorcs praenobilis domi- 
nus de Sancy canonicus ecclesiae Sancti Jacobi Antverpiac et prac- 
nobilis domina de Malo nata Dellano. Suscepit loco patrini, Paulus 
Egidius Loyens, et loco palrinae, Catharina Hcndrickx. (Oud Doop
register. Stadsarchief T., blz. 3346.

(29) Stadsarchief T.
(30) Verslag der stad Turnhout, 1875, blz. 26.

(31) — Wekelijks Nieuws. Loven, 1775, blz. 10.
— 1746. 31 Martij 1746 baptizatus est Hicronimus Simon Anna 

Maria, filius legitimus prenobilis domini Guiljemi Anthonii de 
Ficrlanl toparche de Bodcgem archiescoutete municipii de Turn
hout cl prenobilis domine Anne Caroline van den Brocck. Suscep- 
tores Hieronimus Simon Constantinus de Fierlant, frater patris, cu- 
jus loco Alberlus Franciscus Potdor receptor regine majestatis et 
prenobiilis d omina Anna Maria Swarts, vidua prenobilis domini Va- 
leriola, cujus loco prenobilis domina Maria Anna de Fierlant soror 
palris. (Oud Doopregister. Stadsarchief T., blz. 3439).

(32) 1735. 20 Novembris cum authorisatione et dispensationc il- 
lustrissimi ac Rcverendissimi Domini Episcopj sjne cercmonijs 
solcmnibus baptisatus est Goswinus Anna Maria Felix filius legiti- 
mus prenobilis domini Guiclmi Anlonii de Fierlanl supremi preto- 
ris municipii et oppidi de Turnhout cjusque territorii el prenobillis 
domine Anne Caroiinc van den Broeck conjugum. Suppletac sunt 
cercinoniae die 27ma Novembris 1735, susceptoribus prenobili Dno 
Goswino van den Broeck inclytorum Brabantie ordinum statuum 
pensionario, cujus noniinc D. Joannes van den Broeck el praenobi
lis Dna Maria Anna Veckemans vidua praenobilis domini Philjppi 
Ignalii consiliarii. (Oud Doopregister. Stadsarchief T., blz. 3096.)

(33) E. Hubert. Lc voyagc de rempereur Joseph II dans les Pays- 
Bas, 31 mai 1781-27 juillet 1781 ; in : Mémoires Cour. Ac. roy. Bcl- 
gique, d. LVI1I (1899-1900). — E. Poullet. Ilistoirc du droit pénal 
dans l’ancien duché de Brabant ; in : Mém. Ac., XXXIII, 1867, blz. 
502, 524. — Verslag van Turnhout, 1862, blz. 60. — M. J. Britz. Mé- 
moire sur Panden droit de Belgiquc, blz. 432-433, 446. — E. Hubert.
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Un chapitre de l'histoire du droit crimincl dans les Pays-Bas autri- 
chiens au XVIII0 siècle. Les Memoires de Goswin de Fierlant. Brux- 
elles, 1895. — M. van Hamme. Le memoire de G. de Ficrlant pour 
servir a un plan d’éducation pour les enfanls de soldats ; in : 
Buil. de la Conim. d’histoirc. 1939.

(34) 7 Decembris 1737 baptisatus est Carolus Clodinus Franciscus 
Ambrosius filius legitimus praenobilis domini Gujelmi Antonjj de 
Fierlant supremi pretoris el praenobilis dominc Carolrne Anne van 
den Broeck. Susceperunt pracnobilis dominus Carolus Henricus de 
Malo consiliarius camcrc coinputuuni cujus noiuine R: ad : ac prac
nobilis dominus Joannes Josephus van den Brocck canonicus exomp- 
tae ecclesiae divi Pelri et pracnobilis Domina de Vecqucmans vi- 
dua praenobilis domini Sancy consiliarii camcre hispanicc cujus 
loco domicclla Catharina Alcxandrina van den Broeck. (Oud Doop
register, blz. 3165. Stadsarchief, Turnhout).

(35) 30 7bcr 17G1 factis tribus proolamationibus ex mca commis- 
sione matrimonio juncLi sunt coram Rdo adm. Dn0 J.J. Van Varen- 
bergh pastore in Sterrebcke praenobilis adm. dominus Carolus Clau- 
dius Franciscus Ambrosius de Eierlant archicholctus oppidi cl mu- 
nicipii turnoltani et domina Marja Anna Dympna Sancn. Testes: 
praenobilis dominus Goswinus de Fierlant, et consultiss:nuis domi
nus Aegidius Emmanuel Sanen. Huwelijksregister, bl. 6173. Stads
archief Turnh.).

(36) Wapenschild Sancn : op azuur een keper van goud beladen 
met boven twee sterren van goud en in punt een ster van ’t zelfde.

(37) 14 Februarii 1771 Excquiae Mariae Annac Sancn uxoris 
praenobilis domini Caroli de Fierlant archipractoris turnholtani. 
Magna campana cum comitatu capituli et cantu. (Overlijdensregister, 
bl. 5076. Stadsarchief Turnhout ).

(38) Oorspronkelijke akte. Archief de Fierlant T.
(39) Dipt. met groot zegel. Arch. de Fierlant T. Zie aanhangsdl 1.
(39a) Merkweerdig — Dagverhacl, bl. 5.
(40) Begin der Belgische Vrijheid o. c. — J. E. Jansen. De Bra- 

bantsche Omwenteling, o. c.
(41) Oorspronkelijke doodsbrief. Archief de Ficrlant T. Zie aan

hangsel III.
(42) 1764. — 6 sepleinbris baptisata est Anna Carolina Emmanuel 

filia legitima praenobilis adinodum domini Caroli de Fierlant supre
mi praetoris et dominac Mariac Annae Sanen. Suscepemnl consullis- 
simus dominus Aegidius Emmanuel Sanen, et pracnobilis doraina 
Anna Carolina Van den Broeck, enjus nominc domina Maria Magda-
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Irïïa Clacssens, vidua doinini Guilielrai Sancn. (Doopregister, bl. 
3928. Arch. T.)

(43) 1766. — 3 MarLii baplisalus est Goswinus Joannes Baptista 
filius legilimus prenobilis domini Caroli de Fierlant proto-preloris 
liujus oppidi et dominac Mariac Annae Sanen. Susceperunt prenobi
lis ac consultissimus dominus Goswinus de Fierlant et doraina Anna 
Theresia Van Eesbeeck vidua amplissimi domirii Joannis Baptislac 
Sanen consilii BrabanFae consiliarii, cujus loco domina Maria Mag- 
dnlcna Claessens vidua domini Guiliclnii Sanen. (Doopreg., bl. 3963, 
Arch. T.).

(44) Colonel Guillaume. Les dragons de La tour, bl. 84.
(45) 1768. — 1 Dcccmbris baptisalus est Joannes Carolus Acgidius 

filius Icgilimus prenobilis domini Caroli de Ficrlanl supremf praeto- 
ris et dominac Mariac Annac Sanen. Susceperunt praenobilis do
minus Joannes dc Ficrlant juris utriusque liccntiatus et domina Ca- 
tharina Clara Dcwilde. Doopregister, bl. 4028. Archief T.)

(46) 1763. — 24 Martii baplisatus est Guilielmus Antonius Maria 
Gabrio) filius legilimus praenobil's admodum domini Caroli Claudii 
Francisc*. Ambrosii de Fierlant protopraetoris hujus oppidi et muni- 
cipii et dominac Mariae Annae Üimphnac Sanen. Susceptores pra_- 
ncbilis dominus Guiilielnnis Antonius de Fierlant d’Esscheloo quon- 
dain dicti oppidi et niunicipii protopraetor et domina Maria Magda- 
lena Claessens vidua domini Guiliclmi Sanen.(Doopregister, b1. 3897. 
Archief Turnhout).

(47) Zuster van dc Priorin der Sepulchrienen te Turnhout.
(48) J. E. Jansen. Turnhout in het Verleden en het Heden, o. c., II, 

bl. 130.
(49) Jacobs Albcrtina, oud 51 j., vrouw, gekomen van Meclielen in 

1775, dc F. Marie, oud 16 j., dochter, dc F. Francis, oud 14 j., zoon, 
dc F. Tresia, oud 13 j., dochter, de F. J. Frans, oud 72 j..oom, Jacobs 
Barbara, oud 50 j., ook gekomen van Mechclcn, Cornelia Claessen, 
oud 29 j., meid, Savclkoel Ma. Eli., oud 35 j., meid, Schooten Jan, 
oud 30 j., knecht. Priester Karei was afwezig.
(Bevolkingsregister 1815. Stadsarchief T.)

(50) Verslag der Stad Turnhout 1876, bl. 23 ; 1879, bl. 21, 25; 32 ; 
1882, bl. 28.

Geheel desc familie werd op het stadskerkhof te Turnhout in dc 
nabijheid van hel groot kruis begraven. De grafzerk vermeldt het 
volgend opschrift :

D. O. M.
Et

Piac Memoriae
Nob. Dom. Guilielmi Antonii ex Baronibus
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dc Ficrlant

Hic nalus 24 Martïi 17C3 
Obiit 22 Junii 1816

Et
Nob. Dom. Albcrtinac Jacobs 

Conj.
Nata in Scmpst 23 Jan. 1764 

Obiit 30 Jan. 1823 
Et Libcrorum

Maria dc Ficrlant obiit 25 Xbris 1863 
Francisci dc Ficrlant in Curia Suprcma 

Consiliarii, Ordinis Lcopoldi Equitis 
Obiit Bruxelüis 28 7-bris 1861 

Ejus Conj. nob. Dom. Franciscac natac 
Bar. dc Viron obiit Bmx. 8 7bris 1864 

Thcresia dc Ficrlant obiil 29 Apr. 1875 
Rcvcrcndi Domini/

Caroli Anlonii de Ficrlant obiit 17 Apr. 1882
Ac

Julianae Dc La Hamaidc natac 
Baronissac dc Ficrlanl consobrinac 

Obiit 26 Xbris 1874 
R. I. P.

vindica-(51) DISSERTATIO INAUGURALIS JURIDICA dc rei 
tionc, quam, annuente Deo optimo maximo, ex auctoritalc Rcc- 
toris magnifici Georgii - Josephi Bekker, philosophiac doctorjs, aJl.
mag. cl lillcrar. graccar. latinarumquc prof. p: o: neenon amplissimi 
senalus academici conscnsu, et nobilissimac facultalis juridicac dc- 
creto, pro adipiscendo gradu doctoris juris romani et hodierni sum- 
misque in jurc honoribus ac privilcgiis in acadpmia Lövaniensi rite 
et Icgitimc consequendis, public ac solemni examini submiltjl Fran- 
ciscus-Antonius-Maria de Fierlant Turnhollanus. Ad diem 5 Augus- 
ti MDCCCXXII, hora XI. Lovanii, typis Hcnrici Boumans, bibliopolac. 
39 blz. gr. in 4°.

(52) Perkamenten akte mct*J?root zegel. Archief dc Ficrlant T..
(53) Ed. Terwecorcn ; in : Precis liistoriqucs, 15 Februari 1863.
(54) 1740. — 25 cctobris 1740 baptisalus est Joannes Carolus Ma

ria Anna Raphacl filius legitimus prenobilis ac generosi domini 
Guiclini Anlonii dc Ficrlant hujus oppidi ac municipii supremi pre- 
toris et dominc Anna Caroline van den Broeck. Susccpcrunt dc sacro 
foute prenobilis dominus Joannes dc Fierlant loparcha dc Bodegem 
el Hesselo et prenobilis domicella Maria Anna dc Ficrlant. (Doop
register, bl. 3268. Archief T.).
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(55) 1774. — 24 Maii Oblcnta dispcnsationc super tcrliam procla- 

malioncm inalriir.onio juncli sunl praenobilis el consullisslmus do
minus Joannes Carolus de Fierlanl loparcha d’Fsscheloo et doini- 
cella Joanna Maria Dympna Liebrechls. Tesles Revercndus adm. do- 

• minus Marlinus Vandenpullc, Pastor nosocomii noslri et Jacobus 
Liebrechls. (Huwelijksregislcr, bl. 0407. Arcliicf T.)‘.

(50) Verslag Turnhout 1874, bl. 90
(57) 1775. — 19 Aprillis baplisata esl Carolina Maria Theresia fi- 

Iia Icgilima nobilissimi dom.ini Joannjs Carolj de Ficrlant d’Esselo 
quaesloris hujus oppidi ducatus cl Joannac Mariac Dyniplinac Lic- 
brechls. Susceperunl nobilisslnnis dominus Carolus de Ficrlant prae- 
tor ejusdem ducalus et domicella Maria Theresia Claessens. Doop
register, bl. 4181. Stadsarchief T.).
(58) 1777.— 19 Julii baplisata esl Maria Caeciilia Anna fjlja lcgitima 

perililustris domini JoannisCaroli dc.F:erlaut de Fsscheloo hujus mu- 
nicipii secrelarii. cldominac Joanna*.* Mariae Dyphnae Liebrechls. 
Susceperunt illuslrissiinus dominus Goswinus de Fierlant impcra- 
tricis reginae viduae a consilio status belgici ejusque Magni Con- 
cilii praeses, cujus loco perilluslris douiinus Carolus de Fierlant Op
pidi el ducalus lurnhollani proto-praetor, et domicella Maria Cac- 
cilia Claessens. (Doopregister, bl. 4232. Stadsarchief T.).

(59) 1778. — 7 Augusli baplisatus est Franciscus Justus Donatus 
filius legitimus praenobilis domini Joannis Caroli de Fierlant d'Es- 
scheloo et dominae Joannac Mariac Dimphnae Liebreclits. Suscepe
runt perilluslris dominus Joannes Franciscus de Fierlant thesaura- 
rius urbis Bruxellensis, cujus loco perilluslris dominus Carolus de 
Fierlant prolo-praelor hujus civitatis et dislriclus turnholtani, 
el doniina Maria Cecilia Liebrechts. (Doopregister. 4260. Stadsar
chief, T.)

(00) 1780. — 31 Augusti gehore smorgens ten half zes, ciule den 
eersten- september gedoopt savons ten seven uren Maria Theresia 
Antonelta wettige doghlcr van den edelen heer Joannes Carolus de 
Fierlant d’Esschcloo, secretaris descr stad, endc Vrijhijdt, ende van 
vrouwe Joanna Dimphna Liebrechls, alle beyde van hier, en hier 
woonende. De peters, den ccrweerdigen heer Carolus Anthonius Lie
brechls canoninck van hel vermaart Cappittel van Hoogstraten, de 
meter de sccr edele Vrouwe Maria .Theresia, gravinne de Neny 
Vrouwe van den secr edelen heer Goswinus de Ficrlant raadsheer 
van Staal endc president van hare majestijds grooten rade binnen 
Mcchelen, beyde dacr woonende. (Doopregister, bl. 6470 Stadsar
chief T.).

(01) 1782. — 7 Mcy Gedoopt Joannes Cornelius Guilieilmus geb- 
ren ten 0 ure desen morgendt wettigen sone van den edelen heere
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Jonnes Carolus de Ficrlant en Jouffr Joanna Dymphna Licbrcchts 
bcydc van Jücr en woonende : hij van hier en sij van Meerhout. 
De peters Joannes Zegerus Emmauucl Liebrechls M° : L: en Ma
ria Cecilia Claesscns bcydc hier wooncndc. (Doopregister, bl. 6568. 
Stadsarchief T.)

(02) 1785. — la 8bcr baptisata est Dorothea Maria Caecilia nata 
hoe lemporc pomerediano hora ter!ia filia lcgitima prncnobiü's 
do mini Joannis Caroli de Ficrlant toparohac dcsscloo hujus muni- 
cipii secretarii ct dominac Joannae Marine Dyninae Liebreclijs bic 
naLi et natac in Merout, ct hic habilanium. Susccplores praenobilis 

dominus Goswinus de Fierlant concilii Mechlinicnsis praeses, cu- 
jus loco pracnobilis dominus Carolus de Fierlant hujus municipii 
cl oppidi protoprae.Ior, cl Dorolhea Licbrcchts, cujus loco Domi- 
cella Maria Caecila Licbrcchts. (Doopregister, bl.. 6722. Stadsar
chief T.)

(03) 1784. — 10 Mnrtii ’t lmys gedoopt zijnde uyt nood Joscphus 
Ludovicus geboren ten 9 ure savonds den 14 wettigen sonc van den 
seer edelen heerc Joannes Carolus de Ficnhmt d’Esschcloo ende dc 
vrouwe Joanna Maria Dymphna Liebrcchts bcydc van ende hier 
wooncndc. Dc peters Joscphus Franciscus Xaverins dc Pcstrc door- 
luchtighslcn hecre grave van Seneffc ende Turnhout ende Jouffrou- 
we Ludovica Licbrechts hy tot Brussel en sy lol Turnhout woonen
de. (Doopregister, bl. 6653. Stadsarchief T.)

(64) Bevolkingsregister 1844. Stadsarchief.

f
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AANHANGSEL.

I

Wij Emanucl Tellcz de Sylva Mcnczez ende Caslro, Hertog Sylva 
de Tarouca, Ridder van het Gulde Vlies, aclucelen intimen Raeds- 
heer van Stact van hunne Kcyserlyckc Majestyten, nobelen Raeds- 
heer van den Raede van Staeten in de Nederlanden, oudèn Presi
dent van de gewesene hofraeden der Nederlanden ende van Italien 
etc. etc..

Alsoo door den vrijwilligen afslant van Joncker Guilliclmus An- 
tonius dc Fierlanl heer van Eeschcloo, het ampt van hooft-schou- 
leet van de Slede ende Hcrloghdommc van Turnhout, is comen te 
vaceren, Wij op hel goel rapport aen ons gedaen van den persoon 
van Joncker Carolus de Fierlanl synen sone, den selven hebben gc- 
slell ende gcccmniiltecrt, stellen ende committeren mits desen den 
voors. de Fierlant tol hooft-schouteet van onser Sladt ende Her- 
loghdomme van Turnhout ende van de Dorpen Poppel, Baerle en 
Becrs, ende elders lot Opperjaeger, Warantmeester ende Pluymgraef 
van onsc Voors : Sladt endc Herlhogdomme, endc tot alle andere 
officien, die den sclven Guilliclmus Antonius de Fieranl bedient 
heeft, hem gevende volcomen macht, auloritcyl; ende sonderling 
bevel de voors : amplen aen te vaeren, te houden, exerceren ende 
bedienen, onsc rechten hoogheyt ende hecrlyckheyt dacr inne te 
bewaeren, Recht, Wet ende justitie te doen ende administreren, al
len genen die t’aen liem versoccken sullen in saceken t’synder 
kennise loebehoorende, onse Schepenen aldacr tc maenen hun
ne interesten tc vervolgen ende wacr tc nemen, onsc Keuren, Breu- 
chcn, Boelen endc Amcndc tc vervoorderen, dc selvc innen, opbeu
ren ende onlfangcn, alsoock degene die van Lanlswcgcn uytgc- 
sonden worden, ende tot belaelingc van dyen tc bedwingen en 
doen bedwingen alle de gene die dc sclvc schuldigh suil 1 en syn. rec- 
lyck ende by feyte, soo men voor onse cygcn penningen gewoon is 
tc doenc, van synen ontfanek, brieven van recepissc tc geven, de- 
wclckc wy willen van weerde te wesen dengenen die sulcke betae- 
lingc gedacn hebben, en voor sulcke hebben Wy den selvcn geau- 
loriseert endc autoriseren by desen als Opperjaeger. Warantmeester 
en Pluymgraef sal hy oock onse hoogheyt, hecrlyckheyt endc rech
ten bewaren, allle exploiten, keuren endc breuken totte voors : offi
cie behoorendc, voorderen onsc Vrywoutc ende warande bevryden 
endc van schaede vfHiocdcn, alle Cloosleren, cloosterhout 
hunne goederen van crachtigen gewelt endc schaedc te beschutten,

ende



— 42 —
rcchl cnde justitie over de misdaedige doen, d’ovcrtrcders der Plac- 
caerlen cnde Ordonnantiën gemaeckl cnde te maccken acn te las-’ 
ten ende tegen hen te procederen en in recht aen te draegen, 
voor de Leenmannen van onsen Consistorie van den Hom bin
nen onse Stede van Turnhout cnde elders daer hy Opperjaegcr, Wa- 
rantmeester endc Pluymgraef sal goct vinden te behooren tot main- 
tenuc van onse j ach te, met de naeme van de gedacghdc endc geca- 
lingcerdc persoonen d’informatien ende mesuren der sclvcr om de 
saeckc voor de voors : Leesmannen ofte elders te werden gclermi- 
neert nacr volgende der exigentic cnde dclickten, milsgaedcrs om 
alle keuren en breuken daer van procederende Pinnen endê l’ont- 
fangen, endc voorts te doen allen helgcnc een goede cnde getrou
wen hooft-schoulcet, Opperjaegcr, Waranlmecstcr, Pluymgraef en 
redelyckcn dienaer schuldigh is en behoort te doen, tol de ceren, 
rechten, vrijheden, salarissen, baten; profylen ende vervullen dacr 
toe stacndc endc behorrende, waerop ende van hem int bedienen 
van de voórs : Officien wel ende getromvelyk te quylcn, recht, wet 
cnde justitie te doen endc administreren, ende van d’cxploitcn cnde 
breucken die onder de voörs : officicien vallen sullen goede ende 
rechtvccrdighe rekeninge te doen, mitsgaeders hem te reguleren 
nacr d’instruclie gcmaeckt ofte alnoch te maccken op de exercitie 
van d’officicren van justitic.cn andere, sal den voorschrcve Carolus 
van Eierlanl gehouden wesen te doen den behooreilycken Eedt, als
mede den groolen Ecdt geprescribeerl door Hacrc Majesleyts Plac- 
carlen in handen van m’lieer Palricius de Ncny, Raedl van Slacdt 
van haerc Kcyserlyckc endc Konincklyckc Majesleyt, Hooft ende 
President van haeren geheymen Hnede, die Wij tot dien vcrsoeckcn 
ende committeren ; — welcken Eedt gedaen syndc, ontbieden ende 
bevelen Wij alle onsc officieren, justicicrcn endc andere dyen dit 
acngacn sal, den voornoemden Carolus de Ei criant voor liooft- 
schoulcct, Oppcrjaegcr, Warantmccsler cnde Pluymgraef onlfangen, 
kennen, endc gehoorsacm syn, gclyck sulex behoort, mitsgaeders 
van de eeren, rechten, vrijheden; salarissen, baelen, profylen ende 
vervallen, voorts docnendcn laeten gedoogen ruslelyck ende vrcdc- 
lyck ende volcomentlyck genieten cnde gebruyckcn, ccsscrcndc al
le beletten endc wederseggen der contrarie. Des L’oircondc hebben 
Wij desen ondertecckenl cnde met ons segcl bedruckcn Iaclcn. Ge
geven tot Wien den 25tcD der Macndt Macrt des jaers 1758.

Emanucl Duc de Sylva Tarouca et Turnhout 
(eigenhandig onderteekend)

Bij ordonnantie Syner Excellentie Sl : TolQiot. 
Ce jourd’hui qualriemc d’Avril miille sept cent cinquantc buit.
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Charles de Ficrlanl a preté Ie serment dont il est chargé au hlanc 
de celte el cc es mains de Xous conseiller d’Elat de 1’Impéralrice 
Reine, Chef et President du Conscil Privé de Sa Majeslé, a cc re- 
(|uis par Sun Exellence le Duc de Sylva Tarouca et de Turnhout.

Neny.
Op heden den 7 July 1758 is dese Patente met den Act van Eedt 

geregistreert ter Greffie van Souvereyncn Raede van Brabant in 
conformileyl van elffsten article van het Placcaerl van 12 January 
1740.

(Eigenhandig ondertcckcnd)

P. Van Cutshem. 
Oorspronkelijke Akte óp papier.

Archief der familie de Fierlant, Turnhout.

II

1064

Philippc par ila grace de Dieu Boy de Castille, ebt0, a tous présents 
et a venir, ciuc ces présenles verront ou lire oiront, salut. De lla 
part de notre tres cher et fcal Mcssirc Simon de Fierlant, chevalier, 
Scavoir faisuns, que nous, ce que dessus considère, avons audit 
Messire Sinion de Fierlanls accordé, permis et octroyé, accordons, 
penneltons cl oclroyons par ces présentes, que luy, scs enfans légi- 
times et chacun d’cux, llcurs dcsccndants et posterilè, puissent et 
pourront doresnavant porler lc timbre de leurs armoirics d’or, 
soniiné d’une couronne d’or, avee lambrequins d’argent et de gueul- 
le et cimier d’une quintcfeuillc conforme le blason et esmaux de 
l’escu, accoslc de deux ramures de cerf, et ornè de plumes de paon, 
cl de faire soutenir les dits armoiries par deux Indiens comnie des 
sus tenant chacun une banderoile aux armes prédites, ainsi que le 
lout est peint, et figuré au milieu de ces présentes, non obstant 
quelconques ordonances ou placcarls a cc contralres, auxquels avous 

. quant a cc derogé et dcrogeons par ces présentes, les laissant en 
points en leur fofee et teneur, ci ordonnons a notre lieutenant 
gouverneur, cl enpitaine général de nos Pays-bas et Bourgogne, 
ensemble a tous nos conscils et autres nus Gouverneurs Ministres, 
officiers et subjects a qui ce peu toucher et regarder en quelque 
manière que cc soit, que lc dit Messirc Simon de Fierlants ses 
descendans et postérité et chacun d’eux, ils Qaisscnt, permeltent 
et souffrent de lout le contcnu de ces présenles, pleinement et pai- 
sibilemenl jouir et user sans leur faire, mctlre ou donner ny souf- 
frir être fait, mis ou donnez ores ny au tems h venir aucum trou-
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bic, deslourbicr, contredil,. difficultc', ni empechemcnl quclconquc 
contre ccltc nolrc Gracc présente, octroy cl décoralion des diles 
armoiries. Car ainsi nous plail-il pourvu que dans Pan après la 
date de cctlc, icelles, Elln Ettn.

Donnc en nolrc villc de Madrid, Royaumc de Castille llc 14 du
mois de Novcinbre 1GG4 el de nos Règues lc 44. Paraphé. V. VL. 
Signc : Phiilippe.

Bezet met hel scli'ld der familie. 
Archief de Fierlant. Turnhout.

III

MONSIEUR,

Pcnetrcs dc la plus vive douleur, nous avons l’honneur de Yous 
donner part qu’il a plut au Seigneur, de disposcr de nolrc Gher Pc- 
re, le Chcvalier CHARLES de FIERLANT, Chef Ecoutellc dc Turn
hout, ilc 8 dc cc mois, a dix heures du soir, agc de 54 Ans', admi- 
nistré dc toul les Sacremens dc notre Mèrc la Saintc Eglisc, Sa 
Pièté et sa resignalion dans la volonté dc Dicu, nous fait eöperer 
qu’il jouil du bonheur Eternel : mais commc les Dccrets dc Dicu 

' sont impénclrablcs, nous osons de reconnnander dans Vos Prières, 
et sommes avec respect,

Monsieur
Les trés Humbles et Obóissans Servilcurs et Servantc

G : Dc Ficrlaiit.
C : De Fierlant.

Ter Heydc cc 11 Xbre 1790.
Je vous pric de donner part dc nos malheurs 5 votre familc.

Monsieur
Monsieur Viron Conscilcr du Conscil dc Brabant etc. clc etc. 

Longue Reu d’Ecuycr
A Brux'clles

Bezegeld met Cachet in zwarten dak. 
aux armes de de Fierlant.

Doodsbrief. Archief de Fierlant. Turnhout.
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Bevolking van de Kempische dorpen 

op het einde der XVIIIe eeuw.

Dc weledele heer G- de I’Escaillc de Liere gaf ons Ier inza
ge uil ’t rijk privaalarchief de Fierlant drie volumina in-fo- 
lio, waarin geschreven documenten der XVIII® eeuw bijeen 
gebundeld waren. Hij ontvange hierom onze hartelijke 
dankbetuiging.

Tusschcn die belangrijke papieren troffen wij in deel II 
Nr. 42 een statistiek aan van dc bevolking, van meest al de 
dorpen der Anlwerpschc Kempen. Zij is in hel Fransch op
gesteld en heeft waarschijnlijk aan den hoofdschout van het 
land van Turnhout, J.C. de Ficrlanl, gediend in de cene of 
andere zaak van zijn bestuur. Spij.tig is het dat er geen da
tum opstaal. Volgens wij uit het vermelden van afgeschafte 
kloosters, het papier, de schrijfwijze en een aanduiding van 
'hel jaar 1785 opmerken, moet de optelling van rond dien 
lijd dagleekenen. Om zoo nauwkeurig mogelijk den oor- 
spronkelijken tekst weer te geven, behouden wij de schrijf
wijze gelijk zij voorkomt.

Deze statistiek ontsluiert den toestand van de bevolking 
der Kempen op hot laatst der XVIII0 eeuw. Wanneer wij ze 
aan diegene opgeven in 1437 door J. Cuvclier in zijn «Dé- 
nombremenl des foyers en Brabant » toetsen, staan wij op 
hot eerste zicht verbaasd over dc kleine vermeerdering van 
dc inwoners. Nochtans legt het zich uit. Als men den toe- 
s’and der Kempen in die tijden nagaat, een oog slaat op de 
barheid van den grond, de afgelegenheid, het moeilijk ver
keer, do weinig uitgchrcidc nijverheid, tenzij in eenigc plaat
sen, de ziekten die er zoo dikwijls mot doodelijken afloop 
heerschten, de kindcrs'crflen, dc legertroepen van uit en 
naar Holland die alles verwoestten en plunderen, dan ver
wonder! hel ons niet dat dc bevolking schaars aangroeide en 
de vreemdelingen weinig lust kregen om er te wonen. Geen 
twijfel of dat geldt de voornaamste oorzaak. Trouwens nu 
die toestanden merkelijk verbeterd zijn is dc bevolking op 
een klein honderd jaar hooger gestegen dan voorheen op 
vijf eeuwen.
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De aanwezigheid van vele reguliere priesters legt zich uit 
door 'het feit dat een groot aantal parochies in de Kempen 
bediend werden door Norbertijner Kanunniken uit de abdij
en van Tongerloo, Averhodc, Postel en St. Michiel te Ant- 
werpen. De anderen kwamen uit de opgeheven kloosters 
door keizer Jozef II.

Twee goede gevolgen kunnen wij uit die statistieken trek
ken. Het is aan de armzalige omstandigheden te wijten dal 
het Kcmpisch volk echte aulochlhonen, zijn eigen aard en 
zeden bewaarde en weinig vreemde indringerij zijn persoon
lijkheid verbasterde. liet geloof en de gebruiken bleven on
geschonden. Een andere karakteristiek die de Kempen van 
weleer lol eere strekt vinden wij in het groot aantal kinde
ren. Niettegenstaande 'hun armoede en het sterk zwoegen 
om den -laaien heidegrond te ontginnen, hadden de ouders 
geen schrik kinderen ter wereld te brengen. Geen wichtje 
was te veel aan den huiselijken haard. Het werd telkenmale 
met vreugde begroet. Een spijtig iets moeten wij nochtans 
waarheidshalve bekennen, dal de gevreesde ziekten en het 
gemis aan kennis van de verzorging meermaals de kroost
rijke gezinnen dunden. Groeide de bevolking niet talrijk aan, 
was er geen rijkdom onder de gewone burgers, de inwoners 
waren geaarde karakters, taaie werkers, christenen van vu
rig geloof en geprezen zelfopoffering, mannen van familie
traditie, dat al wat meer beleekenl als de nieuw geworden 
rijken en de plczicrnajagende huisgezinnen met een kind 
van onze hedeiidaagsche tijden.

J. E. J.

Baerle-Hertog :
Prêtres séculiers 
Réguliers, femmes 14 suppri- 

mécs, rest ent ici
Personncs agécs de plus 

de 12 ans :

Arendonck :
Prèlres séculiers 
Réguliers hommes

l'enmies
Pcrsonncs agécs dc 

plus de 12 ans :

.41
5

27 2«

Hommes
Remmvs

791 256Hommes 
Fcmmes

Enfants en dessous de Page 
de 12 ans :

807 257
Enfants :

Gar^ons
Rilles

82
304 85Gar^ons

Rilles 314
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61Hommes
Fcmmes

Balen :
675Prêtres séculiers : 

Réguliers Enfants :
Gargons
Filles

S. Léonard sous Brecht : 
Pr. séc.
Hommes
Fcmmes

27Hommes
Femmes

Personnes agées de plus 
de 12 ans :

2
210

1
210699Hommes

Femmes 735 190
Enfants :Enfants :

Gargons 
Filles 

Casterlé : 
Pr. séc. 
Hommes 
Fcmmes

56264Gargons 
Filles 

Bcersse : 
Pr. réguiliers 
Hommes 
Femmes 

Enfanls :

60286

32
656227
605245

Enfants :
208102 Gargons

Filles
Desschel : 

Pr. séc. 4 
Réguliers :

Gargons 
Fillcs 

Bel : 
Pr. séc. 
Hommes 
Femmes

21089

42
83

153 Hommes
Femmes 0Enfants :

43726Gargons 
Filles 

Bouwcl : 
Pr.séc. 
Hommes 
Femmes

Hommes
Femmes21 411

Enfants :
1511 Gargons

Filles
Eynthout : 

Pr. séc. 
Rcligicux 
Hommes 
Femmes

108 129
88

Enfants : 1
1Gargons 

Filles 
Brecht : 

Pr. séc. 
Hommes 
Femmes

39
19544
182

2 Enfants :
69551 Gargons 

Filles 
Ghecl :

Pr. séc.
Réguliers hommes 

Femmes

65547
Enfanls :

15Gargons
Filles

S. Antoine sous Brecht : 
Pr. séc.

171
193 2

12«
16001 Hommes
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2000 Femmes 33Femmes

Enfanls :Enfants : (
500 Gargons

Fililcs
Hcrcnthout S. Pierre : 

Pr. séc.
Hommes
Femmes

6Gargons
Fi'llés

Ceux qui sont sous la di- 
rcclion spiritucllc du Doyen 
de la Collégiailc deS.Dympne 
en qualitc de curé :

Les chanoincs avec Mr. Ie 
Doyen 
Hommes 
Femmes

7G0 10

3
5G0
555

Enfants :
0 236Gargons 

Filles 
Herssclt : 

Pr. séc. 
Reguliers 
Hommes 
Femmes

22562
69

0Enfants : 
Gargons 
Filles 

Gierle :
Pr. séc. 
Hommes 
Femmes

4 2
4081
416

2 Enfants :
136328 Gargons

Filles
Hoogstraten : 

Pr. séc.
Réguliers hommes 

femnies

150330
Enfants :

10109Gargons
Killes

Grobbendonck : 
Pr. séc.
Réguliers
Hommes
Femmes

12127
15

2 83Beguincs
Hommes
Femmes

1 352
273 426
241 Enfants :

Enfanls : 134Gargons
Filles

Hulshout (Heulshout) ; 
Pr. séc.
Hommes 
F emmes

124Gargons
Filles

Heronthals : 
Pr. séc. 
Religieux 
Religieuscs 
Hommes 
Fcnunes

109
141

3
7 153

44 152/
47 Enfanls :

789 Gargons 
Filles 

Lichtaert : 
Pr. séc. 
Hommes 
Femmes

69
1000 46

Enfanls :
Gargons
Filles

Herenthout S. Gommaire 
Pr. séc.
Hommes

304 2
322 431

389:
1 Enfants :

34 Gargons 128
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153 Enfanls :Filles 

Li 11e : 
Pr. séc. 
Hommes 
Femmes

4Gargons 
FiUcs 

Moll :
Pr. sec.
Réguliers hommes 

femmes

2 5
317
317 10

Enfanls : 4
Gargons
Filles

Loenhout : 
Pr. sec. 
Réguliers 
Hummes 
Femmes

132 1«
120 1320Hommes

Femmes
Enfanls :

1370
1
2 415Gargons

Filles
Morckhoven : 

Pr. séc.
Hommes
Femmes

408 485
404

Enfanls : 1
Gargons 
Fililes 

Meir : 
Réguliers 
H on' mes 
Femmes

194 110
190 107

Enfants :
3 45Gargons

Filles
Nodderwyck : 

Pr. séc.
Hommes
Femmes

418 47
39.)

Enfants : 2
Gargons 
Killes 

Meirhout : 
Pr. séc. 
Hommes 
Femmes . 

Enfanls :

1G0 385
145 357

Enfanls :11 135Gargons 
Fililes 

Oevel : 
Pr. séc. 
Réguliers 
Hommes 
Femmes

1134 ( 1211165

1Gargons
Filles

Merckxplas : 
Réguliers 
Hommes 
Femmes

320 1380 201
1872

Enfants :350
55Gargons 

Filles 
Olmen : 

Pr. séc. 
Réguliers 
Hommes 
Femmes

36.5
81Enfants :

130Gargons
Fillles 2150

2Mi Regent sous Geel : 
Pr. séc.
Réguliers
Hommes
Femmes

3751
3623

Enfanls :13
1369 ' Gargons
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140 FcmmesFillcs 
Ooien : 

Pr. séc. 
Reguliers 
Hommes 
Femmes

302
Enfants :

0 Gabons 
Filles 

Postel : 
Réguliers 
Hommes 
Fe mm es

95
2 83

032
513 22

Enfants : 82
Gar^ons
Filles

Oosterwyck : 
Pr. séc.
Hommes
Femmes

193 33
229 Enfants :

Gar$ons
Fiilles

Rampsel sous Westerloo : 
Reguliers 
Hommes 
Femmes

6
1 8

122
120 1

Enfants : 
Gargons 
Filles

Oostma’le : 
Réguliers 
Hommes 
Femmes

235
64 223
41 Enfants :

Gar$ons
Filles

Ranst en Millegem : 
Pr. sec.
Hommes
Femmes

77
2 80

237
241 3

Enfants : 388
Gargons
Filles

Outlurnhout : 
Pr. séc. 
Réguliers 
Hommes 
Femmes

125 336
98 Enfants :

Gar$ons 
Filles 

Ravels : 
Réguliers 
Hommes 
Femmes

151
2 144
1

597 2
518 218

Enfanls : 198
Gar^ons 
Fiilles 

Poederlé : 
Pr. séc. . 
Hommes 
Femmes

155 Enfants :
169 Garsons 

Fillcs 
Rethy : 

Pr. séc. 
Réguliers 
Hommes 
Femmes

65
83

2
164 2
158 6

Enfanls : 825
Garcons 
FilJcs 

Poppel : 
Pr. réguliers 
Hommes

00 975
63 Enfanls :

Gar$ons
Fillcs

Ryckevorsel ;

300
2 320

276
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Gar^ons 
Killes 

Thielen : 
Pr. séc. 
Hommes 
Fcm mes

31Pr. sec.
Hommes
Fcmmes

2
294 37
301

»2Enfants :
96 265Gar$ons

Filles
Sammele onder Geel met 

Oosterloo :
Pr. séc. ét rég.
Hommes
Fcmmes

110 272
Enfanls :

Gargons
Filles

Tongerloo : 
Réguilicrs 
Hommes 
Fenimcs

105
3 95

210
239 47

Enfants : 324
Gargons 
Filles 

Schilde : 
Pr. séc. 
Hommes 
Fcmmes

31184
Enfants :100

Gar^ons
FillcsT 

Turnhout :
Pr. séc.
Réguliers hommes 39 y com- 

« pris 6 chanoines
« réguliers et 1 char- 
« treux
« femmes 64, savoir
« 23 sepulcrines, 14
« hospitalières et les
« autres demeuran-
« tes ici des couvents 
« anèantis,
« Nota qu’il y aten-
« cor ici 155 beggin-
« nes et 35 fiüles dé-
« votes.

115
2 120

263
228 25

Enfants : «
Gar^ons 
Filles

Schoonbroeck et environs : 
Reguliers 
Hommes 
Femmes

118
112

1
205
285

Enfants :
Gar^ons
Filles

’s Gravenwezel : 
Pr. séc.
Réguliers
Hommes
Femmes

Enfanls :

80
90

1
2

195
Hommes
Femmes

2129247
2800

Enfants :Garcons
Filles

S. Job in ’t Goor : 
Pr. séc.
Hommes
Femmes

84
Garcons 
Filles 
Total 

Veerle : 
Réguliers 
Hommes

85 789
867

69031
96
82 2

Enfants : 363
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Réguliers
Hommes
Femmes

2365Femmes
600Enfants :
650114Garcons

Filles
Vlimmeren : 

Pr. sec. 
Hemmes 
Femmes

Enfants :139
Gargons
Filles

Westmallc : 
Pr. sec. 
Hommes 
Femmes

200
2502

77
274

262Enfants :
24847Gargons

Fililes
Vorsselaer : 

Pr. séc. 
Hommes 
Femmes

Enfants :31
Gar$ons
Filles

Westmeerbeek : 
Pr. séc.
Hommes
Femmes

72
932

390
2440

123Enfants :
121120Gargons 

Filles 
Vorst : 

Réguliers 
Hommes 
Femmes

Enfants :150
Gargons
Filles

Wiekevorst : 
Pr. séc. 
Hommes 
Femmes

44
412

505
4455

269Enfanls :
264115Gargons 

Filles 
Wechel : 

Pr. séc. 
Hommes 
Femmes

Enfants :225
Gar^ons
Killes
• Wynegem : 
Réguliers 
Hommes 
Femmes

111
1082

211
2200

220Enfants :
20347Gar^ons 

Filles 
Weelde : 

Réguliers 
Hommes 
Fcinmcs

Enfanls :49
75Gargons 

Filles 
Wortel ; 

Pr. séc. 
Hommes 
Femmes

822
356

2359
265Enfants :
258177Garcons

Filles
Westerloo : 

Pr. séc.

Enfants :125
89Gargons

Filles 1022
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Enfants :Wuestwesel : 
Pr. sec. 
Hommes 
Femmes

180Gargons 
Fillcs 

Zoersel : 
Pr. scc. 
Hommes 
Femmes

4
200460

439
2En fa nis :

249179Gargcns 
Fillcs 

Zoerle : 
Reguliers 
Hommes 
Femmes

244210
Enfants :

150Gargons 
Filles

2
101500

550
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Jaarverslag 1 944-1 945.

Na vier en half jaar Duilsche bezetting kwam eindelijk de 
bevrijding over ons land. Ons hart heeft gejubeld bij het los
komen van de knellende banden ; maar ook geweend bij liet 
overschouwen van de vernieling die de verwoede gevechten 
en het verschuiven van de frontlinie, speciaal in onze Kem
pen gezaaid heeft, en bij het telkens vernemen van zoovele 
— ook burgerlijke — slachtoffers die onze bevrijding heeft 
gekost. Diepe, ongeneesbare wonden heeft de oorlog in onze 
streken geslagen : groenende weilanden werden doorplocgd» 
bloeiende velden en bosschen. verwoest, ontelbare woonste
den plat gelegd en duizenden inwoners, na dagen en weken 
angstvol en met benepen hart met den dreigende dood voor 
de oogen, in kille schuilkelders te hebben doorgebracht, dak
loos gemaakt ; onschatbare kunststukken moedwillig door 
brand of beschieting vernield, en eeuwenoude historische 
monumenten noodeloos gedynamiseerd. Geen enkele ge
meente, of ze draagt de sporen van verwoesting en vandalis
me. De Kempen hebben een zwaren lol betaald : Geel, Des
schel, Rijkcvorsel, Brecht» Sint Leenaarts, Hoogstraten, Pop- 
pel, Baarle-Hertog hebben er wellicht het meest onder ge
leden. En nog was de beproeving niet ten einde ; nog zaai
den de verraderlijke verdragende projectielen over heel dé 
Kempen dood en verwoesting. Een uilgebreid onderzoek zal 
worden ingesteld om in elke gemeente de verschillende oor- 
logsfciten en baldadigheden te doen opleekenen als een blij- . 
vend historisch materiaal over deze «tragische episode van 
onze geschiedenis. . .

Ook Taxandria heeft den weerslag van de bezetting ge
kend en zijn regelmatige werking heeft er 'ten deele bij iu- 
geboel. Daar wij het met de waardigheid van een welcn- 
schappelijken Kring - ook van een geschiedkundigen Kring - 
in strijd achtten het toezicht van den bezetter te ondergaan 
evenals de toelating lol vergaderen af te bedelen, werden 
vanaf hel begin der vijandelijkheden de vergaderingen stop 
gezet. De annalen bleven verschijnen zoolang geen vooraf- 
gaandclijke censuur was opgelegd ; maar van af het oogen- 
blik dal ook die censuur werd ingevoerd, hebben we het ver
schijnen van ons tijdschrift geschorst. En evenals andere
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belangrijke Geschiedkundige Kringen, als die van Mechclen 
en Antwerpen, 'heeft Taxandria geweigerd zich te schikken 
in de voorschriften der bezettende macht inzake Kuituur. 
Dientengevolge werden ons de toelagen vanwege Staal en 
Provincie onttrokken, althans de laatste twee oorlogsjaren.

En toch bleef Taxandria niet werkloos. De grootste zorg 
ging echter hoofdzakelijk naar de uitbreiding van het Mu- 
zeum, de bibliotheek en hel Fotografisch Instituut.

Meermaals heeft de Voorzitter bij het Stadsbestuur aan
gedrongen om de kostbaarste stukken uit hel Muzeum, hot 
Archief en de Bibliotheek in verzekerde veiligheid te bren
gen en bij P. L. om een schuilkelder te graven. Beloften 
werden gedaan, plannen gesmeed, maar de uitvoering werd 
steeds van wege de stad en P. L. op de lange baan gescho
ven. Wal een ramp ware hel niet geworden, moest er hier 
iets voorgevallen zijn zooals te Brecht en Hoogstraten, waar 
een groot deel de prooi der vernieling geworden is ! Inlus- 
schcn had de Voorzitter op eigen initiatief de voornaamste 
voorwerpen schilderijen boeken en archiefstukken in vei
ligheid gebracht. Post factum mogen we den Hemel bedan
ken dal Turnhout van alle oorlogsrampen is gespaard geble
ven.

Als merkwaardigste aanwinst voor liet Muzeum mogen 
we met genoegen vermelden een allerkostbaarste « Besloten 
Hofje
smaakvol uitgewerkt door de EE. Zusters Clarissen van 
Turnhout en de jonge kunstenares Juffrouw Adeline Boone. 
De eiken kast werd naar hel plan van den lieer Jules Taey- 
mans vervaardigd door Louis Borghs. Op 15 Mei 1944 werd 
dit kostbaar schrijn plechtig ingehuldigd in hel bijzijn van 
de Turnhoutschc inlelleclueele en kunstminnende élite.
Een prachtige vrouwenbuste in wit marmer van den geken- 

den Kcmpischen kunstenaar Fraikin uit Ilerentals, alsmede 
andere kleinere kunstvoorwerpen werden voor het Muzeum 
aangekocht. Door toedoen van den lieer Secretaris Generaal 
van Schoone Kunsten mochten wc een prachtig kindschap 
van Kasterlcc in bruikleen ontvangen, geschilderd door on
zen stadsgenoo-t Leo Lewi. En de heer Karei Van Nijcn uit 
Beerse schonk ons een houten Lieve Vrouwenbeeld uil de 
XVII° eeuw. We mogen hierbij niet vergelen te vermelden 
de aanwinst van een goedbewaarde zijden falie van de F5-

volgens hel ontwerp van den Z. E. H. Voorzitter
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milic Van de Vliet, door tusschcnkomst van den lieer Stads- 
burccloverstc, Frans Pceters, en van andere voorwerpen, als 
een Lieve Vrouwenkastje in steen uit de XVI0 eeuw, een’ par_ 
tij doodsbeeldekens en doodsbrieven, medaillons-der Fami
lie de Fierlanl, vanwege Juffr. H. Loyens, medaillon - buste 
van Kunstenaar K. Boom, geschonken door de familie.

Hel Muzeuni mocht zich verheugen in vcrcerend bezoek, 
nl. van verscliillende Turnhoutsche, Antwerpsche en Brus- 
selsche Kringen en scholen. Zelfs Duitsdie Professoren uit 
Bonn stonden in bewondering voor onze romcinsche, gallo- 
romeinsche en frankische voorwerpen en namen er meerde
re teekeningen van. In 1945 liet de stad het Museum totaal 
opkuisclien en hcrschildercn.

De bijzonderste aanwinsten gingen naar de Bibliotheek, 
waarvoor kostelijke boeken werden aangekocht. Enkele gif
ten van belang kwamen ook hier ons geestelijk patrimonium 
verrijken, o.a. vanwege den Z.E.Ti; Deken van Turnhout, 
den wcled. heer Van Nijcn, den weled. lieer G. de L’Escaille 
de Lier, den welcd. Baron J. du Four, Mr. Van Ael, E: P. 
Sehoelers en andere. Het druk bezoek der bibliotheek door 
studenten en anderen uit Turnhout, Brechil, Rijkevorsel, 
Desschel, Hcrcnlals, Geel, Weelde, Ooslmarjc, Hoogstraten, 
Antwerpen, Leuven en Brussel, die zich bij ons voor hun stu
dies en thesissen kwamen dok urnen teeren, bewijst eens te 
meer wat ontzaglijk nut door deze instelling voor Kunst en 
Wetenschap in onze gewesten vermag op <te leveren. Des te 
meer reden hebben we dan ook om de milde en onbaatzuch
tige begiftigers van Muzcuin en Bibliotheek jn naam van 
Taxandria onzen liarlelijken dank uit te drukken.

Ook ons Kempisch Fotografisch Instituut werd merkelijk 
uitgebreid, dank zij den Welcd. lieer P. de Vicq de Cumptidh,

Door die menigvuldige belangstelling aangemoedigd, ho
pen wij met vernieuwden ijver binnen kort onze volledige 
werkzaamheden te kunnen herbeginnen ; we doen daarom 
beroep op al onze leden tol trouwen steun en blijvende aan
hankelijkheid en lol liet aan werven van (talrijke nieuwe le
den.

de Secretaris,
J. NUYTS.
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SPROKKELINGEN.
TURNHOUT IN DE FRANSCHE LETTERKUNDE.

In een bundel verhalen en gedichten, «Sourires et larmes» 
(1924), van Julienne -M. Moulinasse, vinden we hel volgende 
gedicht :

Béguinage de Turnhout.
Asile clos, oü vont mourir les bruits profanes,
Oü le soir vicnt plus vile... oü le jour est plus gris... 
Bcguinage muet, aux paisibles abris*
Que peuple un petit monde, aux rêves diaphanes.

Logis iinmaculé, voilé de mousseline...
Ame plus blanchc encor, qui rhabitez souvent,
Je vous vois, encadrée au chassis, sous 1’auvent, 
Penchant un front serein, sur quelqu’ humble machine:

Sur ie carreau, iégué par une aieule, un jour,
Qui sous scs doigts, nagucre a chanlé la complainte, 
Tar.dis que les fuseaux dansent aclifs, smis feintc, 
Que s’allonge, légere, une dentelle a jour...

Comme aulrefois ici, c’est la paix, le silenee, 
Le sourire ingénu, pieux el recueilli,
L’ame noble, öhrélienne el qui n’a point failli, 
La douceur de servir 1c Ciel en eonfiance !...

Et l’espoir du bonheur, dans rimmortel séjour ;
G’csl la foi de jadis, simple et grande quand même ; 
C’cst la tradition conservée et qu’on aime,
El des cóeurs humbles, clairs, fidèles saus retour.
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Tandis que jc m’en vais, dans l’air fluidc d’automnc, 
Lc geranium rosé ou rouge rcsplcndil :
Aux fenèlres, la-liaut,'il dressc sa couronnc...
Vestige de l’cté, un doux solcil rayonne...
Au clochcr, lcnlcmcnt, 1’Angelus retentit !

Julienne. M. Mouilinassc, thans schoolbesluurstcr te Edingen (He
negouwen) schreef een degelijke Histoire d’Enghien (1931) en tal 
van romans : Son Pays (1928), Des signes sur le roe (1930), Kasr- 
el-Cheïtan (1932), c. a. ; ook enkele historische romans, zooals La 
rosé d’Enghien (1934) en Han la néolithique (1936). Vele van haar 
werken zijn geschreven in samenwerking met Raoul Bouillcrot. Met 
hem gaf ze ook van 1934 tot 1940 een letterkundig tijdschrift uit, 
« Voix Wallonnes *.

A. C.

I
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IN MEMORIAM.

MEESTER LOUIS BOONE
Dokter in de Rechten.

• ■ mMmm $
Wt

'

VOORWOORD.

Een levensbeschrijving van een persoon, waarvan de naast- 
bestaanden en de vrienden nog leven, blijft een moeilijk en 
gevaarlijk opstel. Zullen wij le weinig zeggen ? Zullen wij 
overdrijven ? De kritiek wacht ons. En toch kunnen wij 
aan de opwekking van den Ecclesiasticus (XLIV, 1-15) niet 
wederstaan : « Laat ons nu.beroemde mannen en onze va
deren prijzen, naar hunne geslachten... Zij verwierven roem 
en werden geprezen in hunne dagen ; (die uit hen geboren 
werden lieten eenen naam achter om hunnen lof le verkon
digen)... Hun zaad en hun roem zal niet vergaan ; hunne li
chamen werden-in vrede begraven, doch hun naam leeft 
van geslacht lot geslacht ; laat de volkeren van hunne wijs
heid spreken en de gemeente hunnen lof verkondigen. » 

Gesterkt door dit goddelijk woord, hebben wij nog andere 
redenen om dit «In Memoriam» neer le pennen. MrL. Boone 
slichtte met ons in 1902 den Geschied- en Oudheidkundi-
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gen Kring der Kempen «Taxandria» en bleef tot zijn laatste 
uur een ijverig bestuurslid. Wij die hem veertig jaar kenden 
en in zijn levensopgang bijbleven volbrengen met genoegen, 
doch niet zonder droefheid om zijn verscheiden, den plicht 
van « Taxandria aan zijn nagedachtenis ecu laatste hulde 
van dankbaarheid en genegenheid te brengen. Nooit ver
scheen ons zijn beeld zoo schoon als sedert zijn overgang 
tot een beter leven, waarna wij in volle rust zijn levensloop 
langs alle zijden mochten inzien. Hoe groot bleek toen 
de vrome ziel, waarin bovenal goedheid, liefde en belangloos
heid, sterk en moedig karakter, vruchtbaar en verdienste
lijk werk uitblonken ! Bespeurden wij dan geen gebreken ? 
Voorzeker was de duurbare overledene aan de menschelij- 
ke wel onderworpen geweest. Waar bloeit hel roosje zonder 
doornen ? Wassen op de weelderigste vruchtboomen geen 
schadelijke uitschotten ? Maar daarentegen gesnoeid en van 
de nutlcloozc zijtakken verlost, hoe heerlijk draagt de flin
ke boom zijn malsche vruchten in de eerste hcrfslzonnc ! 
Met Mr L. Boone geschiedde het evenzoo : zijn vruchten, zijn 
goede werken, dekten ruimschoots wat de zijtakken aan te 
kort in zijn leven cens waren. Hij groeide uit 'tot een schoon 
mensch, een sympathieke figuur, een toonbeeld van dyna
misme en werkzaamheid, welk wij nu in alle waarheid aan 
den lezer gaan voorstellen. Moge zijn levensbeschrijving in 
hel een of ander punt het gemoed van den lezer roeren en 
tot gevolg krijgen dcnzelfden weg in te gaan, tot bloei van 
den godsdienst en tol welvaart van Turnhout !

FAMILIE.

Om den vloed der gevarieerde hoedanigheden van Mr. L. 
Boone te verklaren, loont hel wel de moeite in de kwestie 
der erfelijkheid «te treden. Deze leer verwijst ons naai* de 
lichamelijke en geestelijke eigenschappen die in de organi
sche wereld minder of meer getrouw van voorouders op na
komelingen overgaan.

Bepaalde overeenkomsten en aanlegfakloren vinden wij 
in menig lid zijner familie terug. Mr. L. Boone bezat voorze
ker « een aardje naar vaartje » gelijk het vlaamsch spreek
woord zegt. Zoo had hij als lichaamgestel veel gelijke-
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nis mei zijn grootvader, zijn pelcr, Mr L. J. Boone, in Aalst 
den 9 December 1806 geboren, die zich kort na 1830 in Turn
hout als commissaris van hol gouvernement vestigde en la
ter lot President van de Rechtbank werd benoemd ; opvol- 
gens zijn vader. Procureur des Konings, zijn twee ooms, de 
Zeer Eerwaarde Hoeren pasloor-dekens van Ukkel en Etter
beek, zijn 'tante Jufvrouw Ilorlense Boone, allen slruisch ge
bouwde personen, bloedrood van wezen, weinig sterk van 
gezicht in klieren leeftijd. Schitterende hoedanigheden ken
schetsten hun levenswandel, waarin vooral de goedheid, de 
volksgencgcnheid, de edelmoedigheid, de geleerdheid en 
ook wel de boom- en plantenkunde zoowel als sociale aan
leg uilschenen. Alhoewel joviaal volk, zag het zich gaarne 
aan het hoofd der beweging verheven en wist met tact ge
hoorzaamheid en gezag af <le dwingen, ’t Gold een heilzame 
factor in bestuursaangelegenheden, ’t Waren hoofden die 
geëerbiedigd werden.

De moederlijke lak bracht andere elementen bij. President 
Boonc huwde in eerste huwelijk Juffrouw M. J. P. van Hal, 
kinderloos gestorven in 1836 en in «tweede huwelijk haar 
zuster Colctte, waaruit een -talrijk kroost ontsproot. Rijke 
kooplui uit Antwerpen en Noord-Brahant lelden de van Hal’s 
in hun familie : Ignatius van Lissum, nederig en buitenge
woon vrijgevig man, Jan van Hal, een gekende kunstliefheb
ber, Victor van Hal, de bekwame en welsprekende, gelief
koosde burgemeester der stad, Florent van Hal, een uitste
kend bloemenliefhebber.

De vader van Mr L. Boonc was getrouwd met Jufvrouw Jo- 
sephina De Somer. Dochter van J. De Somer-van Geneohlcn* 
behoorde zij tot ccne oprechte Kempischc familie van grool- 
nijveraars. Deze verwantschap bracht opnieuw andere hoe
danigheden in de familie Boone. Vader J. De Somer, hoofd 
van de Elablisscments A. van Gencchtcmblijmocdig mcnsch, 
man van initiatief, minnaar van bloemen, speelde nogal een 
rol in de politiek van ’t Turnhoulsche wereldje. Zijn vrouw 
bracht in de familie de eigenschappen der van Genechlen. 
Hicrlusschcn schitterden Juffrouw Clcmcncc van Gcnech- 
'ten, groolc weldoenster van Turnhout, Anloon van Genech
len, stichter van hel Papierfabriek Glcnisson en van Gcnech- 
•len, zijn broeder. President van Gcncchlen, gekend kunst
verzamelaar en voorzitter van S*.-Vincentiusgenootschap,

V-
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beiden zonen van Primus van Gcnechtcn-Swaan, den geleer
den philosoof van de Leuvensebe Hoogcschoól.-

Uit deze voorname familiën gesproten, erfde Mr L. Boone 
een groot deel hunner moreelc eigenschappen. Het zal ons 
dan niet verwonderen dat zulke rijke schat van af gewisselde 
waarden, die bij in zijn levensloop zal weten <le bevruchli- 
gen, heerlijk uitblonkcn.

Mr L. Boone werd te Turnhout geboren den 22 April 1883 
uil E. Boone en J. De Somer» wonende in de Nieuwst raat. Hij 
ging, kind ziindc, ter bewaarschool van hot H. Graf bij Zr. 
Mechtildc. Als kleine knaap, zeer vlug, spcclzaam, nooit stil.; 
gretig naar een leesboek pakkend, groeide hij op 'tot een ge
zonden jongen onder de degelijke opvoeding zijner ouders.
Na den dood van President L. Boonc (1893), verhuisde zijn 

ouders naar het groot huis, « den Toren », op de Markt ge
bouwd in ’t midden der XVII* eeuw door de weledele fami
lie Cleymans de Reydt. Daar verging zijn jongelingschap in 
lezen en leeren. Student in liet Sl. -Jozefcollege gaf hij blij
ken van ernstige kennissen en behaalde menig eerste prij
zen. Bij hel roepingsrelraïte van de Rhelorica, verklaarde 
hij op S. Joannes Chrysostomusfcest* dat hij lol levensdoel 
verkoos hel tradi'tionnccl vak zijner vaderen, de Rechten.

Na zijn hoogeschoolsludiën vestigde Mp L. Boone zich in 
1906 als rechtsgeleerde te Turnhout, liet jaar nadien nader
de het oogenblik dat hij zelf een familie zou stichten. Hij 
vond den keus van zijn bant in een andere voorname Turn- 
houlsche rechters-familie en huwde den 6 Augustus 1907 
Jufvrouw Maria Louise Misonnc. dochter van den President 
der rechtbank, A. Misonnc-van Ravestijn. Deze was een niet 
minder achtbare familie als de zijne, waardoor hij ver
want werd met de aanzienlijke familie Pirmez, moeder van 
den President en de familie van Ravcslijn, kasteelheer te 
Schelle, verbonden met de familie van Lith de Jeude.

De jonge gehuwden bewoonden een huis op de markt oost
waarts. Getrouw aan de familiegcwoonlen werd zijn huisge
zin met zes kinderen gezegend, twee jongens en vier meisjes.

Zijn kinderen werden stilaan groot en hij wilde een eigen 
woning bezitten, Hij bouwde een allerschoonste huis in de 
Heren talsstraat volgens de plannen van stadsarchitect L. 
van Ravcslijn. Daar zal hij nu voortaan in vrede zijn dagen 
slijten met zich te wijden aan de beste betrekkingen met 
zijn cchgenoole, de opvoeding van zijn kinderen, zijn ambts-
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bezigheden en hel droombeeld zijner geliefde wetenschap
pelijke en sociale bezigheden.

Op zijn huisgezin mocht men met waarheid toepassen wat 
P. van Tricht zoo kleurrijk in een zijner conferenties be
schreef : Familie heureuse oü le père comprit ses enfants et 
leur laissait libre dans la carrière que Dien leur avait desti- 
nce. Rien de plus doux, de plus reposant, de plus réconfor- 
■tant, rien qui fasse autanl monter l’ame a Dieu et le benir, 
que les heures délicieuses passées au sein d’un de ces foyers 
sourianls, oii dans la béncdiction d’enhaut, habile le bon- 
heur. » Mr L. Boonc hield aan zijn familie en zijn kinderen, 
was er terecht fier over en mocht gelijk de beroemde Corne- 
lia uit Rome zeggen aan wie men vroeg haar juweelen te 
zien . « Mijn juweelen zijn mijn kinderen ». Hij wist ze te 
leiden naar den waren familiegeest, onderlinge verstandhou
ding, huiselijke bezorgdheid, -traditionneele familie-eensge- 
zindheid. Zij zouden geen nutteloozen worden in de maat
schappij en niet voor geld en optooi alleenlijk leven. Vader 
begreep den gewichtigen rol die zij in de maatschappij kon
den vervullen en stelde hun voor in de katholieke actie, de 
liefdadigheid en de kunst zich te bekwamen en op te treden. 
Iioe hoogcr hun stand wfas, hoe meer zij aan de maatschap
pelijke gemeenschap vcrplichling hadden.

En i werd zoo...

ADVOKAAT.

Na het einde zijner humaniora in 1901 te Turnhout ging 
Mr L. Boone de wijsbegeerte besludecrcn in het College van 
Notrc Dame de la Paix te Namen. Hier trof hij een buitenge
woon professor aan in Eerw. Pater Castelein en voleindigde 
bij hem de hvee jaren studie met groolc onderscheiding of 
25/25 punten.

De grondslag der redeneering wras gelegd. Sterke princie
pen bezat hij nu, die hem zoo te pas zullen komen om later 
voor hel gerecht zeer verwarde zaken uiteen te doen en zijn 
bepleiling te slaven.

Daarop trok de jonge student naar de Hoogeschoöl van 
Leuven om zich in le wijden in de wrelenschap en de pleeg
vormen van het recht. Zijn bijval w'as er niet minder als te
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Namen. Hij behaalde met grootc eer zijn diploma van dok
ter in de rechten den 8 Oclober 1906. Zooals de statuten 
bet voorschreven moest hij zich eenigen lijd in de praktijk 
bekwamen bij een in de orde ingeschreven advokaat. Op 
wien zal zijn keus vallen ? Zijn ouders zorgden dal hun dok
ter zijn stage mocht beginnen bij Mr A. Dclbeke te Antwer
pen, oud-volksvcrlegcnwoordigcr en Minister. Met genoegen 
en met ernst zette hij zijn kennissen van wijsbegeerte en 
recht op de proef in de menige gevallen die hem werden on
derworpen. Reeds hier ontwaarde zijn leider hoe diep de 
stagiaire alles uitpluisde en terugbracht tot de princiepen en 
de artikels van het wetboek.

Zijn proeftijd liep ten einde. De jonge advokaal te Turn
hout gevestigd liet zich op de balie van het gerechtshof, den 
5 November 1909, inschrijven. Den 8 Juli 1911 werd bij tot 
pleitbezorger benoemd.-Zijn lang betrachte taak begon voor
goed. Hij besefte het streng en ruim genot dat in dien droo- 
gen en soms stroeven arbeid gelegen was, welk de lichtzin- 
nigen afschrikl, maar de sterken aantrekt en bekoort. De 
ijverige advokaat ondervond weldra wat T. Bcrgmann in Er- 
nest Slaes over zijn beroep schreef : « Het blijft een late 
vrucht en geeft karig loon maar hoevele vergeldingen biedt 
het niet aan ? De eer wreken, de onschuld beschermen, de 
list verijdelen, het bedrog ontmaskeren, de hebzucht stuiten, 
maar vooral den gevallene bijstaan, hem troosten en opbeu
ren in zijn strijd tegen de onmeedoogende samenleving. O, 
de gelegenheden om wel te doen ontbreken aan den rechts
geleerde niet. Het plichtbesef doet hem zijnen slaat bemin
nen, en de lijdenden die tot hem komen, heiligen zijne zen
ding en sterken zijnen moed. »

Deze gedachten vonden inslag bij den jeugdigen dokter in 
de Rechten. Hij werkte ze des te liever uit daar het doel er
van bestond in goed te doen, de bijzonderste betrachting van 
zijn leven. Weldra werd de studie van advokaat L, Boone 
hoog geprezen in de stad. Zij viel niet onder de categorie der- 
genen waarvan hel volk zoo sappig zegt : « advokaat wit pa
pier », die niets afwerkt en de zaak op de lange baan trekt, 
of van nog anderen, waarop de eeuwige spuiter zinspeelt al 
zeggend : « als ge aan dat bellcke trekt, trekt ge aan uw 
beurzeke » een geldzak. Neen. Gewetensvol en rechtvaardig 
nam advokaal Boone de te pleiten zaak ter harte, gaf wijzen
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raad, handelde nauwgezet volgens de wel, bestudeerde ern
stig hel voorgelegd geval en loste hel op in volle overtuiging 
der waarheid volgens zijn grondige juridische kennissen 
van het Recht. Viel de beslissing altijd niet uil gelijk hij het 
gewcnschl had, het lag niet aan hem, maar wel aan de om
standigheden van de zaak.

Mr L. Boonc bleef op de rechtbank hetgeen hij vertoonde 
in de samenleving» de sympathieke collega wiens blijgemoed 
voorkomen de achting zijner amblgenooten won. Hij maak
te tevens de spil uit en hel leven van de advokaten-vereeni- 
ging met den schoonen naam van « Omnia fraternc », waar
van hij de bestendige schrijver werd.

Wij mogen dan gerust dit hoofdstuk sluiten met een uit
treksel uil de lijkreden van den heer Procureur Garcmvr>ck, 
die beter dan iemand kon oordeclen : « Meester Boone bezat 
een grondige kennis van hel Recht en hij bewoog zich onge
hinderd in den doolhof der rechtspleging. Begaafd met een 
helder versland en diepe mcnschenkennis had hij een klaren 
kijk in de zaken die hem werden tocverlrouwd. Gewetens
volle raadgever, verdedigde hij de belangen van zijne klicn- 
ten met hart en ziel. Ter zitting was hij de taklvolle en toch 
immer de hardnekkige strijder. Zijne taal was sierlijk, zijne 
argumenten doeltreffend. Zijne bewijsvoering was klaar en 
sleepte dikwijls de overtuiging mede van de Rechtbank. Het 
was voor ons een waar genoegen hem te mogen hoören. »

OPENBAAR LEVEN.

Staande in de hooge burgerij, vertegenwoordigde Mr L. 
Boone geen ijdel lid dat voor hem of voor zijn zaken alleen 
leefde. Zijn leus luidde : dienen. Hij wist zich belangloos te 
offeren aan hel openbaar leven, zijn volk te leiden en bij te 
staan en een eminente plaats lusschen zijn medeburgers te 
beklecden’. Hij kende maar twee kleuren : katholiek en Belg. 
Zijn bezorgdheid ging naar de Kerk en naar ’t kleine engroo- 
le Vaderland.

De kerkraad van Sl.-Picters Collegiale koos hem lot zijn 
voorzitter. Dit was niet uitsluitend een eervolle taak, maar 
beleckcnde in zijn meening een ambt van werkzaamheid en 
verknochtheid voor de inrichting waarvan hij de leiding op
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zich nam. De luister van Gods (huis lag hem aan M hart, de 
kerk olijke plechtigheden begunstigde hij en woonde ze ge
moedelijk bij, de eerediensl deelde in zijn vrijgevigheid. Hij 
schaamde zich niet in de goddelijke diensten met de carilaat 
rond te gaan ten voordecle van zijn kerk. Geen enkele broe
derschap bestond er of hij was er lid van, o. m. van den 
Bond van het H. Hart, van de Sodaliteit van den II. Rozen
krans en van Venerabel.

Hij droeg de H. Maagd een bijzondere verecring loc en 
toonde het voornamelijk in zijn eerbied voor Sint Eeu- 
woulskapcl. Daar rustte een genadebeeld der XVII0 eeuw van 
O. L. Vrouw van Bijstand, aan wie Turnhout haar redding 
dankte in 1789, in 1914 en 1940. Zijn dankbaarheid bleef on
veranderd in geheel zijn levensloop.

Deze piëteitsvolle bedrijvigheid verwondert niet als wij 
weten hoe zijn christen leven roerde. Werkdadig geloovige, 
vast als de rots in zijn overtuiging, pul te hij alle dagen in de 
goddelijke mysteriën liet hcmelsch voedsel dal zijn ziel op
beurde en al zijn daden doordccsemde. De H. Schriftuur en 
de Navolging Cliristi vormden zijn geliefkoosde lezingen. 
Meermaals volgde hij de gesloten relretten bij de Paters Je
zuïeten te Drongen.

Een der hoofdpunten van het christen leven geldt het ka
tholiek onderwijs. Als lid van het Comité der katholieke 
scholen en als schepen van onderwijs waakte hij over de 
goede richting, over het onderricht en den ijver der onder
wijzers en gewaardigde zich meer dan eens de scholen te 
bezoeken.

Bewoog zich Mr L. Boor.c alzoo óp christelijk terrein, hij 
offerde zich ook op aan de katholieke politiek. Zijn bezorgd
heid ging naar het nationaal en plaatselijk belang. Geen 
windhaan die in de politiek zoekt wal vader Cats in zijn wel
gekend dichtje zegde : « om wille van het smeer likt de kat 
de kandelecr maar tot voorbeeld van dc staatkundigen, 
een dienaar, die voor dc belangen van rijk en arm uilkwam.

In 1921, den 20 November, zond dc conservatieve partij 
hem naar de Kamer van Volksvertegenwoordigers. Daar 
vertegenwoordigde hij het arrondissement Turnhout naar 
den zin van wat G. Verspevcn schreef : « Notre noblc parli 
n’esl pas un parli ferme, un parti de casle ou de classc. II 
est largemen! ouverl a lous eeux quï, Helios ou pauvres, pe-
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I:ali(s ou grands, onl au cocur l’amour de Dieu et l’amour des- 

hommes. » Hij wilde zijn streek onbesmet van verderfelijke 
leerstelsels en bewegingen houden tot bloei van het kleine 
en groote Vaderland. Al zijn kiezers mochten bij hem te ra
de komen, en de kleinste niet het minst, om hun belangen 
bij den Staal te bepleiten. Mr L. Boone bracht er vier jaar 
door in toewijding van het land en van zijn arrondissement.

Volksgeliefd man bood men een plaats aan op de lijst der 
gemeenteverkiezingen in 1932. Hier bleef wederom goed te 
doen. Hij kon het aanbod niet weigeren. Gekozen, en den 5 
Januari 1933 in dienst gel reden, zetelde hij met eere op het 
stadhuis. De raad stelde hem aan tot schepen van onderwijs 
en schoone kunsten. Dat was zijn vak, zijn ideaal, waarin 
hij het grootste belang stelde. Zonder ruiten te breken, 
kweel hij zich dan ook treffelijk van zijn taak gedurende 
zes jaar. Wanneer hij aftrad met zijn collega, den heer A. 
Martens, ook nog een uiterst verdienstelijk schepen, brach
ten liet gemeentebestuur en al de beambten der stad hun 
een welverdiende hulde. Burger van princiepen, kende hij 
geen persoonskwesties, stond alleen voor wat in de rechte 
'lij u van de welvaart der stad liep, werkte mede aan de ver
wezenlijking van menig gezond initiatief en vervulde zijn 
ambt naar beste vermogens. #

Z. M. de Koning Leopold III had ook zijn verdiensten er
kend en beloonde zijn werkzaamheid in 1936 met hem op 
op te nemen als ridder in de Leopoldsorde.

I

MENSCHLIEVENDHEID.

Dit hoofdstuk kunnen wij samenvatten in twee woorden: 
goedheid en liefde. Is dat niet de bron waaruit de mensch- 
lievendheid opborrclt? Zij waren de twee factoren waarme
de Mr L. Boone ijverde om zich belangloos aan de mensche- 
lijke krankheden te offeren.

Goedheid
van Tricht uit zijn conferentie over de insecten begrepen : 
« L’homme ne vaul cpie ce que vaut son coeur. Ce n’est point 
la rectiludc des formes, la grace et la beauté de la physiono- 
mie, qui fait l’homme grand et aimable ; ce n’est point la ri- 
chesse, la force, le talent, le génie ; c’esl la bonté qui lerap-

Hij had zoowel die schoone woorden van P.
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' proche davantage de Dieu. » Die goedheid straalde door in 
zijn minzamen omgang, in zijn bedaard en gewogen spre
ken, in eenieder dienst te bewijzen, in aanstonds bereid te 
zijn om een goed werk te ondersteunen, in zich niet niet te 
schamen zijn hand te leggen in die van een arme en met 
hem te spreken.

Die goedheid kan eenvoudig philantropie zijn en zoowel 
bij den vrijdenker als bij den christen voorkomen. Neen, 
zoo bleek het niet bij Mr L. Boone. Zijn goedheid werd ver
hoogd door de liefde, de goddelijke liefde. PI ij was goed óm
dat hij den evennaaste beminde uit liefde lot God. Zijn ge
dachten gingen naar Sint Paulus die in den 10D brief aan de . 
Corinthicrs C XIII zulk heerlijk tafereel over de liefde op
hing : « Zoo ik de talen der mensclien en der engelen spreek, 
maar geene liefde heb, ik ben als een klinkend metaal ge
worden of een klaterend bekken... De liefde is geduldig, is 
goedertieren, de liefde is niet naijverig, zij praalt niet, zij 
is niet opgeblazen, zij is niet eerzuchtig ; zjj zoekt hel hare 
niet, zij verbittert zich niet ; zij rekent het kwade njet toe; 
zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar ver
blijdt zich met de waarheid ; zij verdraagt alles, gelooft al
les, hoopt alles, verduurt alles. »

Zoo oefende Mr Boone de mcnschlievendheid in alle om
standigheden. Drie aangelegenheden willen wij tot nadere 
opluistering aanhalen : zijn bekommernis over de armen, 
de weezen, de gevangenen. In zijn omgang met de armen, 
wist hij hun altijd een goed woordeken toe te sturen en zijn 
cene hand moest niet weten wat zijn andere uitgaf. Om zijn 
rijkemanshari mogen zijn verdiensten zeker hooger geschal 
worden als zijn de pogingen moei lijker en lastiger, de op- 
werpingen uit de wereld en den rang veel grooler.

’t Was een geheel andere wereld waarin hij zich moest 
vernederen. Zijn geste steeg tot een heldendaad omdat het 
licht van het geloof er over uitstraalde en hij de armen be
minde om Christus, «pauperes in Chrislo.» Gelukkig dan 
ook hij, die acht geeft op den arme en ellendige ; ten dage 
des onheils zal de Pleer hem redden (Ps. XII, 2).

De Weezen. Bij het ontstaan van een Liefdadigheidskring 
te Turnhout, werd in zijn midden « Weezentroosl » geslicht 
door Mr L. Boone en werd hij er de voorzitter van. ’t Was 
geen voorzitter op papier, alleen voor de eer, maar met de

;
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1daad. Hij bezorgde aan de weeskens veel genoegens, waaraan 
hel kinderhart zoo gevoelig is. Hij, de gevierde advokaat, 
wederiiield zich niet voor hen autoreisjes in te richten, hen 
te vergezellen en zich zeer bezorgd voor de kleinen te too- 
nen. Daarom zeide zeer gepast de heer J. Crokaert in zijn 
lijkrede : « Meer dan eenig goed heeft hij aan onze dierbare 
weesmeisjes geschonken. Hij heeft hun op de eerste plaats 
geschonken wat ze meest behoeven : de warmte van een 
voelend vaderhart. Dat hart maakte hem vindingrijk om 
weer telkens die kleinen te laten declen in de algemcene 
vreugde der kinderen bij de feestdagen die hun bijzonder 
lief zijn. Dat hert maakte hem sterk en onvermoeibaar, om, 
midden zware ambtsbezigheden en andere, misschien ge
wichtigere bekommernissen, toch nog te denken aan de ne
derige gevoelens, waarnaar ook een vreemd en verlaten kin
derhart vraagt. »

Een derde werk, van zeker geen aangename onderneming» 
maar heerlijk en vruch taf werpend, was de verzorging der 
vrijgestelde gevangenen en zedclijk verlaten kinderen van 
het arrondissement Turnhout. Wij laten hierover de heer 
Procureur Garemynck aan ’l woord : « De gewezen veroor
deelden, die maar al te dikwijls onbeholpen uit de gevange
nis komen, die onschuldige kinderen, vrucht van ontaarde 
ouders, die hun heiligste plichten te kort komen, hadden het 
medelijden van onzen betreurden vriend opgewekt. Als lid 
en kassier van het bescliermingscomiteit bekommerde hij 
zich een onderkomen voor hen te vinden. Hij steunde zoo
wel zedelijk als op moreel gebied. God alleen weet hoeve- 
lcn onder hen het aan Mr Boone te danken hebben dat ze de 
toekomst met betrouwen konden inzien. »

Al die werken geschiedden onbaatzuchtig en niet gelijk de 
officieclc beschermingscomïtc’s van Hoogstraten en Merks- 
plas, die betaald worden, maar uit louter liefde om Gód en 
den mensdh.

Nog andere werken van mer.schlievendheid zouden wij 
kunnen opsommen als b.v. de Commissie van den openbaren 
onderstand, het S'.- Vincentiusgcnootschap, het Werk van 
den akker en de schoone geste die hij deed tijdens den oor
log van 1940, wanneer de Paters Jezuieten uit hun residen
tie door den Duitschcn bezetter verjaagd werden, van hun te 
zijnent, niettegenstaande zijn talrijk huisgezin, een onder-

I
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komen te verschaffen. Maar genoeg. Hel te vorenstaande ge
tuigt voldoende van de menschlievendlieid, de goedheid en 
liefde die hij aan de beproefden dezer aarde bctoondc.En ’t 
geen zijn edelmoedige daden nog verhoogde, was dat hij 
zijn goede werken niet uitbazuinde, maar in stilte voltrok. 
Mr L. Boone ijverde niet voor de galerij opdat zijn naam be
kend werd, doch alleenlijk uit liefde voor zijn evennaaste, 
uit liefde tot God.

SOCIABEL EN SOCIAAL.

Mr L. Boone deed eer aan zijn stand. Hij was een man 
der wereld zonder aan de wereld verslaafd te zijn. Ieder 
deftig persoon was bij hem welkom en ieder eerlijk werk 
verdiende zijn steun. Hij was geen besloten ‘hofje in een be
sloten clubje en was getrouw aan het gezegde van Kardinaal 
Mercier . « II ne faut pas que vous vous regardiez comine 
appartenant a un groupe, a une sorte de caste dans la société 
chrétienne. L’Eglise ne connait point de casle ; l’Eglise ne 
fait acccption de personne. L’Eglise veut du bien a toute 
l’humanité. »

Deze stelselmatige regel maakte hem vrij en liet hem uit
groeien tot een sympathieke figuur in het Turnhoutsck we
reldje. Voorzitter van «Amicitia», voorzitter van «Orplieus», 
nuttige en aangename sociëteiten van deftige burgers, waar
in door feesten en vermakelijkheden de familiekring werd 
uitgebreid, wist Mr L. Boone er leven in te houden en deelde 
met eere in al hare uitspanningen. Blijmoedig ging hij door 
alle levens wederwaardigheden heen en paste in zijn loop
baan de woorden van den Psalmist toe : « Looft den Heer, 
gij allen zijn uitverkorenen ; brengt uw leven door in heili
ge vreugde en dankbaarheid. » (Ps. 114)

« Minzame taal maakt vele vrienden en zet vijanden ne
der „ en een aangename tong bij een braaf mensdh is vrucht
baar. » (Ecclesiasticus VI, 5) Hoe werd deze spreuk van de 
H. Schrift bij den verdienstelijken advokaal bewaarheid ! 
Zoo levenslustig in het openbaar, vertoonde hij zich niet min 
gulhartig in gesloten kring. Hij hield van goed gezelschap 
en was zelf zeer aanhalend. Daar werd hij de animator van 
de vergadering, wist over alle ernstige zaken mede te pralen 
en mengde gaarne een anecdole in de bespreking. Meer-

i
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maals stond hij recht cn zonder een papier uil te halen be
gon hij een heildronk voor de vuist, pittig van humor en 
treffend van aanpassing. Was hel in het vlaamsch of in hel 
fransch, hij uitle zich schitterend in de heide landstalen, 
wi\nt als Belg bleef zijn voertaal vooreerst beschaafd Turn- 
houtsch en was liet Fransch hem niet onbekend. Zijn spreek
beurt maakte altijd indruk op de aanwezigen.

Wat hij presteerde met zijn vrienden, verwezenlijkte hij 
immer in zijn huisgezin. Hij kwam voor als de eerlijke va
der die zonnetij bij zijn kinderen wist te verwekken die 
hem gaarne in hun midden zagen verschijnen. Door hem 
behoefden zij buitenhuis geen verzet te zoeken ; hij wist het 
hun ruimschoots in de familie te bezorgen.

Sociabel man bleef de lieer Boone niet tekort aan zij
ne sociale verplichtingen. Z. E. Kardinaal Mercier schreef in 
zijn «Oeuvre pastorale 1, 102» : «La richesse est un bien. La 
reserve du Capital est la source du progrès économique. 
Mais le Capital enlraine des devoirs sociaux. » Behoorend 
tol een welingezeten hoogburgerlijke familie, wist hij zich 
in zijn omgang bij het volk aan te passen. Bij hem voelde 
men niet de kloof die de klassen scheidt. Hij naderde tol de 
lagere klassen en offerde zijn persoon in hun leiding. Hij 
begreep dal de tijd voorbij was, wanneer de rijke bijzonder 
voldeed met een aalmoes te geven en daarna het volk zich 
weinig aan te trekken. Het uur was geslagen dat voor
aanstaanden en intellectueelen in de bres moesten springen 
om het volk te leiden. Zij hadden van God hun rijkdom, rang 
en versland gekregen, niet voor hun eigen zelf, maar om er 
’n deel van over hun minderbedeelde evenmenschen te laten 
uitstralen. De tijden vergden hun medewerking in de oplos
sing der maatschappelijke kwestie. Mr L. Boone wilde niet 
dat een volk verloren ging en z’n geweien beladen werd met 
een tekortkoming aan sociale verplichtingen. Hij bracht zijn 
steentje bij tot de hernieuwing van hel maatschappelijk ge
bouw. Zoo zien wij hem deelnemen aan de sociale werken 
van Vakschool, Werk van den Akker, Werkmansgilde, Do- 
donaea, goedkoope woningen, verkiezingen, en menige an
dere die een sociaal doel nastreefden. Eerlijk was zijn in
zicht. Het vooruitzicht van populariteit schakelde hij uit. 
Eenvoudige populariteit van plicht en geweten, zonder iets 
van zijn voornaamheid prijs le geven, bleef zijn eenige be
zorgdheid.

Si
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Op zijn schrij tafel stond een plaatje met opschrift . « On 
n’a jamais fini de faire son devoir. » Zulks was het begrip 
dat hij zich eigen maakte in 'hel vervullen van zijn verant
woordelijkheid tegenover de maatschappij. Hij werd dan 
ook een sympathiek figuur in de Turn'houtsche gemeen
schap. Het volk achtte en beminde hem.

* KULTUUR.!
, Mr L. Boone muntte uit door velerlei kennissen. Na vrucht

bare studies aan het Sl.-Jozefcollege te Turnhout en de Hoo- 
geschool van Leuven, bleef de geest van Kunst en Weten
schap hem bij. Van jongsaf was hij een lezer geweest en kon 
hij thuis een boekje los krijgen, ’t moest van de eerste letter 
tot de laatste doorbladerd worden. De neiging lot de studie 
ontwikkelde hij vooral nadat hij zich te Turnhout als advo- 
kaat gevestigd had. Een bibliotheek werd gevormd, ’t Gol
den natuurlijk eerst boeken over de rechtsgeleerdheid. Dan 
volgden stilaan de werken over zijn liefhebberijen, natuur
lijke geschiedenis, plantenkunde, aardrijkskunde, kunst, ge
schiedenis, oudheidkunde en folklore. AJ wat op de boeken
markt verscheen over de Turnhoulsche en Kempische ge
schiedenis schafte hij zich ook aan. De zedenleer en letter
kundige verhalen van psychologische strekking bleven niet 
ten achter. Zoo vormde hij na eenige jaren een kostelijke 
bibliotheek. Denk nu niet dal het eenvoudig boeken waren 
om op schabben te plaatsen ; neen, hij had ze gelezen, wist 
er den inlioud van te onthouden en te pas te brengen in zijn 
vak en gesprekken.

Zoo uitgerust volmaakte hij zijn kennissen door een twee
den factor van een intellectueel man, de reizen. Hij was over
tuigd dat, wil men zijn kennissen vergroolen, niets er meer 
toe bijbrengt dan bezoeken af te leggen aan steden en ge
stichten waar kunst en wetenschap op den voorrang komen. 
Hij bezocht dan de bijzonderste steden en merkwaardighe
den van Italië, Frankrijk en Holland, niet eenvoudig als 
toerist, maar vooral op zoek naar hetgeen zijn bijzonderhe
den hem meest aanbelangden, immer met het gedacht zijn 
kennissen te verrijken. Voor België en de Kempen toonde 
hij een voorliefde. Geen belangrijk hoekje van het Walen
land, Vlaanderen en de Kempen, bleef hem onbekend.

i
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Intusschentijd had Mr L. Boone zich met zijn geliefkoosde 
vakken bezig gehouden. Nog kind zijnde voelde hij zich ge
trokken tot de natuurlijke wetenschappen. Aan zijn vader
huis stond een hoog torentje. Daar kroop de jongeling op en 
bestudeerde er met zijn schoolkameraad Van Laer, de ster
ren. Bloemen en planten waren zijn vrienden. De insec
ten ging hij met belangstelling na. Later kwam er de 
weerkunde bij en hield hij geregeld een maatstaf van het 
regenwater dat er gevallen was.

Met het doorloopen van bosschen en heiden in de nabij
heid van het buitengoed zijner ouders op de Heizijde, kwam 
de jonge student op het gedacht aan oudheidkunde te doen. 
Opzoekingen naar lijkurnen van Romeinen en Gallo-Romei- 
ncn stonden aan de orde van den dag. Met zijn vrienden 
ging hij pollen opgraven en silexen zoeken. Deze ijver 
kreeg een goed gevolg. Kanunnik Jansen zou een oudheid
kundigen kring stichten. Mr L. Boone bood zich een der 
eersten aan om hem bij te slaan. Tezamen met nog anderen, 
voltrokken zij hun droombeeld met het oprichten van 
« Taxandria » in 1902 en het (e werk stellen in 1903. Bij het 
uitgroeien van den kring bleef Mr L. Boone een der ijverig
ste leden. Hij schreef zelfs in het tijdschrift en woonde regel
matig de vergaderingen bij. Van het eerste oogenblik af -tot 
bestuurslid benoemd, werkte hij ijverig mede om met J. E. 
Jansen, J. Taeymans en J. Diercxens het geschied- en oud
heidkundig Kempisch Museum in de Mermansstraat op te 
richten.

Zijn liefde voor de geschiedenis, de stad en de streek 
spoorde hem aan om Taxandria te beminnen. Hiermede wa
ren ook de kunst, de heemkunde, de folklore verbonden. De
ze vakken vielen bijzonder in zijn smaak. Gelijk wij ge
zien hebben wakkerde hij bij zijn kinderen de liefde tot de 
kunst aan. Buitenhuis wist hij de kunstenaars zijner stad 
te bevoordeelen, bezocht hun tentoonstellingen en kocht er 
menig schilderij aan. In de heemkunde en de folklore her
kende Mr L. Boone zijn volk, de traditie, en legde zich toe op 
het verzamelen van al wat gezegden, gebruiken, overleve
ring aanging.

Doch zijn hoogste, belangstelling trad bij hem naar voren 
bij het slichten van « Dodonaea », de maatschappij van 
planten en bloemen. Zijn goedheid en zijn christelijk oog
punt zetten hem ertoe aan. Zegde Mgr. Mercier niet : « Le
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livrc dc la nature m’apprcnail quc Dicu esl bon cl que nóus 
pouvons l’aimer. » Volksman, wilde hij zijn volk verheffen 
en bij de werkmenschen dc liefde lot de natuur inplanten 
om hen edeler te maken en lot God te brengen. Iqimers een 
plant- en bloemenliefhebber wordt een schoon menscli en 
richt zijn oogen lioogcr dan de aarde. Onder zijn leiding 
kwamen tentoonstellingen en prijskampen tol stand, werden 
voordrachten gehouden, huizen versierd en uitstappen be
legd naar de Floraliën te Gent, het Museum en park vanTcr- 
vueren, serren van Laken, kasteden en parken. Het Turn- 
houtsche volk heeft er heel wat bij gewonnen.

Hebben wij de hoofdbegrippen van dit intellectueel cul
tuurleven voor oogen gebracht, hoeveel zijtakken die daar
mede verband houden, zouden wij trouwens nog kunnen op-- 
noemen. Doch het aangchaaldc volstaat om te bewijzen dat 
in de ziel van den heer Mr L. Boonc een drang huisde naar 
hel eeuwige schoone welk den mcnsch adelt en verheft.

I

!

OPGANG TOT EEN BETER LEVEN.
Zijn dood ! Neen, dat woord willen wij niet gebruiken. *t * 

Klinkt te veel naar wereldschcn zin. Die edele man, Mr L. 
Boone, is immers niet dood. Hij leeft voort in den hemel, 
hij leeft voort in zijn werken op de aarde, hij leeft voort in 
zijn kinderen, hij leeft voort in de gedachtenis zijner vrien
den, hij is eenvoudig overgegaan tot een beter leven, waar
toe het den Heer behaagd heeft hem te roepen. Zijn uur 
was geslagen, zijn loopbaan ten einde.

Als een koene strijder bleef hij lot den laatsten stond, 
niettegenstaande de ziekte hem reeds kwelde, op den post 
van plicht en werk. Den 15 Mei was hij met zijn familie te
genwoordig op het Stadsarchief bij dc inhuldiging van het 
« Besloten Hofje » ; ’s namiddags woonde hij buiten Turn
hout nog een notarieel vereffening bij ; den 17 Mei pleitte 
hij op de rechtbank van eersten aanleg en den 18 Mei, wan
neer de ziekte hem bedreigde met een noodlottige onlknob- 
ping, liet hij zich naar het gasthuis voeren voor dc gevaar
lijke operatie. In de volle kracht van zijn leven, te midden 
van zijn gewaardeerde bedrijvigheid, in christen fjelalen- 
heid, schonk hij zijn schoone ziel aan zijnen Sdiepper we
der den 30 Mei 1944.

;

i

i
3
2



77

Talis vila, finis ila. Hij scheidde van al wat hem lief was, 
gelijk hij geleefd had, zacht, .gelaten, christelijk. Wanneer 
de strijd uitbrak tusschcn de geneeskunde en de ziekte, dat 
de wetenschap alles in ’t werk stelde om de zege weg te ka
pen, dal licfdecngelcn hem de beste zorgen toedroegen, 
bleef de zieke kalm op zijn lijdenssponde en betrouwde op 
de goddelijke Voorzienigheid. Wal God zou beslissen, was 
wel gedaan. Vol gemoedelijkheid tot zijn laatsten dag sprak 
hij nog, alreeds met een gebroken stemme, deze verbeven 
woorden : « Ik offer mijn leven op voor hel heil van de we
reld, voor de uitbreiding van Christus’ rijk, voor mijn vrouw 
en mijn duurbare kinderen, voor mijn moeder, mijn 
schoonmoeder, broeders en zusters en vóór al mijn vrien
den. Maak, o mijn God, dal wij met ’t hari vereenigd blijven 
en dat de banden die ons aanccnstrengelen nooit verbroken 
worden. Het leed zal groot zijn, maar Gij alleen, mijn God, 
weet wal U moet geven. Dat Uw wil geschiede en niet de 
mijne. Mijn God, ik bemin U uit naam van gansch de we
reld.» Wie voelt daar niet in het lcitmoticf van geheel zijn 
leven !

Nog een andere trek weerspiegelt in zijn laatste stonden. 
Een goede weck tevoren had de Koninklijke Geschied- en 
O- udheidkundige Krin « Taxandria » een kostelijk « Beslo
ten Hofje » ingehuldigd waar Mr L. Boone bij aanwezig was. 
Zijn dochter had op een der luiken kunstrijk den Slag van 
Turnhout uitgebeeld met O. L. Vrouw der Sint Teeuwiska- 
pel in de lucht, als beschermster der stad. De familie bracht 
hem daarvan een foto. Nu wilde hij dat dit beeld gestadig 
voor hem gehangen werd. ’t Was een herinnering uit zijn 
laatste openbaar verschijnen, een werk van één zijner kin
deren, een aandenken van zijn goede stad Turnhout, een af
beeldsel van de H. Maagd, die hij geheel zijn leven zoo vu
rig vereerd had. Dikwijls wierp hij er een oog op. Maria, de 
goede Moeder, bleef haar kind getrouw. Onder haar bescher
ming, op den vooravond van haar feestdag van O. L. Vrouw 
Middelares, sloeg de stervende een laatstcn blik op Maria’s 
beeld, verzuchtte nog eens lot haar en de hemel ging open 
om zijn sehoone ziel te ontvangen. Gesterkt door al de ge- 
nademidddclen van de H. Kerk verliet de ziel haar stoffelijk 
omhulsel en vloog lot bij den troon van God en Zijne Móe
der. Mr L. Boone ging zijn leven voorlzellen in de gclukza-
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lige eeuwigheid. Zulk einde is een troost en een opbeuring 
voor ‘hen die nu over hun gcliqfde weenen. De «Pax Christi». 
de vrede van Christus, had zich bij zijn lijdcnssponde neer
gezet en met haar kracht en genade verliet hij het droevig 
tranendal der wereld.

Zijn plechtige uitvaart in S. -Pieterskerk te 10,30 u. bleek 
niet te zijn gelijk een andere. Wanneer het dikwijls meer 
uitwendige praal schijnt als inwendige droefheid en *t volk 
er verschijnt om zich te looncn, geschiedde het hier geheel 
anders. Er was oprechte deelneming. Men las op de gezich
ten der aanwezigen dat zij innig getroffen waren door dit 
onverwachte afsterven, dat zij een onherstelbaar verlies 
ondergingen en dat voortaan in vriendenkring, in maat
schappijen, in de stad, een aanzienlijke leemte open stond. 
De meeste lijkredens waren dieper, ontdaan van ijdele, hol
klinkende woorden. De stilte was grooler in de kerk, het 
volk bad vuriger en bleef tot ’l laatste in de mis. Zoo werd 
de goede mensch ten grave gedragen onder de belangstel
ling van geheel de Turnhoutsche bevolking.

Familie, Taxandria en vrienden zullen dan den groolhar- 
tigen christen en weldoener moeten missen. Zal het daar 
bij blijven? Naar zijn voorbeeld en met hem oefenen wij de 
hoofdhoedanigheden uil van zijn levenswandel : Waarheid, 
Goedheid, Schoonheid, als een laatste werkdadige hulde aan 
zijn nagedachtenis. Bidden wij voor zijn ziel en zeggen wij 
met G. Gezelle uit zijn « Kerkhof bloemen » :

I
*

Beeld van liefde, beeld van goedheid 
beeld van al dat edel is, 
bloeit hij zoo in aller herten 
en in clks geheugenis.

Neen, geen tijdstip, geen verjaren 
van uw sterfdag mindert ooit 
hel geheugen van al ’l weldoen 
dat gij hebt rond u gestrooid.

Dank- en dierbaar zal hier blijven 
uw gedacht, en waar gij zijt 
zal de weerklank u verfieugen 
van uw naam gebenedijd.

t
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Wij beloven ’t en wij meenen ’t 
dat wij, ver van u voorlaan, 
zullen werken, leeren, bidden 
en met u standvastig slaan.

Tol dat eens een’ dag van vrede, een’ 
dag van blijdschap God verleent, 
die hetgeen Hij kwam te scheiden, 
in Zijn goedheid weer vereent.

1

J. E. JANSEN.

1
Turnhout, 15 Augustus, O. L. Vrouw Ilemelvaartdag, 1944.
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Provinciaal Bouwmeester Juul Taeymans.

Mei dankbaarheid en weemoed brengt Taxandria ’n laatste 
hulde aan zijn medestichter en werkzaam lid, Provinciaal 
Bouwmeester Juul Tacymans, den 15 Mei 1944 «te Turnhout 
overleden. Wanneer de Kring in 1911 het Museum in dcMcr- 
mansslraal opricbtle, maakte hij er, naar onze gegevens, de 
plannen van op. Getrouw tot aan den dood ontwierp hij nóg 
twee maanden voor zijn afsterven een allerfraaist plan voor 
de eiken kast van het kunstig folkloristisch « Besloten 
Hofje », liet juweel van het Museum.

Nooit deden wij te vergeefs beroep op zijne gekende 
dienstvaardigheid. Bij het aanleggcn der grafische verzame
ling van de Stad Turnhout in 1936, wendden wij ons 'lot zijn 
uitmuntende ervarenheid in het teekenen en vroegen hem 
de oude galg der stad nabij Vosselaar in lijnen op ’t papier 
*tc brengen. Wij gaven hem de noodige aanwijzingen getrok
ken uil de rciitmeeslersrekcningen van XVI0 eeuw. Volgens 
deze oorspronkelijke bron schetste hij dan een beeld van de 
galg, dat een meesterwerk is als begrip en teekening. Wal 
zeggen nog van zijn andere uil beeld in gen, b- v. wan den 
wondcrschoonen toren der kerk van Wcchelderzande en 
van de herstelling van het Turnhoulsch stadhuis in XVI- 
XVIIcn eeuwschen bouwtrant ? Maar wal alles overtrof en 
zijn standaardwerk blijft zijn de plannen voor de herstel
ling van hot XVII0 ceuwsch kasteel te Turnhout, die hij ont
wierp en mocht uilwerken op last van de Provincie, van 1912 
tot 1921.

Deze hoogst verdienstelijke bouwmeester werd niet naar 
verdiensten beloond, ’t Is begrijpelijk, wanneer men zijn ka
rakter nagaat. J. Taeymans was een nederig, bezadigd, ge- 
pondereerd man, een man van de daad, geen holklinkende 
woordenzaaier, noch intrigant, noch vleier. De wereld wil 
gestreeld worden en dal kon hij niet. Hij was er le rechtscha
pen voor. Daarbij wanneer hij een plan had opgemaakt, 
moest het werk zorgvuldig uilgevoerd worden of hij deed 
het af breken en herbeginnen, wat altijd niet in eenieders 
smaak viel. Hij dierf rechtuit zijn mcening zeggen. Zulks 
strookte niet met de hedcndaagsche kunstmatige opgeblazen 
mentaliteit.

En nochtans in hel binnenste van dien uilwendigen slroe-
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ven kunstenaar klopte ccn gouden hart dat breed openstond 
voor begeestering van liet echte schoone, voor de dienstvaar
digheid, voor de vriendschap, voor het medelijden. Hóe aan
genaam was hij in intiem gezelschap ! Hoe smakelijk rede
neerde hij dan, bij hel rooken van een klein pijpje, óver de 
kunst, de techniek, de geschiedenis, het landschap. Daar uit- 
ic hij zich gelijk hij oprecht was : een menschlicvend bur
ger, eer. geaard kunstenaar. Voeg daarbij nog zijn liefdevol
le houding in den huiskring, zijn stipte volbrenging van 
krislelijke en burgerlijke verplichtingen en de streep is ge
trokken onder het beeld van een hoogst verdienstelijk be
stuurslid van Taxandria.

Nu geven wij het woord aan den geachlen lieer S. van de 
I-Teyning, die lange jaren als beambte den hoer J. Taeymans 
trouwvol ter zijde stond en dus wei bij machte is om over 
het werk van zijn meester te schrijven.

Julius Petrus Apolonius Taeymans werd geboren te Turn
hout den 10 Oclobcr 1872, deed zijn studies in het Sl. Jozef- 
collegc aldaar, studeerde aan de Academie van Schoonc 
Kunsten te Antwerpen, trad in den echt met mejufvrouw 
Maria Hcllcmans en volgde zijn vader op als provinciaal 
bouwmeester voor het Arrondissement Turnhout in het jaar 
1903. Hij vervulde dit ambt lot in 1937, wanneer hij 
welverdiende rust nam. Als blijk zijner verdiensten werd hij 
Officier in de Kroonorde en liet het provinciaal bestuur hem 
loc den ecrctilel van zijn ambt te voeren. De dood trof hem 
den 15 Mei 1944.

Als bouwmeester was hij de goede stuurman en leider, te
vens de voorzichtige bouwer. Gansch zijn leven was als een 
verheerlijking van den Vlaamschcn Hergcboortcslijl. Zijn 
kerken ontwierp hij meestal in Golischen of Romaanschen 
stijl, zijn gemeentehuizen in Vlaamsche Renaissance, de 
scholen droegen den stempel van den bouwtrant in zwang 
op het tijdperk dal ze werden opgerichl. Nochtans vertoonen 
al die werken zijn persoonlijkheid.

De meester was de bezadigde in zijn kunstuiting, geen 
« lafclspringcr » of geen « achterblijver » in zijn architec
tuur. Hij liet zich leiden door het verleden. « Er is niets 
nieuws onder de zon » placht hij te zeggen, waarmede hij 
bedoelde : « laat ons zien en nagaan hoe onze voorgangers 
hel deden en de dingen dan aanpassen aan onze hedendaag-

is

I



I

— 82 —

sche nooden en komfort ».
Dc lieer Taevmans was tevens Briefwisselend lid van de 

Société Centrale d’Architecture de Belgique en ondervoor
zitter van de Administratieve Commissie van de gevange
nissen Ie Turnhout en Merksplas.

Gedurende vele jaren was hij leeraar aan de Stedelijke 
Teekenschool te Turnhout en ook bestuurder dezer inrich
ting. Onder zijn beheer kende deze school een hoogen bloei, 
getuige hiervan het groot aantal leerlingen die van uit ver
schillende gemeenten de lessen kwamen volgen. De Bestuur
der gaf, spijtig genoeg, zijn ontslag naar aanleiding van een 
geschil met het stadsbestuur. Zijn leerlingen betreurden zijn 
heengaan. Hij vertrok met de eer veel goed gedaan en het 
feekenonderwijs kunstiger -te hebben opgevoerd ten bate der 
bevolking.

Om zijn werkzaamheid als bouwmeester te laten uitschij
nen, sluiten wij di»t artikel met een beknopte chronologische 
opgave van de gebouwen, die hij tijdens zijn loopbaan als 
provinciaal bouwmeester uitvoerde :
In 1903 : Turnhout, kerk H. Hart. — Beerse, kapel aan het 

gasthuis. — Poppel, Gemeentehuis.
1904 Vorst-Merlaar, kerktoren. — Balen-Hulsen, kerkmeu- 

belen. — Tongeadoo, school. — Hulshout, schóól en wo
ning.

1905 : Geel-Zammel, pastorij. — Noorderwijk, pastorij. — 
Balen-Wezel, pastorij. — Balen-Wezeh'kerk- — Arendonk, 
gemeentehuis. — Beerse, school. .

1906 : Meerhout-centrum, school. — Balen-Neet centrum, 
gemeentehuis. — Geel-Oosterloo, pastorij. — Vlimmeren, 
pastorij. — Baarle-thertog Zondereigen, pastorij. — Geel- 
Winkelomheide, pastorij.

1907 : Merksplas, school. — Minderhout, school. — Herselt, 
school. — Rijkevorsel-Beerse, pastorij. — Hersselt-BIau- 
berg, pastorij. — Oud-Turnhout, gemeentehuis. — Rijke- 
vorsel, S. Jozefkerk. — Poederlee, kerk. — Ravels, kerk.

1908 : Turnhout, pastorij H. Hart. — Moll, pastorij.
1909 : Wechel-ter-zande, verandering pastorij. — Gierle, 

veranderingen kerk. — Vosselaar, pastorij. — Bouwel, ge
meentehuis.

1910 : Westmeerbeek, pastorij. — Olmen, pastorij. — Oud- 
Turnhout, Schoonbroek, pastorij. — Vorst, gemeentenhuis.
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— Retie, school.
1911 : Hersselt - Blauberg, school cn woning. — Oevel, ver

andering pastorij. — Hersselt, restauratie kerk. — Turn
hout herstelling Kasteel - Gerechtshof. (1911-1912).

1912 : Vlimmeren, school en woning. — Poederlec, gemeen
tehuis. — Poppel, school en woning.

1913 : Vosselaar, gemeentehuis. — Arendonk, kapel bij gast
huis. — Meerle, gemeentehuis.

1916 : Veerle, kerk.
1919 : Oud-Turnhout Oosthoven, nieuwe pastorij.
1921 : Merksplas C., school.
1923 : Oud-Turnhout, school en woning. — Herenthals, res

tauratie aan de stadspoorten. — Meerle, school en woning
— Turnhout, restauratie S. Theobalduskapel.

1924 : Desschel, school en woning.
1925 : Arendonk - Voorheide, school.
1929 : Moll-Sluys, vergrooting kerk.
1930 : Moll-Gompel, pastorij.
1931 : Moll-Ginderbuiten, school. — Arendonk, school. — 

Geel-Steelen, kerktoren. — Hoogstraten K. Boomstraat’, 
nieuwe school. — Balen-Neet, nieuw gasthuis.

1932 : Desschel, nieuw gemeentehuis.
1936 : Geel-Holven, school cn woning.

Inlusschentijd werkte de heer Tacymans nog aan veel an
dere kleine herstellingen ten laste van de provincie. Als pri
vaat bouwmeester hechtte hij zijn naam aan den opbouw der 
kerk van O. L. Vrouw Middelares (1929-1930), aan verande
ringen en verschooningen in hel klooster van het II. Graf. 
aan den opbouw van de Aposlolickcnschool op ’t Stokt en 
bood hij zijn hulp aan zijn broeder Z. E. P. L’. Tacymans in 
de oprichting van S. Jozefscollege in de Aslridlaan. Al deze 
werken werden uitgevoerd te Turnhout. Volledig daarbij nog 
deze lijst met het ophouwen van privaatwoningen en de le
zer zal zich een gedacht kunnen vormen van wat de heer 
J. Taeymans tijdens zijn loopbaan in Turnhout en de Kem
pen presteerde. Zulk een verdienstelijk bouwmeester is wat 
meer als vergetelheid waard. Taxandria houdt ziju nage
dachtenis in hoogc cere.
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Baron du Four.

Wederom hoeft de dood een der vooraanstaande leden 
van Taxandria ontrukt.. Hoogwelgeboren heer Frans Anna 
Louis Jozef Baron du Four, weduwenaar van Jonkvrouw 
Germaine du Bois d’Aische, echtgenoot van Jonkvrouw Ger- 
maine Herry, overleed godvruchtig de Turnhout den 7cn Ja
nuari 1945. Geboren den 5tn Juni 1871 studeerde hij aan de 
Middelbare School en S. Jozcfsoollegc zijner stad. aan de 
Universiteit te Leuven, en bekwaamde zich als ingenjeur in 
de nijverheid.

Een schoone toekomst stond hem te wachten. Zijn móeder 
Mevrouw A. Dufour-Dessaucr was de groole papiernijve- 
raars Brepols en Dierckx opgevolgd en had hun firma tot 
uitzonderlijken bloei gebracht. Na haar dood, in 1904, nam 
de zoon Frans de beugels van hei bestuur in handen. In 1911 
werd hij voorzitter van de naamlooze maatschappij Elablis- 
sements Brepols. Verstandig en werkzaam breidde hij de 
zaak zeer breed uil. Het drukken van boeken besloeg een be
langrijke plaats in de ontwikkeling, zoo voornaam dal Z. H. 
Paus Pius X in 1905 gewaardigdc de firma als Pontificale 
uitgeverij te erkennen. De gebouwen werden weldra te klein. 
Men kocht aanpalende'gronden aan, richtte nieuwe werkhui
zen op, vooral in 1913 en 1930 een oprechte papiercily 
verrees van de Papenstraat lot aan de Lindckens. Handel en 
nijverheid stegen van jaar lot jaar zoo 'in hel binnen als in 
het buitenland. Dit was hei werk van Baron du Four. Stond 
zijn zakelijke bedrijvigheid hoog, als kristchjk patroon met
ier daad leefde hij de sociale begrippen na en verwaarloos
de geenszins den zedclijken toestand van zijn ondergeschik
ten. Van jaar lot jaar begreep zijn werkvolk beter zijn in
zichten, waardeerde hem meer en meer en omringde hem 
tol op hel laatste uur met den hoogs ten eerbied. Zijn naam 
s-lond zoo eervol bij handelaar en nijveraar aangeschreven 
dal zij hem tot voorzitter van de handel en nijverheid ka
mer van het arrondissement verkozen.

Te midden van die ingewikkelde stoffelijke bezigheden, 
-toonde zich Baron du Four als een sociaal, intellectueel, 
godsdienstig fair burger in ’t Turnhoulsch wereldje. Inde 
liooge burgerij staande, als een gentleman voorkomend, wist 
hij zich aan te passen aan de noodwendigheden van den so-

;
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cialen omgang. Zonder hoovaardige aanstotelijkheid, zón
der gemaakte lioogsprekerij, en ook zonder overtollige fa
miliariteit, nam hij gemoedelijk deel aan den handel en wan
del van zijn medeburgers.

Intellectueel* doordieple hij de wetenschappen van al wal 
zijn bedrijf aanging. Daarna ging zijn belangstelling naarde 
geschiedenis en de kunst. De algemeene zoowel als de Vader- 
landschc en Turiihoutsch-Kempischc geschiedenis vonden in 
hem een ernsligen navorscher.Wij ontvingen van zijn opspo
ringen een wel ineengezet hoekje over Retie, de plaats van 
zijn zomerverblijf, welk van grondige kennis der geschiede
nis getuigde. Op zijn kasteel aldaar had hij een merkwaar
dige verzameling aangelegd van kunstvoorwerpen en oudhe
den, waar menig perellje in te vinden was. Zijn kennis en 
goede smaak lagen er in verscholen.
Gosdienslig loonde zich Baron du Four een voorbeeld in het 
parochieleven, ’t Bleek geen oppervlakkig Christen, maar 
een diep overtuigd pratikeerder. Lid van de voornaamste 
broederschappen van het H. Sacrament en van 0. L. Vrouw, 
vervulde hij zijn godsdienstige verplichtingen nauwkeurig 
in het bijwonen der H. Mis, in het ontvangen der H. Com
munie. Zijn laatste oogenblikken verliepen dan ook stich
tend. Wanneer zijn nuuslbestaande'n rond zijn sterfbed ge
schaard knielden en hun weesgegroetje prevelden, richtte 
hij eensklaps het hoofd op en zei stil : neen, neen, dat niet, 
de missel, de gebeden der stervenden, ’t Was onder hel le
zen van die heerlijke uilboezemingen van onze Moeder de 
H. Kerk dat zijne schoone ziel haar aardsch omhulsel ont
vloog.

Heeft het voorgaande meer betrek op het privaat leven 
van Baron du Four, zijn openbaar leven is niet minder in
grijpend. Turnhout had behoefte aan bekwame bclanglooze 
leiders. De veelzijdige hoedanigheden van het hoofd der 
Etablissement Brepols sprongen in hel oog der kiezers. Hij 
kwam op hei stadhuis, in den Senaat, en regeerde weldra als 
burgemeester de belangen zijner geboortestad.

Moeilijke lijden braken aan. Duitschland had België over
vallen, den 4 Oogst 1914. De vijand trok den 8 October 
Turnhout binnen. Een groot man stond als burgemeester 
aan liet hoofd der stad. De heer V. van Hal onderging de ge
weldenarijen van den overweldiger. Zijn weinig schitteren-

i
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dc gezondheid werd er door geschokt. Men raadde den wij
zen burgervader aan om naar Holland uit te wijken. Sche
pen Jr du Four werd in zijn plaats aangesteld als dienstdoen
de burgemeester. Een kranig bestuurder volgde hel voortref
felijk hoofd der stad op. Weldra toonde de eerste magistraat 
hoe waardig hij was van dc plaats waar men hem had aan
gesteld. Onverschrokken, koelbloedig, gerechtigd, ging liij 
zijn gang en boog geenszins het hoofd voör den immer: be
dreigenden vijand. Wanneer de Duitschers hem wilden 
dwingen de lijst in te dienen van degenen die zij van zin 
waren te ontvoeren, antwoordde hij kordaat : neen dat 
nooit. De Wn. Burgemeester had zich lot regel gesteld : toe 
de geven al wat de indringers, volgens het Volkenrecht en het 
Haagsch verdrag mochten eischen, maar geen vinger meer. 
Hij bleef onverschillig voor hun gewone brutale bedreigin
gen. Hij dierf zelfs den 30 Juni 1918 de plechtige intronjng 
van het H. Hart in de stad bijwonen en in tegenwoordigheid 
van Z. E. Kardinaal Mercier gansch de bevolking aan Jezus 
goddelijk Hart toewijden.

De oorlog eindigde den 11 November 1918 met de neder
laag der Duitschers. De hooggeprezen heer V. van Hal was 
in de laatste dagen den J3 Mei 1918 te Teteringen bij Breda 
gestorven. Wanneer liet land vrij kwam bekrachtigde een 
koninklijk besluit van 4 Februari 1919 de definitieve be
noeming van Jr du Four als burgermeester van Turnhout. 
Nu kon hij voor goed ongehinderd de belangen der gemeen
te verzorgen. *1 Werden schoone tijden. De stad floreerde. 
Rechtvaardig, stipt, belangloos nam hij hel welzijn zijner 
onderdanen ter harte. Geen gewichtig standpunt liet licm 
onverschillig. Zooals hij zich loonde in zijn nijverheidszaak 
trad hij op in hel bestuur van de volksgemeenschap. Veel 
goeds kwam er tot stand. Om maar een daad te vermelden, 
verwijzen wij naar de onvergelelijke feestelijkheden van 
hel jubeljaar der Belgische Onafhankelijkheid in 1930. De 
Burgermeester stelde voor als een blijvende gedachtenis van 
het roemwaardig jaar hel stadsmuseum Taxandria te ver- 
grooten. Met hem stemde hel schepencollege eene som var. 
127.000 l’r. voor dc uitbreiding.

Zoo verging het bestuur van Burgemeester Baron du Four 
in een afwisseling van gewichtige daden tot dat hij het uur 
gekomen achtte de teugels van het bewind aan jongere han-

!
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den over Ie laten. De hooggeachte eerste schepen, de Heer* 
A. van Hoeck, volksvertegenwoordiger, volgde hem in 1933 
op.

De eerste overheden van Kerk en Land beloonden hem 
voor zijn slichtende bedrijvigheid en schonken de volgende 
onderscheidingen : Commandeur van de Leopoldsorde en 
van de Orde van Sint Gregorius de Groote, het Burgerlijk 
Kruis van Eerste Klas, de Engclsche oorlogsmedaille met 
eervolle vermelding bij het leger, de herinneringsmedaille 
van den oorlog 1914-1918 enz. Den 4 Mei 1911 werd de heer 
Dufour in den adel opgenomen en den 8 October 1929 ver
kreeg hij den titel van Baron. Zijn leuze luidt : Melius esse 
quani vulere : het is beter het te zijn,dan te schijnen.

De Voorzienigheid heeft nu die prachtfiguur voor altjjd 
van ons verwijderd, ’t Is een heerlijke brok Turnhoutsche 
geschiedenis die verdwijnt. Met gelatenheid onderwerpen 
wij ons aan Gods eeuwige raadsbesluiten. Doch onze bewon
dering en dankbaarheid blijven den vooraanstaanden over
ledene getrouw. Gelijk zijn naam met eere gehecht is aan 
een der diep-inslaandslc tijdvakken van de stad Turnhout, 
slaat hij met gouden letteren in de Annalen van Taxandria 
geprent. Nooit zal de Koninklijke Geschied- en Oudheidkun
dige Kring der Anlwerpsche Kempen zijn hoogbegaafd lid 
en gemoedelijken weldoener vergeten.

Dokter in de rechten Jozef Ceulemans.

Taxandria betreurt wederom het afslerven van een ijverig 
bestuurslid. De heer Jozef Isidoor Anna Maria Jacobus Ceu
lemans, echtgenoot van Mevrouw Myriam de Vicq de Cump- 
tich, vond den dood in een aulo-ongeval nabij Mechelen den 
25 Januari 1945. Geboren te Turnhout den 7 Juni 1907 stu
deerde hij op volgens aan S. Jozef college aldaar, de Hooge- 
school van Leuven, en bekwam de diplomala van advokaat 
en kandidaat notaris.

Edelmoedig karakter, idealistisch getint, wierp hij zjch 
in hel leven om goed te doen en nuttig te wezen. Na kleine 
aangelegenheden stelde zich een breed veld open in den oor
log van 1940. Met moed vioog hij ten strijde voor het Vader
land. Zijn gedrag was zoo schitterend dat de legeroversten 
hem vereerden met vermeldingen aan de dagorde van het
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Regiment 1° Gidsen. België leed daarna aan een zwaardruk
kende Duitsche bezetting. De gloeiende vaderlandsliefde van 
den heer Geulcmans was daarom niet uitgedoofd. In den 
weerstand bevorderd tot kommandant van het geheim leger, 
was die post voor hem geen ijdele titel. Hij bleef niet bij de 
pakken zitten, maar toonde zich werkelijk verdienstelijk en 
pleegde menig vrome daad. Het verbaasde dan ook niemand 
dat 11a de be<rijding.de overheid hem als rechtsgeleerde tot 
substituut krijgsauditeur bij den arrondissemcnts krijgs
raad te Turnhout benoemde.

Intusschentijd werkte hij met ijver als kandidaat notaris 
in de notarieeie studie van zijn hooggeachten vader met de 
hoop hem eens te mogen op volgen. Een schoone toekomst 
in ’t verschiet ! Deze taak maakte zijn eenige bekommernis 
niet uit. Hij bleef op sociaal gebied geenszins ten achter, 
zoo min als op ’t liefdadigheidstcrrein, waar als lid van Sl. 
Vincenliusgenoolschap de armen zijn warme toegenegen
heid verkregen. Intellectueel aangelegd voelde hij veel voor 
geschiedkundige navorschingen, werd bestuurslid van den 
Koninklijken Geschied- en Oudheidkundigen Kring Taxan- 
dria en sielde veel belang in de werking van deze Kempisclie 
maatschappij. Hij schreef eene sociaal-geschiedkimdige stu
die over de Spaansche Inquisitie, welke van diepe kennis
sen en ernstige navorschingen getuigt.

Die schoon begonnen ioopbaan is nu als een pas ontloken 
roos gebroken. Gelukkiglijk heeft de diepbetreurde afgestor
vene op korten lijd een welgevuld leven gesleten, zooalshet 
boek der Wijsheid zegt :Consummatus in brevi explevit tem
pora multa. Hij zal niet mol ledige handen voor den eeuwi
gen Rechter verschenen zijn. Vriend van God, was hij ook 
vriend der menschen. Zijn edel en vroom karakter maakte 
hem bemind en geacht door eenieder die hem naderde. Geen 
hoogspreker noch opdringer, kwam hij in de samenleving 
meer voor als een zacht, nederig, sympathiseerend persoon, 
wiens zedelijke bevalligheid een innemenden indruk naliet.

Zulk verdienstvol leven betreuren wij meer dan een ander 
maar het blijft steeds een troost, een balsem op de wonde, 
voor allen die hem cens beminden. Taxandria zal zijn nage
dachtenis immer in eere behouden.



ii
'

— 89 —

E. H. Frans J. H. Crols.

Rek lor der Zusters Aposlelincn te Antwerpen, geboren te 
Turnhout den 2 September 1882, gestorven te Antwerpen 
den 27 December 1944.

Lid van Taxandria deed de E. II. Crois den Koninklijken- 
Kempischen Kring eer aan door zijn litterair werk. Hij was 
de schrijver van zijn gemoed. In causcries, radiotoespraken, 
tijdschriften (De Lelie), schriften over zedelijke vrouwe
lijke aangelegenheden, wist hij, zonder hoogc litteraire 
vlucht of diepe philosophie, zijn lezeressen te boeien en tref
fende lectuur te verschaffen. Zijn naam dient bewaard te 
blijven.

1=

Z. E. H. Leo M. H. Senden.

Pasloor-Dekcn te Hoogstraten sedert 1 Juli 1936, geboren 
te Turnhout den 11 Juli 18>8, overleden in hel Consent ra lie- 
kainp van Elrick (Weimar) na 8 maanden gevangenschap 
den 17 December 1944.

Alhoewel hij geen lid was van Taxandria, brengen wij 
nochtans hulde aan zijn vaderlandsliefde, waarvoor de jon
ge Deken zijn leven ten beste gaf. Een tweede reden omzijn 
naam te vereeuwigen is de wetenschappelijke schat, waarme
de hij hel Land verrijkte. Vooral zijn schriften over de na
tuurwetenschap, die hij zoo kundig wist te vulgariseeren, 
blijven hem eer en hoogachting verwerven.

J. E. J.
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J.-K. HUYSMANSDe Familie van
te Turnhout.

Uit enkele nota’s in het bekende en belangwekkende bock 
van Guslave VanwelkenJhuyzen, « J.-K. Huysmans et la Bel- 
gique » (1), weten we dal de beroemde Franscbe scflirijver 
en bekeerling Joris-Karel Huysmans, eigenlijk Charles-Ma- 
ria-Georges Huysmans, te Turnhout drie tantes bad : Augus- 
ta, Katho, en Mickt) Huysmans. We hebben getracht eenigc 
bijzonderheden aan de weet te komen nopens de Turnhout- 
sche familie van dezen beroemden auteur, welke door de 
Belgische letterkundigen uit de generatie van « La jeune 
Belgique » als een der hunnen werd beschouwd. Trouwens, 
de belangstelling voor J.-K. Huysmans en zijn werk werd 
vóór een paar jarch te onzent heropgewekt door de interes
sante verhandeling van Herman Bóssier, « Geschiedenis van 
een Romanfiguur » (2).

Vooreerst een woord over J.-K. Huysmans en zijn afstam
ming. Charles-Marie-Georges Huysmans, zoon van « Victor- 
Gódefróy-Jean Huysmans, dessinaleur, demeuranl rue Su- 
ger, 11, (Paris)... et de Elisabeth-Malvina Badin, sou épou- 
se », werd geboren te Parijs op 6 Februari 1848. Hij over
leed te Parijs in zijn woning van de « rue Saint-Placide, 31 » 
op 13 Mei 1907. In de negentiger jaren bekeerde zich deze 
schrijver van de naturalistische school en oud-leerling 
van Ernile Zola, 'tot hel geloof zijner vaderen. Het moeiza
me, tortueuse proces van zijn bekeermg verhaalt hij, op de 
hem eigen meesterlijke wijze, in een uiterst verfijnde taal 
en een zelden geëvenaarde» woordenrijkdom, in zijn merk
waardig boek « En route » (1895). Verder gelden als zijn 
voornaamste letterkundige gewrochten : « Arebours» (1884), 
« La-bas » (1891). « La Catihédrale » (1898), « Sainte Lyd- 
wine de Schiedam » (1901) « De Tout » (1902), « L’Oblati» 
(1903),« Les foules de Lourdes » (1905). Over J.-K'. Huys
mans en zijn werk werd heel wat geschreven. Belangstellen
den verwijzen we in het bijzonder naar de reeds vermelde 
studie van Gustave Van Welkenhuyzen en naar de verhan
delingen van L. Deffouz, L. Descaves en den bekenden Pa- 
rijzer advocaat Maurice Gargon (3).

De vader van J.-K. Huysmans, nl. Gotfried Huysmans,
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werd geboren Ie Breda en stierf te Parijs, wanneer Joris-Karl 
nauwelijks acht jaar oud was. Hij stamde uit een familie van 
acht kinderen, waaronder twee jongens, Constant en Got- 
fried, en zes meisjes : Katho, Micko, Augusta (gehuwd), 
Ma Hulde (gehuwd), Virginie en Oda. Tusschen den oudsten 
jongen, Constant en het jongste meisje, Oda, was een ver
schil in leeftijd van zoowat twintig jaar. De ouders vanGot- 
fried, en van Kallio, Micko en Augusla, waren : Jacobus-Ca- 
rolus Huysmans en Maria-Elisabeth Beens, een notarisdoch
ter van Breda (4). Deze woonden in 1856 te Ginniken. Jaco- 
bus-Carolus Huysmans was bestuurder geweest van de mili
taire academie te Breda. Op laleren leeftijd blind geworden, 
werd 'hij in zijn ambt opgevolgd door zijn zoon Constant 
Huysmans, welke er levens het ambt van teekenleeraar 
waarnam. Deze Constant Huysmans vestigde zich later te 
Tilburg.

Gótfried Huysmans, vader ^an Joris-Karl, had zich te Pa
rijs gevestigd, alwaar hij eenigszins naam heeft gemaakt als 
schilder en lithograaf. Zelfs zou hij de techniek van den 
kleurensteendruk geperfectionneerd en « La journée d’un 
Chrétien » (1852-1853) op merkwaardige wijze verlucht 
hebben (5).

Onder de verdere voorouders van J.-K. Huysmans zouden 
nog moeten vermeld worden : Kornelis Huysmans, bijge
naamd Huysmans van Mechelen, kindschap- en zeeschilder, 
leerling van Gaspard de Wil en van Jacob van Artois, gebo
ren te Antwerpen op 2 April 1648 en overleden te Mechelen 
op 1 Juni 1727 ; Jan-Baptist Huysmans, broeder van den 
voorgaanden, insgelijks een voornaam schilder, geboren te 
Antwerpen op 6 Oclober 1654 ; en Jacob Huysmans, liistorie- 
en portretschilder, leerling van Willem Bakereel, geboren te 
Antwerpen in 1656 en overleden te Londen in 1699.

Ziehier nu een en ander over de familie van J.-K. Huys
mans te Turnhout.

Augusta^Maria-Antönia Huysmans, gemeenzaam Gusta ge
noemd, werd gebopen te Breda op 3 September 1820. Wan
neer ze zich te Turnhout kwam vestigen konden we niet 
met zekerheid uitmaken. Zeker is hel dat ze als jonge doch
ter alhier haar inlrek nam bij een gehuwde tante, wier echt
genoot, een zekere Delact, goudsmid was en in de Otterstraat 
een juwelierszaak uithaal te. Op 27 October 1856 trad ze in
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hel huwelijk mei Adrianus-Carolus Oómen, in de wande
ling « Janus Oómen », koperslager van beroep. Deze laatste 
werd geboren Ie Breda op 12 Maart 1821 als zoon van Jaco- 
bus Oomen, hovenier, en van Cornelia de Wilde overleden 
Ie Breda op 29 Januari 1837. Als getuigen bij hel huwelijk 
Adrianus Oomen-Augusla Huysmans traden op : Hipolitus- 
Carolus Dechaffoy, notaris, oud 50 j., Petrus-Josephus Huy- 

• brechts, winkelier, oud 35 j., Pelfrus-Josephus Prinsen; koop
man, oud 43 j., en Fredericus-Augustinus Van Pelt, particu
lier, oud 32 j.. Deze getuigen waren geen familie van bruide
gom of bruid ; ze waren dus wellicht vrienden of kennissen 
van Adrianus Oomen of van de pleegouders van Augusla 
Huysmans.

Adrianus-Carolus Obmen vestigde zich op 14 Juli 1851 te 
Turnhout, komende van Breda. Augusta Huysmans, echlge- 
noote Oomcn, komt le Turnhout eerst voor bij de jaartelling 
van 31 December 1856, het jaar van haar huwelijk dus. Het 
echtpaar Oomen-Huysmans woonde in de Ollerslraat, nr. 
633, tot op 17 Maart 1867, datum waarop ze verhuisden 
naar de Patersstraat, nr. 255 (6). Het is aldaar dat Augusta 
Huysmans op 29 Augustus 1893 te 11 u. voormiddag over
leden is. Als aangever bij dit overlijden staal vermeld : Ilcn- 
ricus Van den plas, bouwmeester, kennis van den overledene. 
Adrianus Oomen, toen « rentenier », overleed op 3 October 
1899 in de Leopoldstraat. Na hel overlijden van zijn eerste 
vrouw was hij hertrouwd met Maria-Francisca Pouillon, 
in 1894.

De echtelingen Oomen-Huysmans hadden geen kinderen. 
Dit punt hebben we nauwkeurig onderzocht, omdat Guslave 
Van Welkcnhuvzen op blz. 45 van zijn hoogervermelde stu
die ten onrechte beweert : « De ces trois tantes qui habi- 
taienl Turnhout, une seule, Augus ta, étail mariée et eut un 
fils dont il est queslion dans la lellre a Eekhoud.» Van Wel- 
kenhuyzen steunt daarbij op het volgende : In 1883 had 
Georges Eekhoud aan J.-K. Huysmans een exemplaar toege- 
sluurd van zijn roman 
actie verloopt in de Kempen. Huysmans schreef hem bij die 
gelegenheid : « Ayanl moi-même un peu scjourné dans ce 
coin hollando-belgc, alors que j’allais voir un cóusin qui ha- 
bile a Tornhout et un oncle qui demeure a Tilburg, j’ai pu 
savourer avec plus de plaisir cncorc l’odeur si véhémente et
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si rudc dc volre livrc. » (7). Ofwel bedoelde Huysmans hier
mede zijn aangei rouwden oom, Adriaan Oomen en vond hij 
hel korter te zeggen « ccusin » dan wel «oncle par alliancc» 
ofwel heeft hij hier hel woord « cousin » gebruikt in de be- 
leekenis van « familielid-verwanle », een betcekenis die het 
woord in hel Fransch inderdaad heeft.

Ten andere, op hel bidprentje van Augusta Huysmans 
komt volgenden tekst voor : « Beminde Echtgenoot en Zus
ter, ik smeek U door Jesus-Christus onzen Heer, en door de 
liefde van den H. Geest, dat gij mij zoude't bijstaan door de 
gebeden die gij aan God voor mij zult opdragen. Rom. XV. 
33. » Er is dus geen spraak van een zoon op hel oogenblik 
van haar overlijden en we konden ook nergens vinden dat 
dal in hel gezin OomenTluysmans een kind zou geboren of 
overleden zijn.

Op dit bidprentje komt ook nog een andere bizonderheid 
voor. Het vangt aldus aan :

t
Ter zaliger Gedachtenis 

van vrouwe
AUGUSTA MARIA ANTONIA HUIJSMANS 

Echlgenoole van den Heer 
Adrianus Carolus Oömen 

Lid der Congregatie van O. L. Vrouw 
geboren te Breda den 3 September 1820, 

godvruchtig overleden te Turnhout den 29 Augustus 1893, 
versterkt door de genademiddelen van onze 

Moeder de II. Kerk.
De naam Huysmans slaat hier dus vermeld : Huijsmans, 

met een ij. Léon Deffoux schrijft in een voetnota op blz. 19 
van zijn studie : « J.-K. Huysmans söus divers aspects » 
« Les actes officiels orlhographient ce noin sans trema sur 
l’y. L’écrivain signail lc plus souvent G. Huijsmans, comme 
ci-dessus. II réservait a la liltérature cc « Joris-Karl » qui 
rappelait ses origincs hollandaises. » (8). Dit laat vermoe
den dat de schrijfwijze « Huijsmans » in de familie gebrui
kelijk was. Alhoewel zelf Nederlandsch-onkundig, was J.-K. 
Huysmans zeer fier op zijn Nedcrlandsche afkomst, 
schrijft ergens : « II me reslc le vieil Ilollandais sous le né- 
vrolique Parisien, » en elders nog noemt hij zich zelf : « Un 
Hollandais pulréfié de parisianisme. »

Hij
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Komen we nu lot de beide ongehuwde zusters van Augusla: 
Katiho en Micko Huysmans. Deze hebben zich terzelfder lijd 
te Turnhout gevestigd-

Catherina-Augusta-Maria Huysmans, gemeenzaam ge
noemd Katho, met klemtoon op de o, werd geboren te Breda 
op 10 April 1814. Ze slaat ingeschreven te Turnhout 5 Maart 
1872, komende van Ginniken en Bavel, en nam haar intrek 
bij haar zuster Augusta Oomen-Huysmans- Nergens vinden 
we ze vermeld als gehuisvest op het begijnhof, alhoewel het 
zeker is dal ze er bij haar zuster Micko gewoond heeft. Het 
is ook in de Palersslraat, ten huize Oomen-Huysmans, dal 
ze op 27 Maart 1888 « wegens ouderdom » overleden is.

Maria-Jacoba-Elisabeth-Catherina Huysmans, gemeenzaam 
genoemd Mickö, met klemtoon op de i, werd geboren te 
Breda op 22 Mei 1818. Van bij haar inschrijving te Turn
hout, op 5 Maart 1872, komende van Rotterdam, slaat ze 
vermeld als « particuliere ». Ze nam aanvankelijk haar in
trek op het Begijnhof, in het huis nr. 656, bij Mevrouw We
duwe Engels-Naerhuyzen, Maria-Elisabclh, particuliere (9). 
Op 18 December 1872 vestigde ze zich op de Botermarkt, 
huis nr. 551, verhuisde weer naar het Begijnhof op 3 Augus
tus 1874 en woonde er in hel huis nr. 698 bij Mejuffrouw 
Elisabelh-Joanna-Cornelia Janssens (10). In dit huis stierf 
Micko op 30 October 1887, te 9 u. voormiddag, aan een hart
ziekte.

Micko Huysmans was zeer klein van gestalte. Huysmans 
moet eens verteld hebben dal hij, bij een bezoek op liet Be
gijnhof te Turnhout, zijn tante Micko eenvoudig op zijn 
school had genomen om gemakkelijker met haar te pralen.

Al onze zegslieden, welke de gezusters Huysmans eenigs- 
zins gekend hebben, verzekeren ons dat het zeer « brave, 
godvruchtige, stille menschjes » waren. Hel doodsbceldeken 
van Augusla vermeldt dat ze lid was van de. congregatie van 
O. L. Vrouw en geeft dus ook een aanwijzing in dien zin.

Over hel bezoek, of de bezoeken, van J.-K. Huysmans bij 
zijn tantes te Turnhout, konden wc geen bijzondcihedcn ver
nemen. Wel hebben Micko of Kalho soms eens gewag ge
maakt van een neef uit Parijs, « een soort alhëisl » waar ze 
denkelijk liefst over zwegen. Het slaat vast dat J.-K. Huys
mans een bezoek gebracht heeft te Turnhout in Augustus 
1876, toen hij enkele weken te Brussel vertoefde wegens de
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uitgave van zijn eersten roman « Marthe. Histoire d’unefil- 
le.», welke aldaar hij Félix Callcwaerl gedrukt werd. We 
kunnen ons indenken dat de Huysmans van 1876 niet in de 
gewenschte gemoedsgesteldheid verkeerde om met zijn de
vote lantjes « cón affettö » op te schieten. Een zinnetje in 
zijn « Carnet d’un voyageur a Bruxelles » (1876), waar hij 
Brussel afschilderl als « la terre promise des hières fortes 
et des fillcs, lc Chanaan des priapces et des saouleries », 
teekent duidelijk zijn geestesrichting op djl tijdstip. Noch
tans moeten zijn vrome tantes in liet stille hegijnhofmilieu 
een diepen indruk op hem hebhen gemaakt. In «En route » 
spreekt hij « de cousines, de tantes, entrevues dans des par- 

• loirs » (de couvent) (11).
Jaren na den dood van de brave gezusters Huysmans, vond 

de stem van het vrome gemoed zijner vaderen weerklank 
in het hart van Joris-Karl, dit zelfde vrome gemoed dat hem 
zeker moet hebben getroffen bij zijn tantes. En, wie weet, 
misschien waren hef de gebeden van die godvruchtige oude 
lanljcs te Turnhout welke voor den ger.ialcn schrijver de ge
nade hebben verworven die hem ertoe gebracht heeft, op 21 
Maart 1901, aan het altaar van de abdijkerk te Ligugé, deze 
oblalie-formule uit te spreken : « Ego, frater Huysmans 
(Georgius-Joanncs) me offero Deo Omnipötenti, beatae 
Mariae Virgini et sanclo Patri Benediclo, pro monasterio 
Sancli Martini de Logogiaco et promilto cónversiönem niö- 
rum mcorum ad mcntcin regulae Sancti Pat ris Benedict i, 
juxla statula Oblalorum, coram Deo et omnibus Sanc- 
lis.» (12).

A. CLAES.

NOTA’S

(1) Paris — Mercure de Francc, 1935.
(2) Brussel — De lage Landen, 1942.
(3) Lóón Deffoux — J.-K. Huysmans sous divers aspecls. Paris, 

Mercure de France. — Lucien Dcscaves — Les dernières années dc
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J.-K. Huysmans. Paris Albin MichcP. — Maurice Gargon — Huys
mans inconnu. Paris, Albin Michcl.

(4) Dochter van Eduardus, Lcander, Augustinus Bcens, koninklijk - 
ken notaris ter residentie Breda.

(5) Van Weflkenhuyzcn — Op. cil. Blz. 40 en passim;
(G) Dit huis draagt thans het nr. 12 en is bewoond door Mr. L. 

Stroobant-Boenders.
(7) Van Welkenhuyzen — Op. cit. blz. 44'.
(8) Zie ook Van Welkenhuyzen — Op. cit. blz. 42.
(9) Geboren te Lummen op 17 Februari 1812.
(10) Deze Juffrouw Elisabelh, J. C., Jansscns, geboren te Wacl- 

wyck op 15 October 1803 en overleden op het Begijnhof te Turnhout 
op 8 Januari 1892, was de grootmoefti van Mejuffrouw Marie-Will- 
helmina-Anlonia Janssens, geboren te Schudcn on 9 September 18G7, 
welke thans nog on het Begijnhof woont en die ons veel bijzonder
heden wist te vertellen welke in dit arüketl verwerkt zijn. ïn haar 
jeugd heeft ze de gezusters Huysmans gekend ter gelegenheid van 
bezoeken aan haar grootmoei. We danken hier Mejuffrouw Marie 
Janssens om de vriendelijke bereidwilligheid waarmede ze ons heeft 
wiillcn inlichten en wenschcn haar dat ze nog lange jaren haar 
merkwaardig geheugen moge bewaren !

(11) Van Wclkenhuyzen — Op. cit. blz. 44.
(12) Maurice Garcon — Huysmans inconnu. blz. 87.
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Een Kempisch Kunstenaar.

Onder dit opschrift schuilt dc naam van eenen eenvoudi
ge» smederszoon uit een eenzaam dorp onzer geliefde Kcm- 
pcnslreek. Deze is «EDUARD VOSTERS» van ARENDONK, 
ter plaatse bijna uitsluitend gekend, en op zijn Arendonksch 
gezegd « EDÜARD VAN DÈ SMET », of « DE SMET VAN 
’T BEGIJNHOF ».

Zijn vader Theodoor Vosters. geboren in 1821, stamt af 
van eenc smedersfamilic uit Bladel (Holland).

Twee zonen dier familie, Wouter en Willem woonden te 
Arendonk. Wouter, de vader van Theodoor, huwde met Ca- 
tharina Jacobs uit Gierle. Willem huwde ter plaatse met 
Adriana Beircns. Beiden oefenden hier den smedersstiel uit. 
Zij zijn de stamouders der talrijke famiiiën Vosters.

Zoon van Theodoor Vosters, een dörpsche hoefsmid, en 
van Maria Elisabeth Hoskcns van Relie, werd Eduard te 
Arendonk geboren, den 3cn Juli 1863. Zijne moeder sterft, 
nog jong zijnde, zoodal Eduard het eenige kind is, uit dezen 
echt gesproten.

Theodoor Vosters huwde in tweede huwelijk met Catha- 
rina Claes uit Retie, waarbij hij nog vijf kinderen teelde : 
twee zonen Petrus en Vdclor, en drij dochters Maria, Flo
rence en Calharina, halve broeders en zusters van den Jate- 
ren kunstsmid.

Ward is een stil en ernstig knaapje, altijd aan ’l frutselen 
en met iets bezig. Zijn geliefkoosde speelplaats is vaders 
smidse. Woning en werkhuis stonden op den Wampenberg, 
nevens den Kuil, gelijk wij op 'heden nog weten. Rommelen 
in oud ijzer is zijn tijdverdrijf, ofwel zit hij met vinnige 
oogskens te kijken naar ’t spel der spetterende gensters wel
ke bij iederen hamerslag aan hel gemarteld, gloeiend ijzer 
ontspringen. Men mag het zeggen : « Hij is opgegroeid bij 
den zang van vaders hamerslag op het aanbeeld ».

Op den ouderdom van 6-7 jaar, gaat hij, gelijk andere kin
deren naar de dorpsschool. Daar leert hij vlijtig lezen, schrij
ven, rekenen en wordt er voorbereid lol zijn Eerste Commu
nie, welke hij doet, onder pastoor Diels, op den ouderdom 
van 12 jaar.

1
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Deze Eerste Communie bracht (over 60-70 jaar) eene 
grondige verandering mede voor de kinderen.

Lang heeft de jonge E<luard getracht naar dien dag van 
vrijheid. Voortaan zal hij, niet alleen na de schooluren maar 
den ganschen dag, en iederen dag, in vaders smidse slaan en 
van vader hel smedersambachl . loeren. Den stiel leeren is 
niet het einde zijner betrachting. Van in die prille jaren 
smeulde in hem een vuur, een drang naar meer.

Wanneer Vader, na den middag een dutje doel en uitrust, 
is de leergast, dan nauwelijks 13 jaar. in het werkhuis. Wat 
aanvangen ? Een appelaar staal te groeien en te bloeien juist 
voor het venster. Indien hij hem ccns in ijzer uitbeeldde ? 
Gedacht en aan ’l werk, vergt geen uitstel ! ’t Valt echter 
niet mede, maar waar een wil is moet het gaan. en, middag 
na middag, hamert hij op hel weerspannige metaal, met zoo
veel moed en volharding, dat het ruw ijzer, een appelboom 
in ’t klein, maar nauwkeurig met stam en takken, geworden 
is. Vader, tot hiertoe onwetend, mag nakomen. Verrast ziet 
deze het werk van zijn jongen, onderzoekt liet en is zoo vol
daan, dal hij hem dadelijk oorlof geeft, om voortaan vrij 
over ijzer en gereedschap te beschikken, en een tweede ap- 
pelboomke bij te maken. Hij heeft begrepen dat de piepjon
ge gast oogen in zijn kop heeft en handen aan het lijf, dat 
hij gedreven wordt om eens een volmaakt stielman te wor
den of misschien nog meer.

Die twee appelboomkens zijn geen kunstwerken, alleen 
werk van een beginneling, maar ’l zijn familiestukken 
die beden nog met piëteit bewaard en getoond worden.

Een ander werk uit zijn vroege leerjaren is nog een beeld 
van zijn vader. Kinderlijke liefde en erkentelijkheid voor 
vader, die van eerst af hem begrepen heeft en aanmoedigde, 

.geven voor het maken van dit beeld de doorslag. Het beeld 
is ongeveer vijf en twintig centimeters hoog, maar het ge
lukkig weergeven van vaders wezenstrekken en verder uit
gebeeld in werkkleedij, (dit naar getuigenis van hen die Va
der Theodoor gekend hebben) loont den voortgang aan dien 
hij gemaakt heeft, vestigt de hoop, dal eens zijn pogen tot 
zuivere kunst zal uitgroeien. Ook dit is een familiestuk dal, 
getrouw bewaard, ook met fierheid wordt getoond.

Merken we hier nog aan, dat deze voorwerpen en meer an-

-
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derc, (hierna Ie vermelden) welke de jonge smidszoop 
smeedl en kneedt, gewrocht zijn in zijne vrije uren, alleen 
ontslaan uit liefhebberij om het niet te noemen : « Drang 
naar kunst ». — Hij leert intusschen vlijtig en grondig het 
ambacht, en staat vader vol iever hij in dezes dagelijksche 
taak, want daarin berusten en de kostwinning; én voor hem 
zelf, cene verzekerde toekomst.

In 1889, op den ouderdom van 67 jaren, sterft zijn vader. 
Zooals te begrijpen, brengt dit overlijden cenc grondige 
verandering in Eduard’s levenswijs. — De kinderen hebben 
de erfenis gedeeld in vreedzame overeenstemming, want 
vader, zorgzame huisvader, heeft in zijn leven nog, met wijs 
vooruitzicht, alles geregeld. Huis, smederij en aanliggende 
winning blijven aan zijne echlgenoote en hare kinderen. 
Eduard, die eenig kind is, ontvangt als zijn aandeel, een 
eigendom, huis en aangelaag in den « Horeman » of op ’t 
« Begijnhof ».

Na den aanbouw eener smidse betrekt hij zijnen eigendom 
en houdt er huis gedurende verschillende jaren met eene zij
ner halve zusters. Eduard is dan 26 jaar oud, lichamelijk en 
geestelijk ontwikkeld — zijn eigen meester — en vrij be
schikkend over lijd en werkregeling. Zonder aan de hoefsme
derij volkomen te verzaken, want hij moet zelf zijn kost 
winnen, gaat hij toch van stonde af, meer op in het kunst
smeden.

Hoe werkte hij en wat maakte hij ?
Nooit naar een vooruit afgelijnd onderwerp ! Aan teeke- 

ningen heeft hij een hekel ; in de school is hem nooit het 
nut dezer wetenschap voorgehouden. In de natuur vindt hij 
zijn beelden velerlei. Een scherp oog en een ingeboren be
grip van verhoudingen bieden vorm en maatstaf.Nauwkeu
rig, tot in de kleinste bizonderheden bespiedt hij het geko
zen model. Hij neemt het op in zijn geest en naar deze op
vatting slaat hij, met zekeren en vluggen hamerslag, het 
beeld uit het ruwe ijzer. Zoo is hij begonnen, en al smedend 
wordt zijn kunnen fijner en volmaakter. Werkend, dat is 
smedend en knedend en vouwend en plooiend hel weerspan
nige metaal, ondervindt hij menigmaal dat de hamer of de 
nijp- en plooitang, zich niet aanpassen bij de noodwendighe
den van het ondernomen werk. Hijzelf zal dan ’t passende 
werktuig maken. Vandaar dat groot getal hamers in elke
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maat, vorm en gewicht, nijp- en plooitangen in alle grootten 
en ongewone vormen welke ik op zijn werkbank, (waar zij 
bewaard zijn) gezien heb. Dit velerlei gereedschap, op zijn 
eigen beschouwd, verraadt reeds den gevormden ambachts
man, den begaafden, geestrijken kunstenaar.

Bloemen smeedt hij gelijk ze groeiend en bloeiend staan 
in den tuin. Rozen in volle pracht, ontluikende roosjes, ro
zenknoppen, rozenlakken, met of zonder bloem, lós en vrij, 
of slingerend in vrije kringen om een inktpot, rond een bloe
men vaas, of getrokken en uit gesmeed, b.v. ‘tot een praktische 
pen- of potloodlcgger, en zoo meer. Snuisterijen, die spoe
dig gegeerd en verlangd zijn. Tot in zijn laatste werk blijft 
hij de natuur getrouw. Zijn laatste gewrocht, ’t is dan op
recht kunslenaarswerk geworden, is geweest een gedachte

nis aan zijne twee kinderen. Zij bestaat, voor elk, in een ver
sierden inktpot ingesloten in rankende rozen takken, met 
bloem, botten en bladeren, fijn uitgesmeed tot in de kleinste 
onderdeden van bloem, bol en blad, ribbe en stengel.

Hoe ik met den Arcndonkschen kunstsmid, of eerder met 
zijn werk bekend ben geraakt, wordt hier ingelascht. ’t Is 
meer dan eene halve eeuw geleden, dat ik voor het eerst de
zen kunstenaar hoor vermelden en een zijner werken onder 
het oog krijg in de volgende omstandigheden, ’t Is in de eer
ste jaren van 1890. De kunstenaar telt dan rond de dertig, 
jaar en is tot een meester in de kunstsmederij uitgegroeid. 
Te Deurne bij Antwerpen, naast de brug over het Schijn, 
welke rider Deurne met Borgerhout afscheidt, is in die jaren 
een nieuwe kapel, in vervanging eener oudere, opgericht. In 
zulke kapellen, hel is een oud gebruik (zekerlijk wanneer 
dergerüjke kapel legen een groolen verkeersweg staat) bij 
avond en op Maria’s feestdagen, een licht te ontsteken. Is 
dit licht een vrome Mariahulde, het dient ter zelfderlijd tot 
lichtbaak om de plaats, waar de reiziger loekomt, te erken
nen. Doorgaans beschut een gesloten lantaarn dit licht tégen 
wind en regen. In de nieuwe kapel wordt ook hel oud gebruik 
behouden. De toenmalige pastoor-deken van Deurnc was een 
Kempenaar van Retie, Z. E. Ii; Ilypoliet Van den Eynde, 
overleden in 1924. Bekend met de kunst van den Arendonk- 
schen smid, bestelde hij bij dezen een lantaarn in gesmeed 
ijzer voor de kapel. Die lantaarn werd opgemerkt en door 
menig kunstkenner in bewonderende bewoordingen gc-
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kcurd cn beoordeeld. Tevergeefs echter zoekt iemand naar 
den naam van der. maker. Hij heeft zijn werk niet gelee- 
kend, maar ik heb, die er tegenwoordig was, die gebeur
tenis en den naam van den maker, getrouw in ’t geheu
gen behouden. Heden, na meer dan een halve eeuw, ge
tuig ik volmondig voor hel vaderschap van dit werk, toeko
mende aan den nederigen mecslersmeder van Arendonk.

Naarmate de jonge Eduard Voslers opgroeit in jaren, 
gaat hij ook op in bedrevenheid. Ook de levende wezens uit 
de natuur beproeft hij uit te beelden, en dit naar hun ken
merkende eigenschappen, houding en voorkomen. Zoo heb 
ik gezien en bekeurd, een paar wespen met den hamer ge
smeed, in ’t vuur aaneen gelasclit, maar natuurlijke maat, 
in rustende houding, met ingetrokken vleugels, drie paar 
poolen, voelhorens en slurf. Op de wereldtentoonstelling te 
Brussel in 1892 is door Kor.ing Leopold II een dergelijke 
wesp aangekocht, of werd deze, uil eerbiedige hulde Zijne 
Majesteit aangeboden ?

Een ander voorbeeld van een levend model is een kwieke 
merel. Hij schijnt te leven en uit gansch de houding spreekt 
de levens.usligc natuur van dezen vogel. Deze merel speelt 
ook een rol in dit verhaal : *

Twee guitige mannen recht uit ons volk gesproten, die wel 
eens meer bij « Den Smet » hielpen den blaasbalg trekken, 
besloten op zekeren dag, aan eene bejaarde jufvrouw van 
daarnevens een poets te bakken. Zij rekenden er op dal de 
jufvrouw, hare gewoonte getrouw, na het middagmaal in 
haren hof zal komen. Met dit inzicht stellen zij den merel 
op eenen tak, in een bessenstruik, achter in haren hof. Ras 
moeten zij verslopperken spelen achter ’t houtgewas, want 
ginder komt de jufvrouw naar builen. Haaf speurend oog 
ontdekt al spoedig den ongewonen vogel en nieuwsgierig na
dert zij voorzichtig met gedempte stappen, totdat eensklaps 
de vogel verdwenen is. Zij begrijpt niet hoe noch waarheen. 
Onder ’t rond staren, hoort zij giechelen achter den hout
kant. Het raadsel is opgelost. Een strik werd haar gespan
nen. Zij is er ingeloopen, tot groot jolijt der snaaksche man
nen.

Ook in het necrhofgevogelte vindt hij beelden naar zijn 
gading : haan en hen. Zij zijn in zeer kleine maat gehouden,

Het is*een hoogkraaiende Kempische haan, met staanden

'i P *ii 1



— 102 —

* kam, den kop verheven, den bek open, lol kraaien gereed en 
een staart met overvloedig gekrulde veders en pluimen. Hij 
staat, beeld van kracht en moed, opgesteld naast een tecre 
Kempischc ben, ootmoedig en eenvoudig in geheel baar hou
ding en voorkomen, maar edel vaai vormen, echt en zuiver 
Kempisch ras.

Op dezelfde expositie te Brussel in 1892 bevallen deze twee 
werkjes zoozeer den Koning dal hij ze beiden uit het raam 
neemt, ze toont aan zijn gevolg en luide den lof maakt van 
bel fijn begrip en de kunstvolle bewerking.

Alle beschreven werken vind ik in bet ouderlijk buis. Zij 
zijn daar bewaard als relikwieën van eenen duurbaren va
der en worden er met uiterste bereidwilligheid geloond.

Builen voorgaande werkjes, is daar in de voorzaal van hel 
huis opgehangen een lantaarn, tamelijk ingewikkeld werk 
en zwaar van ijzer. Het is een stuk uit den laatslen werktijd 
van den meester. Alle de deelen liggen afgewerkt, maar lol 
samenvoegen is de meester, nooit overgegaan. — Later, na 
zijn afsterven, heeft de zoon met veel zorg. de losse dcelen 
samengebracht en in een gevoel van piëteit den lantaarn op
gehangen in de ingangzaal der woning.

Een ander feit, namelijk hóe de kunstlievende ambachts
man er toe komt behalve rozcnblocmen, ook begonia’s te 
smeden. Het kan aanloonen hoe diep een gevoel hij heeft 
voor liet schoone door de natuur gebóden. Op zékeren dag 
ziet hij, bij toeval, op de plaats voor een vensterraam, een 
heerlijk bloeiende begonia, staande in eenen al even keuri- 
gen bloempot. Vragen... locs laan... meenemen, gaat door 
op den zelfden stond. i?il schildert den aard der onderlinge 
betrekkingen in onze stille gemeente. Eenige weken later 
wordt alles terug bezorgd. — De meester heeft bloem en 
vaas in het ijzer op eene volmaakte manier uitgeslagen ; 

het werk begeestert hem. — Hij heeft zijn beste kunnen er 
aan gegeven Met eene begoniabloem in gesmeed ijzer be
toont hij zijnen dank, en maakte later een tweede exem
plaar ervan. Beide Kunststukken bevinden zich op ’t oogen- 
blik nog in *t ouderlijk huis.

De groole wereldtentoonstelling van Antwerpen in 1894 is 
in *t verschiet. Langs alle kanten wordt er aangedrongen, 
opdat ook Vostcrs z5n kunstwerken zou ónder de oogen bren
gen. De uitslag beantwoordde het betrouwen zijner bewon-
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(leraars. Een diploma en zilveren medailje worden door den 
jury aan zijn werken loegekend. Dit is de openbare erken
ning zijner kunst. Ook Eduard zelf is verheugd om den uit
slag. Zijn naam wordt in broeder kring bekend. Bekendheid, 
en meteen bestellingen vloeien hem toe. Zij drijven zijn 
icver en zijn werkkracht aan tot meer en volmaakter werk. 
In die jaren vooral heeft de meester veel voortgebracht.

Na Antwerpen komt Amsterdam aan de beurt in 1895. De 
afwerking der daar tentoongestelde kunstgewrochten is zoo 
nauwkeurig, dal zij aan hel oog behagen, en daarom juist 
een groolc belangstelling verwekken, en talrijk gekocht 
worden. Zijne kunst werd aldaar bekroond met een gouden 
en zilveren medailje met diploma’s of getuigschriften.

Twee jaren later in 1897 is het Brussel. Waarde vol waren 
de daar tentoongestelde werken, bloemen, rozen, begonia’s; 
bloemvazen, een wijngaardrank voor trapleuning, drie 
schouwvcrsieringen, een lampstaander, enz. enz. ’t Is toen 
ook, gelijk reeds vermeld is dal Z. M. de Koning Leopold II, 
in bewondering voor ’t vele schoone, hier voorgesleld, de 
hoogc kunst doel aanvoelcn, die in de kleinoöden, haan en 
hen, te erkennen is. Ovcrtalrijke zijner werken gingen te 
.Brussel uit de hand, en onderscheidingen van eerepennin- 
gen, samen met diploma’s mocht hij daar oogsten.

’t Is ook tengevolge dezer tentoonstelling dat Graaf de 
Broqucville, voor den koning in een vleienden brief den 
kunstenaar-smid verzocht van een uilgeleekend ontwerp van 
afsluiting voor hel Koninklijk paleis. Maar de meester-sme- 
dcr is een eigen opgewcrkl kunstenaar, een sclf-made man, 
zooals de Engclschman zegt, die in de natuur leest en leert, 
maar de leekenkunsl niet machtig is. Daarom is het ver
noemd aanzoek niet beantwoord geworden.
' In voorgaand drukke jaren, (de eene tentoonstelling volgt 
op de andere) is de hoefsmederij vervallen, maar ’t fijne 
werk zijner kunst blijft aanhouden, en onze man ziet naar 
een passende bijzaak uit.

Eduard van de smed vindt die bijzaak in de sigarennij
verheid welke sinds ettelijke jaren (1884) hier is ingevoerd 
en groeit en bloeit. In 1901, in vennootschap, richt hij eene 
fabriek op. Zijn vennoot onderneemt in ’t zwarte kolenland, 
te Charleroi en om trek, den verkoop. In 1902, cén jaar 
nadat hij met de sigarenfabricage begonnen is, huwt hij,
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mop 39-jarigen ouderdom met Maria Catherina Van Poppel 

(1878), dochter van Petrus, August Van Poppel en Virginia 
Van Gorp, zoon van Jan en van Dymplina Moonen, die al 
sinds meerdere geslachten hier gevestigd zijn.

Helaas ! het geluk is van korten duur, want amper na 
twee jaren, in 1904, voelt hij den eersten aanval eener 
kwaal, welke zich in de knie vast zet, en jaren lang hem 
kwellen zal. — In de eerste jaren, bij de minste onregelma
tige beweging, brandt en steekt de pijn. De dokters brengen 
geen baal. Als laatste hoop geven zij het hem te kennen : 
« Uw sterk gestel alleen kan U redden ». Zijne trouwe eclit- 
genoote verzorgt hem al die maanden en jaren, met liefde 
en ononderbroken toewijding. Ilaar móed en haar vertrou
wen helpen hem lijden, en steunen zijnen moed. Wanneer 
bij tusschenpoozcn, en in volgende jaren, de pijnen ver- 
draagbaar worden, dan vol moed, of óm verstro.öing te vin
den, strompelt hij op zijn krukken naar zijn werkbank.

Zes jaren duurt hel eer hij krukken missen kan, dat is tot 
in 1910, maar in 1909 is de nijverheidslenjtoonstelling te 
Turnhout aangekondigd. Zijn vele vrienden pramen hem 
om in zijn streek de werken welke hij voor, en liet weinige 
dat hij tijdens zijn ziekte geslagen ten loon te stellen. Hij 
voelt zich allengskens herleven bij dit voorstel van zooveel 
vrienden en stemt er mede in. Zoo groot is zijn móed dat 
hij met zijn krukken zich naar Turnhout laat voeren, 
en daar voor de tentoonstelling zelf zijn stand helpt inricli- 
len.

—

De bijval is glansrijk. Hel is weder een rijkbewerkle wijn
gaardrank, als trapleuning bedoeld, welke, benevens meer
dere gewrochten, de bewonderende aandacht der bezoekers 
aantrekt.

De Heer Pluberl, Minister van Nijverheid en Arbeid, be
zoekt Turnhout en ook de expositie. Onder de talrijke nij- 
verheids-produklen treft licm hel sterkst «de voorlbrengsten 
van den Kempischen smeder Eduard Vosters van Arendonk.

Vol bewondering koopt de Minister, uit de rijke verzame
ling, een fijn uitgeslagen lampslaander. In z/jn woning ge
plaatst, kan deze aan iederen bezoeker spreken van het nij
vere Kempenland en van het kunstminnend Arendonk. 
Eduard Voslcrs, die door eigen werk groot is, strekt meteen 
tot roem van zijn volk. — Zekeren dag, (*t is mogelijk wel
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geweest na Eduards bijval op de Tentoonstelling te Ant
werpen), komt de kunstenaar-smid met Europeesche faam, 
lieer Van Boeckel, uit Lier, naar Arendonk om « den smet 
van ’l Begijnhof » op te zoeken en hem te verzoeken bij 
hem te komen werken, nadat hij zich met grooten lof had 
uitgesproken over zijn kunst. Eduard Vostcrs liet zich echter 
niet overhalen. Volgde hot misschien hier niet uit dat op de 
Tentoonstelling van Amsterdam, waar ook Van BoeckePs 
werken prijkten door den keurraad, eene gouden medaille, 
aan hel gezamenlijk werk van onzen kempischen smid- 
kunstenaar wordt toegekend ?

Rond die jaren is Eduard in betrekking gekomen met hel 
huis Vuylsteke te Gent, bekend om zijn handel in kunst
voorwerpen. Na een eerste aflevering van kleine voorwer
pen vonden dezen zulk een ongewonen aftrek, dat jaren lang 
die betrekkingen voortduren. Het geleverde is immers geen 
reekswerk. ’t Zijn meest Engelschen die deze kleinoodiën 
begeeren. Zij koopen ze, als een waardvolle herinnering, aan 
hun reizen in België.

Wanneer, ’l is meer dan dertig jaren geleden, schrijver de
zer aanteekeningen met Eduard Voslcrs persoonlijk in ken
nis kwam, was deze lid van den Gemeenteraad, waar hij het 
ambt van schepen uitoefende. Het volk noemt hem nog al
tijd : « DE SMET ».
Eduard Vosters stierf in zijn geboorteplaats, op 7 Juni 1926. 

Zijn werken zijn honderden, heinde en verre verspreid. 
Zij getuigen voor de kunst van hun maker, hun schepper, 
maar geen enkel draagt zijn naam, noch eenig kenmerkend 
•teeken. Dit pleit voor den eenvoud van den meester, maar 
dit gemis stelt een verlies vast, voor den kunstroem van ons 
Kcmpische volk.

L.C.
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Kempische Kronijk. £

n
SDe onzinnige oorlog van de nazidwingelandij en hoövaar- 

dij hoorl aan hel verleden. De Duilschers zien hun plan van 
de wereldovcrheersching en de nieuwe orde verijdeld. Zij 
hebben maar een zaak bereikt : verwoesting, zedenbederf, 
verarming, dood, en alle soort ellende over den aardbodem 
verspreid en hun eigen land in den dieperik gestort. Onge
lukkiglijk leden tevens onschuldige landen van de dwaasheid 
der Duitschc barbaarschheid. België heeft voor zijn gerech
tigheid geboet. De Kempen deelde in den overval van hel 
Vaderland. Met. genoegen konden wij bestacigen dal over ’l 
algemeen haar bevolking zich palrioliek en anti-Dujtsch 
verloonde.’t Was maar in de plaatsen, waar de V.N.V. propa
ganda voor den oorlog woekerde, dal de vijand den meeslen 
steun vond en het grootst aantal acolieten aanwierf. De ver
raders oogsten geen bijval in en verloren allen eerbied bij 
de welmeener.de Kempenarcn.

De bevrijding naderde in de laatste maanden van 1944. He
laas, in cauda venenum. De stuiptrekkingen van het gewon
de monster-veroorzuakten aanzienlijke schade, in de lol hier
toe redelijke gespaarde Noorder-Kempen. Bij den terugtocht 
der Moffen ontketenden zij een geweldigen strijd met de 
Engelschen te Geel en Ten Aart. De liefdadige gemeente be
leefde gruwelijke dagen. Vele Engelschen sneuvelden, hui
zen werden gehavend. De hoofdkerk Sint Amands 
werd getroffen, de fraaie kerk S10. Dimfna onderging zware 
beschadiging, de kerk van Ten Aart beproefde de noodlol- 
tigsle verwoesting. Na veel volk verloren te hebben in den 
strijd moesten de Duilschers hel opgeven en trokken af.

Turnhout, op hun doortocht naar Holland gelegen, ont
snapte aan hun haat en werd Zondag 24 September bevrijd.

De verslagen troepen nestelden zich achter de Kem
pische Vaart. De storm brak los. De Heizijde te Turn
hout, Merksplas, Zondereigen, Baarle-Hertog. Poppel kre
gen hel verschrikkelijk 'te verduren. Daarna overviel de la
wine de streek van Rijkevorsel tot Loenhout. Rijkevor- 
sel, Hoogstraten, Brccht, Loenhout onderslonden een bar- 
baarsche marlelie. Hoogstraten zag zijn juweel der Sinte 
Kalharinakerk opgeblazen door 3000 kilos dynamiet en zijn

*
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sierlijk stadhuis ten gronde verwoest. Het lokaal Museum, 
de schitterende wandschilderingen van Meester K. Boom, 
ontelbare kerkelijke kostbaarheden vergingen in deze ver
nietiging. Brecht werd de zuster in het lijden van de aloude 
Vrijheid der de Lalaings. Kerk, Museum, kregen harde sla
gen ; de gemeente zelf leed geweldig van de bombardemen
ten ; de kerk van St. Lenaarls, de kathedraal der heide, ont
snapte evenmin aan de beschieting. Gelukkig werd zij min
der geteisterd dan Brecht en Loenhout. Geen dorp telde men 
in den onttrek of het kreeg zijn deel in de beproeving.

Wij zullen er niet langer over uitweiden en komen er la
ter op terug. Onze eenige bedoeling in dit opstel was de aan
dacht te vestigen op de onschatbare schade en de gelegen
heid te baal te nemen om onze verontwaardiging over het 
Duilsche Hunnen werk uil te drukken. Taxandria staat aan 
de zijde in het lijden van de geteisterde gemeenten, vooral 
van Geel, Rijkevorsel, Hoogstraten, Baarle, Brecht en Loen- 
hout, spreekt zijn sympathie uit aan de bevolking en be
tuigt zijn deelneming in de verliezen. Sterk beproefd 
zullen zij den moed niet laten zinken. Gelijk hun omgespit- 
le heide wederom opwast, zullen hun geknakte schatten op
nieuw oprijzen, en, laat hel ons verhopen, zal de Noorder- 
Kempen in haar luister en grootheid van weleer hersteld 
worden. Eenieder drage er toe bij, zoowel de vreemden als 
de inwoners, de openbare besturen als de gemeenten, ’t Is 
een Kempisch, maar ook een Vaderlandsch werk.

Taxandria doet een oproep aan de geteisterde gemeenten 
en aan de op de hoogte zijnde burgers om een objectief re
laas en fo'los van de wederwarighedeu te mogen ontvangen. 
Een verslag ervan zal in de Annalen worden medegedeeld.

In de bijzonderste gemeenten der Kempen werden de be
vrijd ing en de vrede met luister gevierd, ’t Volk luchte zijn 
hart'breed uit. Overal zag men feestelijkheden en stoeten op 
louw gezet. Turnhout spande voorzeker de kroon. De V-dag 
ontplooide zich m volle glorie. De getrouwheid aan Z. M. 
Kon ing Leopold III stond hoóger dan ooit en vertoonde zich 
in loyale uitingen op straat en in de huisgezinnen. Een ge- 
scliiedk. en folklorilische stoet in het leeken van koningshul- 
de doortrok de bevlagde straten en gaf geschiedkundige en
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volksgelinle looneeltjes le zien die oprecht merkwaardig eh 
ecnig waren. Het dankbare christelijk Turnhout volgde op 
12 Oogst 1945 met ’n buitengewone hulde aan zijn hcmelsche 
beschermster, O. L. Vrouw van Bijstand. Kerkelijke dien- » 
sten opgeluisterd door de tegenwoordigheid van Z. E. Kar
dinaal Aartsbisschop, Mariale Tentoonstelling, waar Kunst 
en Volksdevotie uitmuntend op den voorrang traden, Maria
le Ommegang, waar al de parochies der dekenij en al de wij
ken der stad schitterend hun bijdrage hadden toe verleend, 
brachten het peil der vrome erkentelijkheid op liooge male.

-
__

X.

Kempisch Boekennieuws.
E. VAN HEMELDONCK. Maria mijn Kind. Bekroonde Roman. Ant
werpen, N.V. van Ditmar, 1944 ; 281 blz. in-8:

Aan dit boek viel de eerste prijs in de Gottmer-Romanprijsvraag 
1943 te beurt. Deze onderscheiding spreekt voor de waarde van het 
opstel. De verhandeling grijpt plaats in een hoeve nabij den Konij
nenberg te Vosselaar bij Turnhout. De heldin is het jonge meisje 
van den huize dat na de dood harer moeder den zwaren last van 
het huisgezin op hare zwakke schouders torst. Haar belofte aan de 
stervende moeder wordt de leidraad die door gehcdl het verhaal 
loopt. Liefde en lijden mengen zich aan de wederwanigheden van 
haar leven, tot dat zij zelf eens moeder gaat vervoegen.

De auteur is een schilder die als een diepz:ende kunstenaar het 
(letterkundig penseel hanteert en in een mengeling van schittcrèndè 
kleuren tafereelen naar de natuur borstelt zoo waar dat men het 
landschap voor znch ziet verschijnen. Hij treedt ook diep in de ziel 
van zijn personnages en trekt er uit wat zij voelen en denken. Zij 
zijn raak getypeerd, (logisch uitgewerkt en blijven tot het einde hun 
rol vervullen. Over het geheel hangt een weemoedige stemming. Zou 
het zijn gcilijk Adr. Jans ncerpent over Cli. du Bos : « L’ame de 
Poeuvre révèlc Pame de (Pauteur » ? ’t Is wel eenigszins de tendenz 
van den schrijver, alhoewel hij toch ails geen zwartkijker in ’t so
ciale leven staat. --

'■
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Dil verhaal is in een kleed van styliseening gesloten, waar de af- 
gekapte, korte, vloeiende, genuanceerde volzrnnen U wegvoeren 
naar den lust hel boek in een adem uit te lezen. Waanlijk een letter
kundig spannend prachtwerk dat naast dit van de beste schrijvers 
mag prijken.

Hoe hoog wij het ook als letterkundig werk waardeeren, spijt het 
ons een noot lager te moeten zingen over de kristeflijke-zedelijkè 
waarde, ’t Is een onzijdig bock, waar wel niets rechtstreeks te
gen den godsdienst of de goede zeden indruischt, maar waar ook 
niets ze verheft. Voorzeker komen de goedheid, de barmhartigheid, 
het medelijden van de heldin op den voorgrond, doch z.ij ontstaan 
meer uit natuurlijke neiging, zelfs wit hartstocht, dan uit reine 
cliristene liefde, ’t Is geen goed boek, ’t is geen silecht boek, ’t is 
een prachtig letterkundig werk.

Dit zij gezegd, niet om den auteur te ontmoedigen of geenszins 
met een boosaardig inzicht, daar hebben wij te veel achting voor 
den wcrkcldjkcn katholieken schrijver, maar uitsluitend om hem 
andere banen te zien opgaan. Inspecteur Van Hemeldonck is een 
christen in den votllen zin des woords. De H. Kerk en de samenle
ving hebben zooveel behoefte aan schrijvers die de godsdienstige 
princiepen en de goede zeden voorstaan in werken waar zij in een 
aangenomen vorm ingang bij liet lezend publiek krijgen. Hoeveel 
Vlaamsche schrijvers hebben wij zoo ? De auteur van « Maria mijn 
kind » is er geheel voor aangeduid. Hij zal alldus eer aandoen aan 
de katholieke letteren en een oprecht apostolaat uitoefenen. Welk 
weldoende vooruitzicht staat de tallentvolle schrijver te wachten 
als lvj de echt chrislenc baan opgaat !

L. J. M. PHILIPPEN prs De Hagiographie en de vroegste • Ant- 
werpsche Geschiedenis. 1944. Overdruk uit het XIXC Jaarboek van 
den Koninklijken Oudheidkundigen Kring van Antwerpen, 11 blz. 
in-4.

Daar het om de levensbeschrijvingen van de HH. Amandus, Wil- 
librordus en Dimfna gaat, raakt deze studie ook de Kempische ge
schiedenis. Iemand die zich ernstig met de geschiedenis onledig 
houdt, weet hoe voorzichtig hij moet ziin met gegevens uit XVIlc en 
XVIII0 ccuwsche schrijvers. Ook mag hij niet te gemakkelijk geloof 
hechten aan de middclceuwsche heiligenlevens en ze maar crediet 
geven na de heuristiek van de ontwikkelingsgeschiedenis dezer ha
giographie. De auteur is te erg rigorist, breekt te gemakkelijk af en 
vergeel dat er nevens de Vita nog andere gegevens zijn die in ’t spél
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mogen komen om den tekst te verklaren. De werken van G. Kurlh, 
L. Van der Essen, E. P. de Moreau, P. Verbist, Kanunnik Erens 
o. Pr. Kuyl, enz. die wij gelezen hebben, geven ons een anderen 
dunk over de zienswijze van Z. E. H. Philippen. Zij spreken zoo 
hevig ivet ex auctoritate. Wij beamen hun onderzoek, wijsheid en 
voorzichtigheid en wrllen eerst ne keer aarzelen alvorens een 
definitief besluit te trekken in zuilke duistere vraagstukken. Een 
welgegronde hypothesis mag voorgeschoteld worden zonder ze als 
waarheid op te dringen, maar kan dienen om tot verdere opsporin
gen te leiden. Oppassen is voorzeker de gulden middelmate.

i

r

JOSÉE MICH1ELSEN. Stiil Leven. Turnhout, 1944 ; 50 blz. in-8.
Alle pogingen a:jn verdienstelijk. De optimistische stemming van 

deze jonge Turnhoutsche schrijfster schenkt ons cenige llievc gedicht
jes in dezen verzenbundel. Evenwel blijft het bij een proefstuk. Nog 
wat studie en ervaring, en ’t tweede werkje zafl beter zijn dan ’t 
eerste.

‘1

.1. E. JANSEN. Bibliographie der Antwerpschc Kempen. Arrondis
sement Turnhout, Kantons Brecht, Heist-op-den-Bcrg, Zandhoven. 
Tweede vermeerderde uitgaaf. Deel II. Turnhout, Crols-Vcrwilt, 
1943 ,242 blz. in-8.

Dit tweede deel der Kempische Bibliographie vormt een bock 
op zijn eigen, allhoewel bij het eerste aangesloten. Het is de op
somming van ongeveer al wat er als bron voor de geschiedenis van 
elk dorp der Kempen bestaat.

'fl

I
L. VAN BEEGK. Max Sas beleeft avonturen. Een verhaal voor 
sportieve en levenslustige jongens. Prenten door G. van Raemdonck. 
Turnhout, H. Proost en Cle, 1943 ; 197 Mz. in-8.
' ’t Is het verhaal van een heell sympalhieken jongen gesneden en 

gekapt uit het ruwe hout van het Gierlsch bosch, gewonnen en 
geboren bij den Konijnenberg te Vosselaar. Litteraire pretenties 
heeft dit jeugdboek niet, maar ’t is een leutig spannende lectuur. 
Aanbevolen

i

\

'

L. VAN BEECK. Max Sas mobilliseert. Een verhaal voor vroolijke 
en sportieve jongens. Prenten door Georges van Raemdonck. Turn
hout, H. Proost en C,c (1945) ; 198 blz. in-8.

Dit boek sluit aan bij het eerste werk en is in dcnzelfden geest 
vlug en aangenaam opgesteld.

1
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NIC VAN BEECK. Dc blanke Tuin. Kleine voorjaarssuitc. Vier bal
laden. Hartslag. Brussel, Manteau, [1943] ; 54 blz. in-8:

Dit debuut van den zoon van vorigen schrijver werd door de kri
tiek zeer gunstig begroet, en terecht. Waarlijk dichterlijke bezie
ling uit zich hier in een lenige vloeiende verklanking.

ACH. LEYS. CaL:ban en andere gedichten. Antwerpen, Ned. Boek
handel, 1944 ; 78 blz. in-8.

Deze verzenbundel is een eersteling waarmede een jong Brechte- 
naar zich aanmeldt bij onze moderne dichters generatie. Biijke taal, 
poëtische beeldplastiek. Zoowat overal liggen pareltjes doorheen 
dezen bundel gestrooid. \

Wij ontvingen : Feestbundel H. J. Van dc Wycr. Leuven, 1944 ; 
2d. — Het eerste deel bevat : Dr J. Hclsen. Stilistische opmerkingen 
bij dorpskeurbockcn uit de Kempen, blz. 119-135. — Dr F. Prims. 
Keuren der Vrvheyt van Arendonck, bl. 273-283. — J. Vannérus. 
Tessenderfloo et la Taxandrie, bl. 395-438, zeer gewichtig artikel 
over het oude Taxandria en zijn bewoners. — In d. II is van be
lang : Lic. H. Roosens. Het probleem der Frankische begraafplaat
sen, bl. 303-832. — Dr J. Goossenaerts: Volskunde in het Land van 
Rycn. (omvang Kalmplhout), bl. 339-307.

I

Handelingen der Maatschapp;i van Geschiedenis- en Oudheidkun
de te Gent. Nieuwe reeks. Deel I ; 1944, waarin het artikel : Enkc- 
lelc recente Studies over liet Metaaltijdperk in West-Europa, door 
S. J. Dc Laet, bl : 55-80, zeer nuttig kan zijn voor de studie der pre
historie in dc Kempen.

G. BOLAND. Les deux versions du pacte d’alliancc des villes bra* 
bangonnes dc 1261-1262. (Extrait dc la Revue beige de Philologie 
el d’Histoire, t. X^XIII (1944). Wetenschappelijke studie die de 

Kcmpische gemeenten Turnhout en Hercntals aanbelangt.

W. DE ROY, S. J.4. Briefwisseling tusschen Petrus van Herenthals 
en Jan Van Schoonhoven. Overdruk uit « Ons Geestelijk Erf » I, 
1945, bl. 151-207. Tielt, Druk. Uitg. Lannoo. — Belangrijke bijdra
ge tot de (levensbeschrijving van den Kempischen schrijver Petrus 
van Hcrcnthals.

F. STOCKMANS. Les lignrtcs icéniens de Mol (Belgique) (Avec 3 
pïanchcs hors lexte). Uit : Mededingen van het Koninklijk Natuur-
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historisch Museum van België d. XIX, nr 50; 1943. 20 blz.* — Koste
lijke bijdrage lot de natuurgeschiedenis der Kempen.
Idem. Ligniles xyloïdes beiges, Combustibde de guerre. Uit : Bulle
tin mensueü des Naturalistes Beiges, n08 1-2 Janvier-Février 1945.— 
Spriet van Mol.
Idem. Quelques mots au sujet de la Tourbe. Uit : Bulletin mensuel 
des Naturallistcs Beiges, n08 7-8 Ju'llel-Aóul 1945. — Turf te Arcn- 
donk-Postel.

'L

i
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K. SCHOETERS. S. J.Dc H. JoanncsBerchmans. Tweede bijgewerk- 
tc uitgave, Alken, Bode H. Hart, z.d. ; in-8°, 338 blz. gcillusteerd.

Dit standaardwerk getuigt van de grootc kennis van den schrij
ver over het leven van den jongen heilige. De bronnen worden zorg
vuldig opgegeven. Wij mogen er vertrouwen in hebben, want de 
auteur heeft tot de kleinste bijzonderheden in de archievendepotsI i

/ uitgedicpl en aan de lrstorischc critiek getoetst. Turnhout is fier 
op zulkem historicus.

J. E. J.

!
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BELANGRIJK BERICHT.

In 1944 en 1945 is ons Tijdschrift niet verschenen, ter oor- 
zake van de gedwongen censuur en van de papierschaarsch- 
le. — Het Bestuur heeft het noodig geoordeeld ter wille van 
van de tijdsomstandigheden de jaarlijksche bijdrage te bren
gen op 50 fr. voor de Onderwijzers, 75 fr. voor de gewone 
leden, en 125 fr. voor de beschermende leden. Het hoopt dat 
de geïnteresseerden hierbij zuilen indachtig zijn in welke 
male de papierprijzen en de loonen gestegen zijn, en dat ze 
zullen in aanmerking nemen dat eveneens de onkosten voor 
het onderhoud en de uitbreiding van Muzeum en Bibliotheek 
buitenmate verhoogd zijn. — Het lidmaatschap geeft recht 
tot koslclooze toegang tot het Muzeum (op vertoon der lid- 
kaart), lot het bij wonen der vergaderingen (waarvoor tel
kens een uilnoodigingskaart gezonden wordt), het consul- 
teeren der Bibliotheek (die bij de 8000 ernstige werken be
vat over Bronnenstudie, Geschiedenis, Kunst, Letterkunde, 
Biographie, Folklore, Economie, Sociologie en allerhande 
Wetenschappen) en bezorgt ten slotte de regelmatige toe
zending van het geïllustreerd tijdschrift TAXANDRIA.

Wij hopen dat al onze vroegere Leden ons zullen trouw 
blijven, en ons moeite en kosten besparen door dadelijk hun 
lidgeld te storten de postcheckrekcning 4128.31 van Taxan- 
dria, Geschied- en Oudheidkundige Kring, Turnhout. — 
Veertien dagen na de bestelling van dit jaarboek zal aan de 
achterblijvers een kwijtschrift per post aangeboden worden.

Het Bestuur.




