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Oude Kerkorgels in de Kempen
door R. Th. VAN DEN BERGH, o. praem

gestorven in i863, 
Go registers), in

Bij het doorlezen van de «Histoire de TOrgue» door E.G.J. 
Gregoir (Antwerpen j865) valt het op hoe in onze Kempen 
door meerdere oude orgelbouwers gewerkt is. We hebben uit 
voornoemd werk een aantal excerpten gemaakt, die we hier 
mededelen. Mogelijk is dit een aansporing voor orgelliefheb- 
bers om meer gegevens te verzamelen over de nog bestaande 
oude kerkorgels.

Gregoir heeft, de namen der verschillende bouwers alphabe- 
tisch geschikt, zodat de volgorde in deze notitie niet syste
matisch is.

DELL HAYE (Jean J.) geboren in 1686, 
bouwde in 1822 hel orgel te Wuust.wezel 
18/10 dat van Rijkevorsel (14 registers), verder te Hoogstraten 
hel orgel op het Begijnhof en dal van hel L’rsulinenklooster.

LORET (Hippoliet), geboren in 1810, vervaardigde in i854- 
i85p hel vermaard orgel van de abdij van Averbode (63 regis
ters, 4 klavieren, vrij pedaal). Ook het 'orgel van Poederlee 
(18 registers, aangehaakt pedaal) is van hem, evenals dat van 
Kalmthout (1861) met rp registers, 2 klavieren, pedaal.

MERKT,IN (Jozef), beroemd orgelbouwer, geboren te Ober- 
hausen (Bade) in i8rg, vestigde zich in i8/i3 te Brussel. Hij 
bouwde orgels te Vorselaar, te Westmalle en te Bouwel. Dit 
laatste orgel heet Gregoir: un orgue qui a de grands défauts.

NAU (J.) van Leuven, gestorven in 1776. Hij stierf te Des- 
sel tijdens het bouwen van zijn orgel, dat door Van Peteghem 
voltooid werd. Dit orgel heeft tot in it)44 in de kérk van Des- 
sel gestaan, toen hel bij de beschieting van het dorp zwaar 
beschadigd werd. Het had de volgende samenstelling: Manu
aal 1: Bourdon 16, Monter 8, Boeirdon 8, Prestant 4, Octave 2, 
Mixtuur, Trompet 8, Bombarde sup. 16, Clairon bas 4, Manu
aal IJ : Gamba 8, Flüte harmonique 8 (latere bijvoeging of 
verandering), Bourdon 8, Roerfluit 4, Octavin 2, Cornet. 
Tremolo. Aanpekoppeld pedaal.

Naar een mededeling van de plaatselijke organist, dhr Pee- 
ters, was het zeer goed van klank en bevatte het. uitstekende 
tongspelen, waarschijnlijk werk van Van Peteghem die be
kend stond om zijn tongspelen. Bij een vluchtig onderzoek 
van het nog voorhanden zijnde materiaal op de pastorie, 
bleek het tinpercentage zeer hoog, zodat hel orgel helder van 
klank moet geweest zijn. Jammer dat het ons niet mogelijk 
was de mensuren op te meten. Ondanks de beschadiging me
nen we toch te mogen opmaken uit een der frontpijpen dat
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de mensuren overeenkomen met de gemiddelde oud-neder- 
landse maten.

ROBLSTELLI (...) verbleef in de 17c eeuw Ie Luik, 
hem was het oude kerkorgel (4 klav. zonder pedaal) 
Averbode en hij bouwde het van 1770 tot. 1773. Het instru
ment werd in 1822 gekocht door Pastoor Beugels 
van Postel) voor zijn S. Lambertuskerk Ie Helmond, 
de orgelbouwers SMITS uit Keek (N.B.) werd er een . 
a-n toegevoegd. De actuele dispositie ervan is: Manuaal l : 
Bourdon 16, Preslanl 8, Holpijp 8, Prestanl 4, Kluit 4, Oc
taaf 2, Quint 3, Mixtuur 4 r., Sesquialler 2 r., Porlunaal dis
cant 8, Bombarde discant U6, Trompet 8, Claron 4; Manuaal 
II : Bourdon 16, Kluit Iravers. 8, Holpijp 8, Preslanl ft, Gam
ba 8 (waarschijnlijk in vervanging van de Mixtuur), Blok
fluit 2, Kromhoorn 8, Vox humana 8; Rugpositief: Holpijp 8. 
Roerfluit 4, Preslanl 4, Octaaf 2, Gamba 8 (in verv. van een 
vulslem? Kwint?) Cornet 3, Trompet 8, Harmonia 8 (i.v.v. 
een zacht tongspel?); Pedaal: Subbas 16. Preslanl 8, (Preslanl 
16 later uitgenomen). Octaaf 4, Fluilbas 8, Mixtuur 2, Dulci- 
aan 16, Bazuin 16, Trompet 8, Clairon 4, Cimb. 2.

Dit orgel beeft een prachtige klank, doch hel regeerwerk 
is versleten. Toen wij hel probeerden bleven voortdurend toet
sen hangen. De hr Pastoor deelde ons mede dat er plannen 
tot restauratie beslaan.

RL’EK (Frederik) geboren Ie Waldsee (Wurtcnberg) en ge
vestigd te St. Truiden. Van hem staan (stonden!) orgels te 
Oud-Turnhout, te Rauw (Mol) te Lommel-Fabrieken.

SMET (Theodoor) geboren te Geel 1.1.1782, verbleef te 
Duffel en stierf 2i.ii.i853. Hij plaatste orgels o.m. in het Be
gijnhof van Herentals (i834), te Zoerle-Parwijs (i834), te 
Wortel (i856), te Klein-Vorst (?), te Weslerlo (i835), te 
Tremelo (i83g), te Schoonbroek (i83g), te Geel-St Dimfna 
(i83g samen met Vermeersch), te Zandhoven (i83g). Verder, 
tussen i843 en i85i, orgels te Pulderbos, Oostham, Koersel, 
Oostmalle, Bouchout, Beverlo. «Les orgues de mr Smet se dis- 
tinguent par une grande sildité, mais laissent è désircr sous 
le rapport du timbre dans les variétés des registres». (Gregoir)

SMITS (F.C.) geboren te Reek (N.B.) bouwde een orgel 
met 20 registers te S. Huibrechts-Lille.

VAN OVERBEEK (Paul), geboren te Aarschot in 1766, 
plaatste te Meerhout een orgel met 2 klavieren, waarvan Gre
goir zegt: (un orgue) qui se fait dislinguer par les je.ux de 
trompette qu'on rencontre raremenl el dont I’ensemble est 
trés harmonieux». Dit. orgel werd vervangen door een van 
Stevens, dat in de brand van ig4o gebleven is. Een nieuw 
orgel is in aanbouw bij Gerard D’Hondt le Herselt.
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VAN PETEGHEM (Egide, Frans), geboren te Gent in 1787. 
Tussen de jaren 176/1 en 1802 bouwde hij o.m. de volgende 
orgels: in het gasthuis te Turnhout (1/1 registers), te Scher
penheuvel (2 klavieren, 2,3 registers), te Turnhout in de 
S. Pieterskerk een orgel met 2 klavieren 'en 3o registers, dat 
1800 gulden kostte, in 189/1 omgebouwd werd door ANNEES- 
SENS en in 1987 door STEVENS. Naar een mededeling van de 
tegenwoordige organist de hr Verhegge, bevat hel orgel nog 
de volgende oude spelen van VAN PETEGHEM: twee Bour
don 16, drie Bourdon 8, Roerfluit /1, Kwint 3, Octaaf 2, Pico- 
lo 1, Klarinet 8, Monter 16, Kontrebas 16. Octaafhas 8, Sub
bas 16. Van deze orgelbouwer zegt Gregoir: (il) s’était prin- 
cipalement dislingué dans la confection des jcux d’anches, qui 
élaicnt d’une rare rondeur du ton».

VERMEERSCII (Hendrik) van Duffel, vanaf i83g geassoci
eerd met SMET van Geel. Hij plaatste na i853 o.m. een orgel 
te Beringen en een te Minderhout (2 klavieren)

Verder noteerden we nog :
DE VOLDER (Hendrik) geboren te Antwerpen die in 179/1 

een orgel bouwde voor de kerk van Zammel (Geel).
GOYENANT (Jan Baptist) uit Brussel, plaatste in 1771 te 

Olmen' een orgel dal toen 900 gl kostte. In r863 werd dit 
vervangen door een nieuw met 2 klavieren en vrij pedaal, 
werk van Hip. Lorei. «Cel orgue laisse a désirer», zegt Gre
goir. Het tegenwoordig orgel, dal wel dat van i863 is, klinkt 
echter goed. De pedaaltoelen ervan zijn echter met koperen 
beslag (werk van Drijvers) en de glibberigheid ervan bemoei
lijkt ten zeerste het spel.

DRIJVERS (Leonard), in 1829 geboren te Vlijmen bij Den 
Bosch, vestigde zich te Rotselaar, na zijn leertijd bij Van Din- 
fber te Tienen. V. Couwenberg O. Praem. zegt van hem : 
«... een der meest geslaagde orgels van Drijvers is dat der 
bekende basiliek van Scherpenheuvel. Het heeft 3 manualen 
en vrij pedaal en meer dan Zio spelen... Het oude orgel van 
deze kerk was van SMITS, werd gerestaureerd door DELL 
HAYE en door DRIJVERS overgepïaatst in de kerk van 
Schoonderbuken» Van Drijvers vinden we nog werk in 
de abdij yan Postel, te Veerle (2 man en vrij pedaal), te Hoog
straten (3 klav. en vrij pedaal.)

Voorgaande lijst, is ver van volledig. Trouwens Gregoir 
somt meerdere orgelbouwers op waar hij geen gegevens over 
kon krijgen. Zo b.v. over B. RUTGEERTS uit Mechelen die 
het zeer interessante orgel van Mol bouwde. Over dit orgel en 
dal van Postel hopen we binnen kort een afzonderlijke notitie 
te geven_. Verder ontbreken b.v. ook gegevens over het oude 
orgel van Retie, dat nu in de kerk van Wilgoor (Dessel) staat
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en — op de Iroinpel nji — een zeer mooi instrumentje is, met 
uitstekend materiaal; de- houten pijpen b.v. zijn uit eik. liet 
orgel van Sluis(Mol) schijnt eveneens een oud instrument te 
zijn. Op de speeltafel lezen we de naam: J.B. D’Hondt, Wolfs- 
donck, d.i. de vader van de tegenwoordige orgelbouwer Ge- 
rard D’Hondt. Deze deelde ons echter mede dat zijn vaderzali- 
gcr dit orgel niet bouwde, het wel herstelde. De klank van 
dit instrument is. zeer goed, alhoewel het pijpenmaleriaal niet 
van het beste is: hoog loodgehalle en zeer dunne wanden.

We hopen door deze notities de snuffelaars aan ’t werk te 
kunnen zetten, om zo met vereende krachten te komen tot 
een betere kennis van onze Kempische kerkorgels, "die vaak 
zeer mooi van klank zijn, maar waarvan hel regeerwerk soms 
totaal versleten is.

Hier is plaats voor een opmerking, naar aanleiding van het
geen we reeds meermalen hoorden, ’l'e vaak wordt vergelen 
dal de ziel van een ortrel het pijpwerk is, en licht wordt ge
zegd bij een versleten regeerwerk: hel orgel is versleten en 
onbespeelbaar, er moet een nieuw komen. En zo zijn reeds 
meerdere heel mooie orgels vroegtijdig aan hun einde geko
men. Elk orgelbouwer levert liever een nieuw orgel, dan een 
restauratie uit te voeren, waar minder aan verdiend wordt en 
dat daarbij een veel moeilijker werk is, daar de bouwer zich 
aan een bestaand werk en aan de opvatting van een ander 
moet aanpassen. En nu is de historische kennis van onze or
gels juist onmisbaar om de «traditie» ervan te achterhalen en 
te onderzoeken hoe we dat «versleten» speeltuig mits een goe
de restauratie, in staat moeten stellen met ere de taak te 
vervullen waarvoor het gebouwd werd: in onze kerken te 
zingen voor O. L. Heer.
Abdij Postel.



De Keuren van

Fol. 37 7“

Herentals (1410-1567)
(Vervolg)

door J. R. VERELLEN

Hier volgen ordinancien dienende jn tide 
van orloge ende vander waecke.

15. Primo soewye van zijnen wijckmeester geordineert wordde te 
wakene by dage oft by nachte. zal! een weerachtig man moet(sic) 
syn, ende aenhebbcn redelijc harnasse ende geweer om zijne lijf meda 
te verwarene. Ende desgvlijcx oeck die van eenen anderen gehuert oft 
geseynt wordde te wakene, op te verbuerene telcken male, als hy ge- 
calengiert wordde, vj stuuers, den heere, der stad ende diet voertbroch- 
te jn drien gelijc te deylene. Ende hier af zelen de weekers med* 
moegen calengieren.

Nachtwaeck
19. -Item elcke die by nachte gestelt wordt te wakene, zall moeten 

zyn opter stad huys, eer de sluytclocke tsauonts verlaten is, ende halen 
daer den roep, ende zall van daer gaen ter plaetsen daer hy geordineert 
zall zyn te wakene, ende van daer niet scheyden tot dat de dach- 
weekors eomen. Sall oec elcke moeten waken voer hem seinen, hy en 
bethoonde noetzake dat hy niet eomen en conste noch en muchte, op 
te verbuerene telcken mael een ghelte Ryns. wyns, te deylen ende 
te calengieren als voere.

dachwaeck
19. Jtem elcke vanden ghulden zall waken, als hy vanden deken en

de gezworenen der ghulden daer thoe geordineert zall wordden, ende 
eomen smorgens op zijnen waeck voer sess ueren, eer de nachtwa
kers zyn vander wake, ende van daer niet scheyden, voere dat de 
sluytclocke tsauonts verlaten js ende de nachtwakers daer zyn, op te 
verbuerene telcken male een ghelte Ryns. wyns, te deylene ende 
calengierene als voere.

14. Jtem soe wie opten waeck quame die daer thoe niet geordineert 
en waere oft by nootzake daer gesonden, zall staen ter correctien 
tsheeren ende der stad.

manierlycheit opten waeck
Ti   I... U. . 1  n19. Jtem soe wie by nachte ende by ontyden flouyte, scuyfelde oft 

gerucht maecte, ende niet heymelijc en waere in zijnen waeck, die 
zoude verboeren telcken male eenen goudenen peeter. Ende hier aff 
zall eenyegelijc calengierder zyn. Ende en hadde de ouertredere de
sen koer niet te betalene, dien salinen leggen inde geyolen, te watere 
ende te broodc, totter tijt dat hy daer aff tsheeren ende der stad goe
den moet zall hebben gecregen.

visiteerder vander wake
49. Jtem oft yemant den heere, of scepene of gezworene, capiteyne, 

oft wijekmeestere, als hij omme ginge den waeck visiteren, ofte om
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om enige ordinancie vander wake, dede enige stoornisse met woerden 
, oft met wercken, die zoude verbueren telcken male  gulden pee

tere, half den heere ende half der stad te deylene.
waker vuvt de taverne te blyven

49. J tem soe wie vanden weekers by dage oft by nachte in enige 
tauerne ghinghe drincken oft droncke, zoude verbueren een ghelt Ryns., 
den heere, der stad ende diet vcertbrochte jn drien gelijc te deylene. 

Fol. 37 v°
by nachte maer eenen pot stootbancken

44. Jtem soe wye vanden wakers op eenen nacht meer verdroncke, 
als zijnen waeck js, dan eenen pot stootbancken, ofte die den wakers 
meer biers aenhaelde dan voer elcken eenen pot binnen eender nacht 
te hebbene, tot wat plaetsen hy oec waecte, zoude verboeren telcken 
male een ghelte Ryns. wyns, half den heere ende half der stad.

metten wakers niet te drinckene
8. Jtem soe wye by dage ofte by nachte die gheen waker geordi- 

neert en is, ginge op enigen waeck, om metten wakers te drinckene, 
oft die oec met hen droncke, zoude verbueren telcken male drie s. 
gro. brab., den heere, der stad ende die voertbrochte gelijc te deyle
ne. Ende hier aff zall eenyegelijc moegen calengieren. Ende de wa
kers daer dat gebuerde, zullen hier af moeten calengieren de ouer- 
treders, opten seluen koer.

waepenen van buyten comende
25. Jtem allen de ghene die van buyten binnen der stad comen 

willen met enigerhande wapene oft geweere, hoedanich die zyn, zelen 
die wapenen moeten zetten oft leggen byder poerten voere oft jnt 
derde oft vierde huys naest der poerten oft naerdere, op te verbuerene 
de wapene ende aen elc wapene een ghelt Ryns. wyns, den heere 
ende der stad gelijc te deylene, zonder yemanden dies te verdragene 
jn eniger manieren. Ende alle weechverdige die doer de stad gaen 
willen, die zelen die wapene moeten zetten ende leggen binnen der 
herbergen jnden huyse daer zy teeren willen, opten seluen kuer te 
verbuerene. Ende dit zelen de weerde ende weerdinnen huéren gas
ten moeten condigen, opten seluen kuer te ghildene, jn dien dat de 
ghaste namen by hueren eeden ten heyligen dat zij dit niet en wis
ten of dat hen niet gecondicbt en waere.

van vitalien
3. Jtem nyemant wie hy zij van buyten oft van binnen, en sal 

broet, boter, kase, vleesch, eyere, hooy, stroo, hauere, oft enigerhande 
andere vitalie moegen dierdere vercoopen, dant, eer tvolck van wa
pen hier quamq, gegouden heeft, opte verbuerene die vitalie diemen 
alzo dierdere vercoopen jvoude, ende op een ghelte Ryns. wyns, half 
den heere ende half der stad.

allerme
14. Jtem jn tyden als hier oploop van allerme quame by nachte, 

zall elcke hangen voer zyne doere een lanterne met lichte, op te ver-
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borene een ghelte Ryns. wyns, half den heere ende half der stad.
14. Jtem egheen kyndere of jongers onder huere xiiij jaeren out, 

en zullen comen opte veste jn tyde van allerme by dage noch by nach- 
te, op een ghelte wyns als voere te verborene, ende en haddent de 
kynder niet te ghildene, men salt aende ouders verhalen.

Jtem alle vrouwen zullen binnen hueren huyse blyven jn tyde van 
allerme, ende wachten oft hier enigen brant opginge, het waere van 
buyten hier jn geschoten oft anderssins, dat zij daer thoe alle 
reescap hebben van leeren, water ende anderssins om dat de blus- 
schene. Behoudelijck die vrouwen die cloeck zyn, dat die ter veste 
zullen

Fol. 38 r*
dragen sthevne ende andere gereetscap om weere mede te doene ende 
zyn stille zonder enich geroep oft gecrijsch te makene.
• Jtem elck zall zijne honden jn ende binnen zijnen huyse houden 
jn tyde van allerme, oft men salse doot slaen.

Jtem in tiden van allerme, zullen vuyt elcken vanden vier ghul- 
den, comen thien persoenen opte merct, de gene die daer thoe vander 
stad gecoren zyn. Ende dandere vanden gulden zullen verwaren hue
re rotten motten wijeken gelijc den anderen die jn gheene gulde en 
zyn.

(Jtem bij alzoo enige vrouwen waeren die hen hier nyet en dorsten 
betrouwen, die selen moegen buyten trecken met beuren goede ende 
kijndere onder heurc xvj jaeren wesende ende nyet daer bouen. Be
houdelijck dat alle manspersoenen bouen die voers. xvj Jaeren we
sende, en selen hueren persoen buyten deser stadt nyet moegen absen- 
teren, opte verbeurte van ix kgl.,jn d rijen gelijc te deylene, den 

heere, der stad ende den aenbrenger, ten waere bij oerloue vanden 
heere ende vander stadt.)

Fol. 38 v°
50. Jnden jaere XVc XIJ, opten Ven septembris, is geordineert 

byden heere ende metten scepenen ende gezworenen Raide vanden 
nuwen ende vanden ouden rechte, dat zoe wie betimmert enige vanden 
hossteden daer de huysen op onsser Vrouwen Assumpcie lestleden af 
verbrant waeren, daer op enich vanden seuen goidshuysen, te wetene, 
Ste Woutruyden kereke, St Jans ter Lazarien, de tafele tsheylichs 
Gheest, Ste Peeters, Ste Annen, der Heyligen Drievuldicheyt, ofte 
Ste Magdaleenen heeft oft heffende is enigen commer of chyns, dat 
die van seuen jaer renten quijt hebben zall.

50. Inden seluen dage geordineert als voere, dat nyemant binnen 
vriheyden van Herentals en zall huysen noch herbergen Theusen 
Loenis den beckere noch Cornelien van Herle synder huysvrouwe, 
daer af den grooten brant op onsser Vrouwen dach Assumpcie lestle
den gecomen is, noch hen geuen noch vercoopen teten noch te drineken 
jn eniger manieren, op te verbuerene telcken male xx Ryns. guldene, 
te deylen jn drien, den heere, der stad ende diet voertbraebte euengé- 
lijc, tot aender tijt dat byden heere ende byde stad anders daer op 
geordineert zall wordden.
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Jtem nyemant buyten vriheyden van 
nen der seluere

Fol. 39 r°
vriheyt moegen partrizeren, op telcken male, dat hy gecalengiert 
wordde, te verbuerene een pont groot, vlaoms, te deylene jn drien 
euengelijck als voere. (Ende van desen iije articulen zal die heere 
eenen yegelycken moegen verliooren aenden heyligen, daer hem aen 
twifelen zal. Actum XHIa augusti, A° XVc XXXIIJ, bij gemeijnen 
ouergeuen. Actum ija septembris A° XLIIJ.)

(Jaden jaere XVc ende XXXIIJ, opten XVen dach van november,

beesten
Jtem elok zall «ijne verkene ende andere beesten hueden vanden 

kerckhoue, vanden straten, vanden hossteden ende eruen vanden ghe- 
nen die verbrant zyn, ende oec van anderen binnen der stad gelegen, 
opte verbuerene telcken male eenen philippus gulden, half den heere 
ende hall der stad. (Behoudelijck, oft yemant dede zijnen eedt, dat 
hem die beesten buyten zijnen weten ontgaen waeren, dat die zall 
zonder verbueren zyn.)

bruylochten
49. Jnden jaere XVc XVIIJ, opten XXVIJen van meye, js geor- 

dineert byden heere ende metter stad vanden nuwen ende ouden rech
te, by accoerde vanden gezworenen vanden ambachten, dat eghoene 
jngesetene vander stad ende vriheyd van Herentak en zall gaen ter 
bruylocht buyten noch binnen, noch ghelt geven, noch bruy- 
locht binnen vriheyden voers. houden tusscen nv ende Kermissa 
naestcomende, op te verbuerene die jn enigen van desen contrarie de
de, sesse philippus gulden, half den heere ende half der stad. Jtem 
XXVen Januarij A° XVc XVIIJ, is dese ordinancie geprorogeort tot 
St Jansmisse nv naestcomende. Dese ordinancie js vernyeut prima 
Julij A° XXVJ, tot Kerstmisse naestcomende.

van partrizerene
Jnden jaere onsses Heeren XVc XVIIJ, opten XXIIJen augusti, js 

geordineert byden heere ende metter stad, dat nyemant binnen vrihey
den van Herentals en zall partrizeren noch partrizen vangen, tusschen 
vastelauonde ende Ste Laureys auonde, noch te gheenen tide moegen 
vangen partrisen noch berekhoendere met slachnetten, (sleypnetten 
noch steeckhagen), op te verbuerene die jn enigen van desen contra
rie dede, een 1b. groot vlaems, den heere, der stad ende diet calen- 
gierde ende voertbrachte, jn drien euengelijck.

Jtem dat elcke partrizeerdere vanden partrizen die hy binnen vri
heyden voers. vangt, zall moeten gerieuen de jngesetene die begeer
den partrisen te hebbene voer hensselfs eten, oft om den vrienden te 
scenkene, ende anders niet, elcke coppele om vier stuuers, zonder 
die dierdere te vercoopene, op te verbuerene telcken malen twee 
■cellinge groot brab., te deylen als voere (ende die moeten mercton 
opten peynsenpoel openbaer, van x tot elf uren voer den noenen, op 
te verbuerene iij s. ouden gro., te deylene als voere).

Herentals geseten en sall bin-
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js geordineert byden heere ende byder stadt, achtervolgende den ouer- 
geuenen dwelck die partrizeerders gemeynlyck ouergegeuen hebben, 
dat nyemant vanden partrizeerders oft die hen voerde ren partrizen 
te vangen, van nv voert acne en zullen moegen vangen ennige oude 
partrizen, maer zullen schuldich zyn die te laten vliegene, hoe vela 

der zeluer ouder partrizen in een cudde wesen zullen, ende soe wie 
contrarie doende beuonden wordde, die zoude verbueren aen elck par- 
trys oft hoen, dat hy contrarie deser ordinantie ende ouergeven ge
vangen hadde, twee phs. gulden, te deylene jn dryen euen gelyck. 
Ende hier alf zall de heere eenen yegelycken mogen verhoiren aen- 
den heyligen, daer hem aen twifelcn zal.)

vanden processien voer de like
Jnden jaere XVc XX opten XVen octobris, zyn ouercomen meester 

Jan de Pape erfprochiaen tot Heren tals met heere Jacoppe de Bus- 
schere zinen viececureyt ter eendere, ende de scepenen ende gezwo
renen Raidt ter anderen zyden, datinen voer der dooden zielen zall 
moegen doen vuytvaerden met gesongen vigiliën ende missen, zonder 
die vuytvaert te moeten doen halen met enige solenniteyt van pro
cessien. Maer oft yemant daer thoe processie begeerde, die zall by 
moegen hebben vanden prochiaen, geuende hem eenen stuuere, ende 
metten schoelmeestur metten scholieren, geuende hem iiij stuuers, 
ende van vj anderen priesters vanden choere, geuende elcken van 
hem eenen grooten brabants, des zelen die prochiaen ende priesters 
aen hebben huer choerhabijt. Ende ofter min, dan voers. is, comen. 
men en zal niet meer geuen dan elcken present zynde eenen gro. 
brab., ende al quamen daer meer priesters, men en zal maer voer 
sesse betalen. Ten waere dat yemanden beliefde meer priesters ter 
processien te hebbene ende te roepen, dat mach hy doen geuende 
elcken dat hy meer roept oft nempt eenen gro. brab. Ende all dit 
dtierende zoe lange alst der stad believen zall ende niet langere. 
Ende des zullen de prochiaen ende priesters vanden choere gehouden 
zyn die vuytvaerden ende andere diensten jnden choer statelike ta 
doene.

dansen
Opten iersten dach van julio A° XVc XXVJ, js geordineert byden 

heere metter stad, dat nyemant tusschen nv ende Kerstmisse naest- 
cornende en zal dansen binnen der stad oft vriheyt van Herentals, 
op elcken die de contrarie dade te verbuerene een ghelte Ryns. wyns, 
half den heere ende half der stad, behoudelyck dat op principale 
troudagen van houweliken de gasten vanden bruygom ende bruyt 
jnden huyse met besloten doren zelen moegen met dansen recreeren, 
zonder meer vergaderingen van andere persoenen.

Fol 30 v° (hier begint voorgoed het tweede geschrift)
Ouerdragen ende gepubliceert opten XVen octobris A° XVc XXIX.

ouerspeelders
Ter eeren Goids ende xijnder heijliger kereken, enda om t« var-
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hoeden vele sonden die zijn oersaken van tribulatien onde van pla
gen, js geordineert bijden heere ende metter stadt, dat elcke wije hij 
zij, man oft vrouwe, tegen zijn wettelick houwelick metter sonden 
des ouerspeels befaemt zijnde, die hier binnen deser stadt oft vriheijt 
wonachtig js ende buijten der seluer heeft woonende zijnen getrouden 
beddegenoot, sal binnen drije dagen nv naestcomende vertreckt a met
ter woone buijten der voers. stadt ende vriheijt, ende en sal nyet 
weder moegen jnnecomen metter woone, noch oyck anderssins om 
die sonde te bedrijnen oft om dboelscap te visiteren, opte pene van 
daer af gecorrigeert ende inder geijoolen geleght te worddene te water 
ende te broode een half jaer lanek, die hier jnne ouerhoorich beuon- 
den wordde, ende ten vorsten noch verbuert te hebbene zijn ouerste 
cleet, om daer mede te betalen den eost van water ende broode ende 
oyck der geijoolen recht, behoudelick dat sulcke persoonen die ge- 
houdt waeren, wel tzamen morgen hier binnen blijuen oft comen 
woonen, als zij eerlycken nae staet der heijliger kereken leuen.

•Item oft naemaels beuonden wordde metter waerheijt, dat van nv 
voertaene ijemant. tzij man tzij vrouwe, hanteerde oft dade ennich 
ouerspel tegen zijnen wettigen houwelick» dat die by gelijeken sal 
wordden gecorrigeert bijden heere ende metter stadt, nae dat hen 
die saken selen duneken gelegen zijnde.

Jtem dat alle ongehoude persoonen befaemt zijnde met malckan- 
deren dagelicx conuersercnde oft zittende in oneeren, selen ter stont 
binnen acht, dagen nv naestcomende, nae den staet der heijligen 
kereke trecken ten houwelick ende trouwen malckandcren, oft sceij- 
den van malckandcren, zij geestelijeke oft weerlijcke, sonder meer 
conuersatien oft toeganek tot malckandcren te samen te moegen heb
ben, opte pene vanden genen die hier jnne gebreckelick beuonden 
wordde, gecorrigeert te worddene ende inder geijoolen geleght te wor- 
dene eenen tijt van drije maenden, oft daer voere te geven xv s. gro. 
brabants den heere ende der stadt, ende nochtans dese geboden te 
moeten achteruolgen ende onderhouden opte selue pene noch weder 
verbeurt te hebben.

Jtem oft ijemant huijsde oft hoefde oft woeninge verleende oft 
verhoerde ennigen vanden voers. persoonen leuende ende conuerseren- 
de jn oneeren, gelijck voers. staet, jn wat manieren dat ware, dat 
die sal verbueren telcken dat beuonden wordde twee karohis guldene, 
te deijlene euen gelijck in drijen, den heere, der stadt ende diet 
voertbrocht aenden heere en-le aende stadt.

Fol. 40 r°
Ouerdragen ende gepubliceert opten XVen octobris A° XVc XXIX.

zweeren is verboden
Jtem js geordineert als voere dat nijemant, van wat state, con

ditie, oft qualiteijt hij zij, vuijt quaetheden, impatientien, versmaet- 
heden oft ongetempertheijden, God almachtich, Maria zijnder liever 
Moeder, oft ennigen heijligen en blasphemere, loochene, oft bij hen, 
heuren lichaem, leden, passie oft lijden ontamelijck oft vreempde-
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lijck en zweere, opte pene ende verbuerte, die contrarie hier af doende 
beuonden wordde, van thien s. gro. brabants, telcken male dat beuon
den sal wesen gesciet te zijne, te deijlen jn drijen euengelijck den 
heere, der stadt ende diet aen hen voertbrochte. Ende oft ijernant 
dade.die den voers. penninek brueek nijet machlich en waere te betalen, 
dat die jn zijnen lichaem daer af sal wordden gecorrigeert ende ge
bet ter gei joelen, te water ende te broode, sonder andere nooturfte te 
moegen hebben, ende dit eviirii tijt bijden heere ende metier stadt 
daer op te ordineren nae gelcgcntheijt vander saken. Ende oft ije- 
mants kijnderen daden, soo selen dese penen voldaen wordden van
den ouderen, ende salmen die aen hen verhalen.

Geordineert ende gepubliceert den XX en Septembris Anno 
ende XXIX.

vander hauermate
Het js geordineert bijden heere ende metier stadt, dat elckc 

binnen Hercntals wilt coopen oft vercoopen ennige havere oft euene, 
die salmen lonen, coopen, vercoopen ende vuijtmeten metten hauer- 
inatcn gebrant tot Hercntals, tzij heele, halfue, vierendeelen oft an
dere mindere maten, ende nijet metter rogmaten. Ende wije die 
anders vuijtmatv dan metter hauermate», soude verbueren telcken dat 
hij gecalengiert waere vijf s. gro. brab., jn drijen te deijlen, den 
heere, der stadt ende diet voertbrochte, ende elck sal morgen calen- 
gierdere zijn.

honden vuijter kereken te houdene
Jtem ter eeren van goidsdienste, die jnder kereken gedaen wordt, 

van missen, sermoenen ende andere getijden, ende om die goede lie
den henre deuotie te betere te moegen doen, sal elck zijne honden 
moeten houden vuijter kereken op sondagen ende andere vierdagen 
ende heijlige dagen. Ende oft ijernant die honden jnder kereken co- 
mende sloege oft anderssins veriaegde vuijter kereken, ende ijernant 
dien jnjurieerde oft opsprake met quaden woerden oft hem anders
sins daer om ijet misdede, soude telcken verbueren sesse scell. brab. 
tot sheeren ende stadt behoef, ende noch gecorrigeert te worddene 
vanden heere ende vander stadt, nae gelegentheijt der saken.

FoZ. 10 u°
Ouerdragen ende gepubliceert opten XXJen octobris Anno 
ende XXXTJ.

vander stadt poerten te sluijtene
Js geordineert bijden heere ende metter stadt, datmen voertaene 

der stadtpoerten sal sluijten, ter stont nae dat die sluijtcloeke js 
geluijt. Behoudelick dat die wineketten selen moegen oepen blijuen, 
van bamisse tot half meerte, drije ueren nae der sluijtclocken, ende 
van half meerte (tot) bamisse, twee ueren. Ende oft ijernant met 
zijnen wagenen oft kerren naer der sluijtclocken voer die poerten qua- 
men om jnne gelaten te worddene, die sal den portier te voeren 
moeten condigen, wat goet hij geladen heeft ende hem dat laten sien
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ende visiteren, eer hij jnne gelaten sal moegen wordden, End» oh 
ijemant ennigen portier gaue quade woerden oft anderssins hem 
jnjurieerde om donderhonden van deser ordinancie, sonde daer aen 
verbueren telcken maele ses scellinge gro. brabants, den heere, der 
stadt ende den aenbrengere, ende noch daer en bonen te staen ter 
correctien sheeren ende der stadt.

•Item en selen die portieren nijemanden moegen jnnelaten da naer 
der ordinancien voers. Ende zoo wanneer die voers. portieren naer 
der siuijtclocken jnnelaten ennich goet, daer af die stadt js sculdich 
assijse te hebbene oit ter assijse staende, selen die portiers gehouden 
wesen den assijseniers oft der stadt dat te condigen des anderen 
daechs voer den acht ueren, opte pene van tegens heuren eedt gedaen 
te hebben ende noch te staene ter correctien sheeren ende der stadt.

Gepubliceert opten IVen maij a° XVc ende XXXIJ, ende noch den 
XXXen maij a° XVc XXXVj, 
noch XXij maij a° XLIIJ.

buijten nijet gaen drincken
•Js geordineert bijden heere ende metten scepenen ende gezwore

nen Raide vanden nieuwen ende ouden rechten, ende metten gezwore
nen van allen ambachten, dat nijemant binnen Herentals geseten en 
sal gaen drincken jn taueernen binnen eender mijlen nae buijten 
deser stadt gestaen, op telcken maele te verbuerene drije karolus gul
den, den heere, der stad; ende diet voertbrochte jn drijen gelijck te 
deijlene. Ende dedent heijligegeest proueniers, zij verbeuren die 
prouenen van heuren huijsgesin. Ende hier af sal een ijegelijck ca- 
lengierdere zijn ende geloeft wordden op zijnen eedt.

nijemant van buijten, huijscn noch cameren moe
gen verhueren noch huijscn houen in enniger wijs

Jtem dat nijemant wije hij zij en sal nijemande van buijten ennige 
huijsen oft cameren moegen verhueren sonder consent des hoeren 
ende der stadt, oft den seinen dat jerst te togene ende te kennen 
te geuene, opte verbeurte van drije peeters, jn drijen gelijck te deij
lene, den heere, der stadt ende diet voertbrochte.

Geordineert XXIXen julij a° LIIJ.
Jtem js geordineert bijden heere ende stadt, dat een ijegelijck die 

zijn huijs oft camere verhuerde oft wechleende ijemande wije dat zij, 
sal gehouden wesen te betalene voere de selue persoonen ende heur 
huijsgesinnen alle lasten van settingen oft andere die der stadt oft 
ijemant anders doer sulcke personen sal lijden oft moeten gilden, ende 
hier voere salmen eenen ijegelijeken jnne gebreke mogen executeren 
ende panden sonder ennich recht te plegene.

FoL 41 r°
Gepubliceert den XXen septembris a° XVc XXXVJ.

nijemant onbehoorlijeken te naemene
Js geordineert bijden heere ende metier stadt, dat van nv voertaene 

nijemant wie hij zij en sal eenen anderen moegen naemen mot ennige 
unbehoorlijcke naemen dan met zijnen gerechten nawin ende toename,
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op die verboert©, zoo wie «ontrarie dede ende ijemant hem dies be- 
elaechde aenden heeren ende aen die stadt, van zoo dicwijls alst ge» 
bue.rde ende die clachte gespiede, van drije scellingen ouder gro.. 
half tot sheeren ende half ter stadt behoef. Ende daer en bouen ver- 
giffenissp te moeten bidden den ghenen die de voers. om behoor! ijeke 
woerden opgeseght waeren, ende noch te staen ter correct ion sheeren 
ende der stadt.

Gepubliceert den XITIJen februarij a* XXXVJ.
van zeepackinglhe te vercoopen

Js geordineert bijden heere ende metier stadt, zoo wije ennige 
heeringen wesende zeepackinge alhier wille vercoopen, sa! den seluen 
moeten vercoopen vuijten vate, daerop staen sa! een vaenken, daer 
jnne sa! staen gescreuen: dit js zeepackinghe. Ende en selen den 
seluen nijet moegen weijeken om dien te vercoopen. Ende zoo wie 
dien anders vercochte sonde verboeren, soo dickwils ende menich 
wcrfucn als tzelue gebeuren sonde ende daer af gecalengiert waere, 
eenen scellingh ende ses penninge gro. brab., jn drijen gelijck te 
deijlen, den heere, der stadt ende den koermeesters.

visschen ter baneken te brengene
Jtem zoo wie ennige visschen alhier vercoopen willen, selen wesen 

gehouden die voers. visschen, eer zij die vercoopen selen moegen, 
ter merct te brengene ter haneken, oft in manden bij die voers. ban- 
ckon, ende die doen coeren bij den coermeesters. Ende zoo wije dien 
anders vercochten, souden daer aen gecalengiert wordden, eenen s. 
ende vj d. gro. brab., te deijlen als voere.

Gepubliceert den XXXIIJen decembris a° XVc XXXVJIJ.

hofsteden nijet te spoliëren
Alzoo mits der fortunen vanden brande, die tot verscheijdenen tij

den binnen deser stadt js gebeurt geweest, zommige vanden jngese- 
tenen der seluere proprietarissen vanden verbernden hofsteden ende 
andere, mits den lasten vanden chijnsen ende renten daer mede zij 
belast zijn, die selue hofsteden willen habandonneren ende die voer 
den commere die laten liggen, ende nochtans hen dagelicx voirderen 
die vouten ende kelderen vuijt te brekene ende die steenen vanden 
seluen hofsteden af te vuerene, jn groote prejuditie ende achterdeel© 
vanden crediteuren der voers. hofsteden mits dien zijn gescapen te 
blijuen onbetimmert ende desolaet, Soo

Föl. 41 v°
js geordineert bijden heeren ende inetter voers. stadt, dat nijemanr., 
van wat state oft conditiën hij zij, hom vervoirdere ennige vouten, 
kelderen, scouwen oft andere mttselr’rjen af te brekene om die voers. 
hofsteden daer af te spoliëren ende te beroouene, sonder expres con
sent vanden heere, vander stadt ende vanden crediteuren der seluer 
hofsteden, opte pene ende verbeurte, zoo wije contrarie daer af dade, 
dat zij selen gehouden wesen te betalen© ende op te leggene alle 
achterstellen opte voers. hofsteden geuallen ende verschenen zijnde,
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ende dat zij die voers. steenen wederomme selen moeten leueren optc 
selue hofsteden. Ende daer en bouen te verbeuren een half pont 
ouder gro., half tot des heeren ende half totter stadt behoef. Behou- 
delick oijck eenen ijegelijeken zijn actie opten ghenen die ennige van
den voers. hofsteden hebben gespolieertjn fraude ende bedroch van 
beuren crediteuren.

verbrande hofsteden nijet te coopene sondér die té 
willen betimmeren

.Item dat nijemant, van wat state oft conditiën hij zij, hem ver- 
voerdere te coopene ennige hofsteden, sonder consent ende oerlof 
vanden heere ende vander stadt, ten zij dat hij die sal willen be
timmeren, dwelck hij sculdich sal wesen te doene binnen oenen jarc 
naer den voers. coop, opte verbeurte van eenen halfuen ponde ouder 
groote. half tot des hoeren ende half totter stadt behoef, nochtans 
selen zij die zehie hofsteden noch moeten betimmeren.

Gepubliceert den XXIIJen februarij a° XVc XXXTX.
Jtem dat alle dieghene die ennige hofsteden selen willen betimmeren 

gelegen ter rechter straten, selen gehouden wesen die te doen decke- 
ne met hortten dake, sonder ennich stroo oft weeck dack daer op te 
moegen leggen.

renten bij testamente gemaect, binnen eenen jare 
te doen goeden ende erfuen

Jtem alzoo vele ende diuersche goede lieden, zoo wel mans per- 
soonen als vrouwen, ouer vele ende diuersche jaren, tot augmentatie 
van goidsdienste, tot sustentaie van armen ende miserabele persoenen 
ende tot hender zielen zalicheijt, hebben bij beuren testamenten ge
maect, gegunt ende gelaten diuerschen kereken, cloesteren, goidshvij- 
sen, capit telen, collegien ende andere persoenen, beijde geestelick 
ende weerlick, zekere renten, die welcke zij bijden zeluen beure tes
tamenten hebben geassigneert ende bewesen op heure temporele goe
den ende gronden van erfuen, ende dat die voers. legatarissen zoo 
wanneer zij jn gebreke zijn geweest vanden betalingen vanden voers. 
renten, hebben gevolght met voergedagen opte goeden daer op die 
renten bij testamente gemaect ende gclaeten waeren,

Fol. 42 r°
sonder dat bijden executeurs oft erfgenamen vanden voers. testateurs 
die voers. renten voer heere ende weth wettelick bewesen ende geypo- 
thiceert ende behoorlijeke briefuen daer af hadden gepassert geweest, 
daer vuijt diuersche processen gescapen zijn te rijsene, Soo Js geordi- 
neert bijden heere ende bijder stadt, om die voers. processen te 
scouwene, dat een ijegelick wije hij zij, geestelick oft weerlick, dien 
ennige renten erffelijeke oft lijftochte bij testament gegunt, gemaect 
oft gelaetcn selen wordden, dat zij binnen eenen jaere naer die af- 
liuicheijt vanden testateurs, die hen die voers. renten laten selen, 
sullen hen bijden executeurs oft erfgenamen vanden voers. testateurs 
(voer heere ende weth) die voers. renten wettelick doen assigneren
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ende bewijsen, ende beboorlijcke briefuen daer af doen passeren. 
Oft anders jn gebreke van dien en salinen den voers. legatarissen opte 
goeden ende gronden van erfuen van voers. testateurs egheen bericht 
doen, rnaer selen jn geualle zij daer af ijet heijschen willen, tzelue 
moeten halen bij actie personeel opte executeurs oft erfgenamen 
vanden voers. testateurs.

Geordineert bijden heere ende der stadt opten XVJen rnaij Anno XVc 
ende XLIJ, ende gepubliceert ter puijen vuijte opten IX junij a° 
XLIJ voers.
Alzoo den heere ende der stadt is geremonsfreert ende te kennen 

gegeuen geweest van wegen den vier gulden der voers. stadt, te we
ten vanden voethoge, bant hoge, coleueniers ende rethorisienen, hoe dat 
die sclue gulden zij bijden hoeren vanden lande van Brabant ende 
vander stadt wegen, tot zekeren notabelen getale jnnegeset ende ge
ordineert geweest, omme den seinen jn zijnen oerlogen ende nooden 
te helpen assisteren ende bij staen, ende der voers. stadt poorten 
ende mueren te helpen waken ende bewaren, ende jn tijde van peijse 
die zelue stadt te helpen ceren, daer omme zij hen moeten becostigen 
van tabbarden ende paruren ende oijck van allen behoeffelickheijt hen 
tot beuren spelen dienende, ende besonder als zij tot ennigen lantju- 
weelen moeten reijsen tot beuren groot en costen ende lasten, Ende 
dat omme die zelue costen ende lasten te scouwene ende te euiterene, 
die jngestenen der voers. stadt recuseren ende weijgeren

Fol. 42 v°
die voers. gulden te aenveerdene ende guldebroeders te worddene, 
hoe wel die sommige nut, bequame ende van state wel zijn omme 
tzelue te doene, Ende, dat arger js, die sommige die vanden seluen 
gulden geweest ende noch zijn, hebben die zelue gehabandonneert 
ende noch habandonneren willen, zoo dat zij alsnv van cleijnen ende 
soberen getale zijn, dat zij die selue oijck souden willen habandon
neren ende te nieute laten gaen, tot grooten achterdeele ende preju- 
ditie ons genadichs hoeren des keijsers ende der voers. stadt. Waer- 
omme soo eest dat die heere ende stadt voers., willende hier jnne 
versien tot eere ende proufijte ons genadichs heeren des keijsers, der 
voers. stadt, ende conservatien vanden voers. gulden, hebben geordon- 
neert ende gestatucert, ordonneren ende statueren mits desen, dat 
die voers. gulden selen hebben een quantiteijt ende nombre van ze
keren goeden ende notabelen mannen, te wetene, tot ten nombre van 
achtentwintich persoonen, die welcke hen selen moeten versien van 
harnasche ende geweere tot beuren lijue dienende, Ende dat elck der 
voers. gulden selen vander quantiteijt ende nombre, die hen alsnv 
gebreect, oft naemaels gebreken sal mogen, selen mogen noemen dob- 
bele ende noch alzoo vele persoonen nutte ende bequame als hen 
gebreken, ende die stellen jn gescrifte, die welcke zij den heere ende 
der stadt solen cuergeuen, daer af zij selen nemen die nutste ende 
bequaemste tot elck vanden voe«-s. gulden dienende, die welcke den 
last, der voers. gulden selen moeten aenveerden, Ende oft zij ennige 
meer guldcbroers : costen gecrijgen, selen dat wel mogen doen, maer
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bouen den voers. nombre en selen nijcmande mogen bedwingen. Dat 
oijck die ghene die nv guldebroers zijn, oft naemaels guldebroers se
len werd don, en selen vuijt den voers. gulden nijet mogen gaen 
noch hen daer af absenteren dan bij gemeijnen consente vanden co- 
ninck, hooftman, deken, gezworenen ende gemeijnen gesellen vanden 
seluen gulden oft vanden heere ende vander stadt. Ende oft ijemant 
gecoren zijnde, zoo voers. js, hier tegens wederspannich zijn ende 
rebelleren woude, datmen den seluen ter stont realick ende bij feijte 
sal bedwinger! ende den heere ende zijne dienaren tot zijnen huijse 
leggen, tot dat zij den last, alzoo voers. js, selen aengeveert ende den 
behoorlijcken eedt gedacn hebben, Ons reserueren, die voers. heere 
ende stadt, die jnterpretatie van desen ende heur minderen ende 
meerderen, gelijck hen naer gelegentheijt der voers. stadt ende van
den tijde sal duneken behoorende.

F dl. 43 r°

<lat scepenen voer hunnen salaris van geconsigneer
de penningen moghen nemen den XXen penningh

Alzoo binnen der stadt van Hen ntals hier voortijden zekere diffe- 
renten ende geschillen zijn gebuert geweest ter cause vanden pen
ningen die gestelt ende geconsigneert zijn geweest onder scepenen 
alhier, zoo dat mits dien dat nijemant die en begeerde te bewaren 
ende tot zijnen laste te nemen, (mits dien egheen salaris oft proufijt 
daer thoe stont), zoo dat mits dien die penningen verloren ende 
verdonekert zijn geweest, tot grooter scanden ende confusien vanden 
gchenen onder den welcken die waeren geconsigneert geweest, Ende 
omme tzelue te verhuedene ende oijck dat die voers. scepenen, son- 
der proufijt oft salaris, die penningen die onder hen selen ges telt ende 
geconsigneert wordden, tot heuren last nijet en doruen bewaren, ge
lijck oijck jn alle andere plaetsen wordt geobserueert, Soo js geordi- 
neert ende gestatueert bijden heere ende bijder stadt dat, van nv 
voert acne, van alle penningen die geconsigneert selen wordden onder 
die scepenen, deselue selen hebben voer heuren salaris den XXen pen- 
ninek, den welcken zij selen nemen vanden seluen penningen 
stont als die onder hen selen wordden geconsigneert.

Jtem dat alle die ghene die ennige penningen selen willen 
signeren ende stellen onder scepenen voers., dat die selen sculdich 
ende gehouden wesen die zelue penningen, eer zij die selen willen 
consigneren ende van hen doen, te presenteren den ghenen tot diens 
proufijte zij die selen willen consigneren, opte pene vnnde pennin
gen van voers. consignatien selue te moeten betalen.

Jtem zoo wanneer die voers. presentatie sal wesen gedaen ende 
partije die nijet en wille ontfangen, salmen die zelue penningen 
moeten stellen ender scepenen ten coste ende laste vanden ghenen 
die jnt ongelijck sal beuonden wordden.

Jtem zoo wanneer ijemant penningen begeert te stellen onder 
scepenen voers. ende begeerde voirts die zelue penningen becommert 
ofte beslagen ie hebben oft daer op calaengie te doene, sal die ghene
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die de voers. consignatie sal wilen doen, tzelue te jnthimeren zijne 
partije, ende vercleeren die reden van zijnen arrestamente, daer op 
partije sal moegcn antwoorden golijck beuren raedt sal gedragen, 
welcke consignatie oijck sal gebeuren ten costen vanden ongelijcken. 

Fol. 43 v°
Jtem zoo wije ennigc consignatie sal willen doen, alzoo voers. js, 

sal gehouden wesen den clercke te doen treckene den dacb ende jaer 
van zijnder consignatien met orconde van scepenen, met oijck die 
somme vanden penningen ende specificatie van dien (jndien des noot 
zij) daer af bij sal sculdich wesen te houden rekeninge.

Jtem bij alzoo die scepenen voers. die voers. penningen nijet en 
begeerden te bewaren, selen die moegen stellen ten contoire jnde 
stadt brouwerije, die welcke die voers. penningen selen aenveerden 
ende die wederomme moeten leueren jn sulcken gelde als zij ont- 
fangen selen hebben oft jn anderen goeden geualueerden gelde, als 
zij vanden scepenen daer thoe gesummeert selen wordden.

Jtem zoo wije ennige penningen geconsigneert zijnde alzoo voers. 
js, sal willen lichten vuijt handen vanden scepexien, sal tzelue moeten 
doen met orconden van scepenen ende stellen borgen sufficiënt be- 
dwanckelick deser stadt, omme die voers. penningen aen hen te mogen 
verhalen, dwelck hij oijck sal doen teekenen jn rekeninge voers.

Aldus geordineert ende gestatueert opten XVITJen dacb jn meerte 
jnt jaar XVc ende XLIIIJ naer stijl van Brabant, ende gepubliceert 
ter puijen vuijt opten iersten dacb aprilis jnt zelue jaer XVc ende 
XLIIIJ voer Paeschen.

egeen feret oft garens te mogen houden noch hebben
Jtem tis geordineert bijden heere ende metier stadt dat niemant 

wie hij zij binnen der stadt oft bedrijue van Herentals en sal mogen 
houden, hebben noch bewaren ennich feret oft oijck gaeren om basen 
oft konijnen daer mede oft jnne te vangene, telcken te verbueren de 

st. gerekent, deen derden
staat, ende

pene van sesse karolusgl., den gl. tot xx 
deel ten behoeff des heeren, dander derdendeel der 
tderde derdendeel den aenbrengherc, wtgcscheijden die ghene die jn 
pachtinggen hebben oft als mede pachters gebruijeken ennige vrije 
waranden, ende hier aff sal den heer huijssueckinge mogen doen, 
soo diewils als hem sal gelieuen aenden genen daer hem aen 
felen sal.

Actum VIJ januarij, XVc LIIJ, ende alsdoen gepubliseert.
Fol. 44 r°

Alzoo onse alder genadichste heere de K., coninck van Spagnien, 
ertshertoge van Oistenrijck, hertoge van Borgondien, van Lothrijck, 
van Brabant, etc., by synen openen brieuen van placcate jn date des 
VIJ daechs octobris, jnden jaere XVc ende XXXJ, geordineert ende 
gestatueert heeft gehadt jn desen synen lande van herwers ouer, 
diuerscbe ordinancion ende sfatuyten op diuersche manieren van doe- 
ne, binnen den seluen lande van Brabant. Ende onder andere op die 
arme luyden die jnden seluen lande van Brabant ouervloedelyck ouer-
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eene tol hoerdom e.ndo ander snoede lenen,

comen waren jn vele gr<x>te getale dan van outs gewoenlick geweest 
js, Ende want by vxp» rivncie bei tonden wordt dat midts gedogen 
venen yegelycken indifferentelyek te inendicerenv ende broot te bid- 
denc. vele fauten ende invsusen gebueren, om dies wille dat sy hen 
stellen tot ledicheyt, de welcke beginsel js van allo quaden, ende dat 
sy hen kynderen ghoen ambacht 
daer met sy hen broot gevoechgrlyck moechten winnen, midts wel- 
cken sy hen genen die 
ende di© andere tot rabauweryen, transseneringe ende ander quaet, 
Ende het soo sy dat sy nochtans jonck. sterck ende welvarende zyn 
van liue, sy nochtans by grooter import uniteyt extorqueren tgene, 
des de armen ouden siecken impotent en ende groot gebrcck hebben
den, gegeuen souden wordden, dwelck considererende die heere ende de 
stadt, begherende hier op regulc ende oerdene te stellene, ten prou- 
fijte vander gemeynten welvaert, sunderlinge gemerck tvoers. plac- 
caet, ende bonen al die arme siccken ende ander niet machtich we- 
sende huer broot te winnene, geuoet ende onderhouden mogen word
den ter eeren ende nae Gods geboden vuyt rechter liefden endde cba- 
ritaten, Soe js byden heer ende der stadt geordineert ende gestatn- 
eert tgene ende alsoo hier nae volcht:

ordinantie opt bedelen
Jnden jersten dat alle de gene het zy mans oft vrouwen oft jonge 

kynderen al hier binnen der stadt ende vryheyt van Hercntals syn 
comen woonen om te mendiceren ende broot te bidden, die alhier 
binnen der seluer stadt oft vryheyt niet geboren en syn, oft heure 
ouders, oft die hier nyet twee jaren lanek continuelick huere residen- 
cie ende woeninge alhier gehouden hebben, hen binnen den derden 
dage gaen ende vertreckcn vuyter stadt ende vryheyt van Herenfals 
tot alsulcker plecken, als sy geboren syn oft huere woonstad! plagen 
te houden, op die pene soo wye daer nae beuonden wordde mendice- 
rende ende broot biddende, voer dierste reyse van geuangen te word
den,

Fol. 44 v°
ende gestelt tv watere ende broode, ter discretien vanden heere ende 
vander stadt, voer die tweede reyse geeorrigeert te wordden ter discre- 
tien als voere. (ende voer die derde reyse gebannen te zyne ter ordi
nantiën als voere).

Jtem dat voordaene niemant wye hy sy mans oft vrouwe persoonon 
oft kynderen, buyten der stadt ende vryheyt van Herentals woonende, 
hen vervoorde.ren oft pynen te comen binnen der stadt- ende vryheyt 
der seluer, by dage oft by nachte, heymelick oft openbaer, om te 
mendiceren ende broot te bidden, noch oyck niemant hem pyne de 
seinen yette geuene, op die nene als voere, Behoudelick dat eerbare 
luyden niet gewoonlyck te biddene. passerende hoeren wech jn pel- 
gri magie oft andere verdienste wereken, sullen mogen bidden door 
passerende, ten ware dat sy by fortune van brande, innondatie ende 
andere jnconvenienten tot aermoede gecoinen waeren ende 
daar afï behoirlyuk dede blycken biden officier ende wethouderen
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van hueren dorpen, dat alsoo ware, ende dat tselue dorp oft dorpen 
huer niet macht ich en ware te houden.

Jtem dat nu
kyndercn, hen

i voordnene niemant wye hy sy, mans, vrouwen oft 
en sullen pynen te gaen om aelmissen. sy en hebben 

hen yerst gepresenteert den scouthet oft synen stadthoudere ende 
twee scepenen, die hen jnform^rcn sullen op hueren staet ende ge
breken, ende beuinden sy den seluen sulck te wesen van noode te 
moeten mendiceren, soe salmen den seluen geuen een teeken dwelck 
men huer naycn sal op hueren rock oft moude, die welcke ende 
anders niemant. en sullen mogen mendiceren. Ende oft yemant ter 
contrarien dade. datmen die, te weten mans oft vrouwe persoonen, 
stellen sonde jn strictor gevanckenisse, te water ende broode, ter dis
cretien vanden hcere ende der stadt, oft huere prouene vanden heyli- 
gen geeste, jndien sy die hadden, gepriueert te wnrddene, ende eest 
een kynt, salmen tselue doen leyden byden dienaers deser stadt jnt 
scole ende aldaer doen met roeden slaen byden boonifanten.

Jtem js noch geordineert dat voordaene alle die gene, mans, vrou
wen oft kyndercn, die georloft js om te mendiceren, dragende huer 
teeken als voer, ende niemant anders, en sullen mogen mendiceren 
binnen deser stadt, dan driemalen te weke, des sondaechs, woens- 
daechs ende vrydaechs, te weten van thien vren tot een vre thoe, 
niet daer voore oft daer naer.

Fol. 4.5 r°

ordinantie opde siecke ende crancke ende oude dé 
selue tassisteren vanden Taefelén S. Spiritus

Jtem dat. van nu voordaene die siecke ende crancke menschen ende 
andere die vuyt haren logise ende huyse niet gaen en konnen, oyck 
vrouwen die jnt kynder bedde liggende syn, sullen byden heyligegeest 
meesters ende vanden aelmoessen geassistcert wordden ende versien 
dat sy geen gebreck en lyden souden, ter discretien vander stadt, dien 
sy hennen noodt ende staet te kennen zullen doen geuen.

ordinantie opt logeren vande rabauwen ofte te her
bergen

Jtem is voirts geordineert ende gestatueert, dat van nu voordaene 
niemant wye hy sy hem vervoerdere te logeren of herbergen, oft 
tselue presumeren te doene, ennige rabauwen, rebesteren oft ander 
persoonen die al hier binnen der stadt van buyten comen mendiceren 
of passeren, op die pene van drye karolus gulden, te bekeeren jn 
tween, deen derdcndecl den aenbrenger ende dander twee deelen tér 
carifaten, Ende jn dien hyts ge.lts niet en hadde, datmen den seluen 
setten sal te water ende broode ter discretien als voere. Maer jndien 
sy passerende logys begeerden, sullen mogen comen jnt gasthuys de
ser stadt, ende eer sy daer jnne sullen mogen logeren, balen sullen 
moeten een teken vanden vorster deser stadt, welck teeken sy geuen 
sullen die mater jnt gasthuys, dwelck sy weder jnt eyende vander we
ken leueren sal den voers. vorster om alsoo voirts onderhouden te
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zal moghen binnen deser stadt 
op ennige sondagen oft vigiliedagben, onder de geboden oft hooch- 
misse, ergerincx opder straten, kaetscn, schieten noch egeenderhande 
openbaer spel hanteren, opte penen elck dien contrarie doende

Fol. 46 t°
te verbuerene telcker reijsen vj s. brab. te bekeerene als voere.

Jtem tis oijck geordineert bijden heere ende bijder stadt, dat alle 
leprose ende melaetsche menschen besmet metter lasserijen, (want 
die geseeght ende gewesen zijn wten geselschape vanden gcsonden 
rnenschen), egheene conuersatie hebben en zullen metten gesonden, 
ende blijuen van alle lieden dueren ende vensteren, soo verre dat

worddene, op die pene van gestelt te wordden jn gevanekesisse te 
water ende broode als voere.

Gepubliceert den XXVTJen apriïis A° XXXIILT post Pascham.

Ordinantie opten accijsen vanden bieren
Jtem js geordineert bijden heere, metten genen vanden nieuwen en

de, vanden ouwen rechten, metten gezworenen van alle ambachten, 
dat eenijegelijek wie dat hij oijck zij, die van nu voirtaene alhier 
binnen der stadt jnneleggen ennighe vreempde bieren van ouer zee. 
oft oijck andere bieren, zullen gehouden wezen, die te veracsijsen 
eer zij die jnne doen oft doen oft laten jndoen, opte pene van ver
steken acsijse. ende de assijse daer aff jn gereeden penningen terstont 
ende zonder vertreck jn handen vanden biermeesters deser stadt be
talen, opte pene van bouen de zelue assijse arbitral. gecorrigeert te 
worddene, Ende dat alle ende eenijegelijeke persoonen die alhier bin
nen deser stadt brouwen zullen

Fol. 45 v° 
gehouden zijn jn handen vanden biermeesters deser stadt telcken vie
rendeel jaers huere assijse te betaelene. Ende welcke biermeesters al
len den zeiuen ontfanek den rentmeesters deser stadt telcken vierendeel 
jaers ouerleggen zullen onder behoirlijeke recepisse oft quitantie.

Ordonnantie dat niemant en mach voederen oft esén 
eenige vissdhen jnde rivieren op pene etc.

Js geordineert bijden heeren ende metter stadt, dat van nu voertae- 
ne nijemandt wie hij zij, geestelijck oft weerlick, hem en vordere te 
voederen oft te esen ennighe visschen jnden riuieren, wateren oft vij- 
veren, met ennighen cruijde, tzij cuculus, amagrise oft coriandt oft 
ander van wat specie het zij, noch daer mede vangen, opte pene voir 
deerste reijse te verbuerene drije karol. gl., voir de tweede reijse vj 
karol. gl., ende voir de derde reijse xij gl., te bekeeren jn drien, den 
heere, der stadt ende den aenbrengere euengelijck te deijlene, ende 
bouen dijen gecorrigeert te wordden ten exemple van allen anderen.

Ordonnantie dat niemant op sondaghen oft vigilie- 
daghen en mach onder den dienst eenigé spelen 
te (hanteren

Dat nijemandt wie hij oijck zij en
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niemandt daer aff misquam en moghe crijghen, Ende dat niemandt 
van hen en zal mogen gaen oft comen jn oft binnen ijemants huysin- 
ghen noch sitten op ennighe baneken voir de deuren, op daer aff ge- 
corrigeert te worddene, te weten dingesetenen vanden goidshuyse al
hier bij scorssinghe van huere prouenen, ende de andere naer goet- 
duneken vander stadt ende gelegentheijt der zaecken.

Jtem dat niemant ennighe vanden voirs. siecken en zal mogen ont- 
fanghen noch logieren binnen zijnen huyse oft wooninge, oft gesel
schap met hen te hoüwene buijten zijnen huyse oft wooninghe oft 
jnt voirs. goidtshuijs, met eten, drineken noch anderssins jn wat 
manieren dat het wezen mochte, op te verbueren telcken dat geschie
de ses grooten brabants, jn drien te deijlene, den heere, der stadt 
ende diet voirtbrochte.

Jnden jaere onsses Heeren duijsent vijffhonder ende LVIJ, opten 
XXIJen dach decembris, Schouteth, scepenen, gezworenen ende Raedt, 
aenschouw ende regard ghenomen hebbende, dat die vanden backers 
ambachte deser stadt gehouden zijn altijts witten broodts genoech te 
hebbene, opte pene naervolgende der ordonnantiën op hueren ouerge- 
uen ende consente daer aff gemaeckt, ende daer zij alhier sitten jn 
contrebutie vanden assyse als dandere jnwoonders, 

b'ol. 46 v°
ende dat men hen alzoo jn huere neringhe nijet en behoort te ver- 
achteren, Soo js daer doire ende mits ander redene mijnen heeren daer 
toe mouerende, bijden heere ende der stadt geordineert ende gestatu- 
eert, dat nijemant van buijten binnen deser stadt te gheeneu tijde 
en zal oft en zullen moghen te coope brenghen oft vercoopen ennige 
verstellen, hoedanich die zijn oft wesen moghen, noch oijck ennich 
wittebrood minder dan van eenen oert stuijuers stuck, Op daer aff 
gecalengiert te moghen wordden ende te vallen, telcken gebeurde 
ende gecalengiert werden, opte pene daertoe van ouwts geordineert 
ende bij mijnen heeren alsnu gerenoveert ende vernieuwt.

Alzoo de scouteth met die vander weth deser stadt van Hercntals 
ouer jaer hebben gedaen hen extreme debuoir tegen doprijsen vander 
haestigen sieckte, ende willende naer vermoghen wederomme voir 

het toecomende jaer obuieren de aenstaende perickelen der seluer 
sieckten, Soo js bijden heere ende bijder stadt geordineert, dat van nu 
voortaene nijemant wie dat hij zij, geestelijck of weerlijck, hooge oft 
leege, ouwt noch jonek, nijemanden wtgesondert en sal moghen gaen, 
staen oft conuerseren alhier binnen deser stadt achter straten des 
auonts oft bij nachtc te geenen tijt nae den geblaese ende teekene 
vanden wachter, zonder lanterne ende licht, op telcken des contrarie 
doende ende daer aff gecalengiert zijnde te verbuerene xviij stuijuers. 
Dat oijck cenijegelijck, van wat qualiteijt oft conditie hij zij als bouen, 
die begeert ennige honden tzij groote oft cleijne binnen deser stadt 
of vrijheijt der zeluer te houwen, dat hij die sal moeten houwen op 
zijn erffue oft wooninghe, gebonden oft anderssins, zonder daer aff 
te laten oft te laten comen voir der doren oft ennichssins ter straten, 
op,
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Fol. 47 r°
telcken dat des contrarie geboerde aen elcken hont te verbuerene v s. 
vlaems. Oijck dat eenijegelijck alle meshopen, aschoopen ende vuijl- 
nishovpen voir zijn duere ott wooninghe opter straten oft pleijne lig
gende, sal tusscbcn dit ende acht dagen naestcomende, moeten ende 
gehouden zijn die van daerewech te doene ende egecne meer te mae- 
kcn, op telcken daer aff, (den voers. tijt ouerstreken), gecalengiert 
zijnde te verboeren v s. vlaems als bonen, ende dat op gelijcke pene 
nijemant wie hij zij, groot oft cleijn, en sal moghen ter straten, op 
pleijnen oft anderssins, bij naehte noch bij dage, doen zijn gevoech. 
Oijck dat eenijegelijck van nu voirtaene hem sal verdragen ennige 
verckenen van zijnen heijiningen oft woonhui jse te laten, opte pene 
aen elck vercken ende telcken des geboerde te verbuerene v s. als 
bouen. Oijck dat nijemant en sal mogen voire ter straten waert 
wt gieten ennige voijlicheijt, vischwater oft diergelijeke op gelijeken 
koer. Jtem dat eenijegelijck vanden geboereu woonende bij oft ontrent 
ennigen buijse daert zoude mogen vander haestigen ziecten zijn iufect 
oft oijck gepresumeert wort infect te zijne, dat de zelue nabueren, 
op beijden zijden tolten vijlden hui jse jncluijs, sullen dooden oft 
opsluijten huere catien, ten eijnde dat daer doire mach wordden geeui- 
teert ten welvaeren ende bewarenisse vander gemeente, (.perikel datter 
aff zoude moghen comen, op pene als bouen, ende datmen de voers. 
keure (gebleken vande transgressie der voers. ordinantiën) sal 
realijck ende bij feijte zonder figuvre van processe ende sonder port, 
faveur oft dissimulatie, opden transgresseur ende zijnen gerectsten 
goeden bij executie verhaelen, ende doent kijndere dat douders daer 
voife zullen gehouden zijn te voldoen, ende doent proveniers bij scors- 
singhe van haren prouenden, ende dtierende dese ordinantie zoo langhe 
ende tottertijt anders bijden voirs. mijnen lieeren sal wesen geordi- 
neert.

Fol. 47 v°
XVa februari] LXIJ

Jtem js geordineert bijden hcere ende met ter stadt, dat egheen voir- 
cooper noch nijemant wie hij zij, van buijten en zal des maendaechs 
coopen ennich stroo, geschoijt noch andere, voir der eender veren, 
op te verbueren aen elck hondert stroos dwelck alzo al deser con
trarie sal wesen gccocht, tst-roo ende een gouden rijder, deen 
derde tot behoeff vanden heere, tweede voir de stadt, ende derde der
dendeel den aenbrengere.

Ende dosgelijeks en zal nijemant van binnen voir der zehier veren 
ende opden zeltien kuer, meer stroos moghen coopen dan hij zelve 
voir zijn gebruijck en behoeft, sonder met ennigen voircooper ijet 
ghemeijns te hebbene oft hemelijeken verstandt, ende dat egeen 
porter oft jngesetene en sal ennich stroo buijten waerts moghen ver- 
eoupen oft voeren om te wreoopen, zonderheijt ende al voer dat ge- 
mert te hebben zoo dat beboert. Ende nijemant wie hij zij en zal 
ennige wagenen oft kerren met stront geladen herwaert ter merct 
reijdende binnen der vrijheijt van llerentals oft oijck voirdere tegen
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drinken 40 .
Eed 3 v.
Gasthuis 26 v 
geloften 4 r. 
ge reide rs 5 r. 
gewichten 8 v, 9 r. 
godshuizen 3 r. 26 r. 38 v. 
guldedekcn 5 r. 
gulden 19 v, 35 v, 42 r. 
Haastige ziekte 34 r, 47 r. 
hallc te Antwerpen 10 r. 
ha meiden 33 r.
hei mingen 29 v, 30 v. 
huid* vetters 6 v.
Ijken van maten 8 v-9 r. 
dagen 21 v, 38 v-39 r, 43 v. 
Kerk 26 r, 40 r.

Alphabetisch Zakenregister 
bij de Keuren van Herentals

gaen moghen, voir ende aleer dattet ter merct gestaen zal zijn, opten 
voers. kuer, ende zoo wie met eenen stroot te vercoopen hebbende 
heijemelijek verstant om tstroo op te houwen, die zal verbueren den 
kuer als voers. js.

VIJ junij XVc LXVIJich
Soe wie van buijten Herentals onder Herentals jn ijemandts erffue 

dreue oft dede drijuen ennige beesten, ende daer aff gecalengiert 
werde, zoude telcken verbueren xxxv s., ende de schade moeten be
teren, ende zoo verre men niet en conste beweijsen dat anders .......
beesten, zouden die staen ten dobbelen schote ende schade te moeten 
betalen. Ende zoo wie van buijten onder Herentals jn ijemants erffue 
benouden wert te snijden ennich gras oft andere vruchten, oft aff te 
houwen ennich haechhout ende daer ali gecalengiert wordde, dat die 
telcken valt jnde boete van iij */> Ende bij alsoe oijck ijemant 
van buijten onder Herentals op ennigen aert oft vroente maeyde oft 
dede maeyen otf haelden ennich stroeijsel oft leem oft .........., dat
die telcken verboert des gecallengiert zijnde iij Vfc gld. .............

.V. 13. Deze lijst omvat al de keuren, hetzij vroeger gedeeltelijk uitge
geven in de Mededelingen van de Oudheidkundige Kring van Herentals, 
1933-36, le tot 3e jaargang, hetzij nu voortgezet in Taxandria, 1950. nr 1 
en 2.

Het cijfer verwijst naar het blad van het handschrift, vermits de vroe
gere uitgave in de Mededelingen geen andere rangschikking meer toeliet, 
b. v. bakkers 7 r, 7 v = tol. 7 recto, 7 verso.

Accijnsen 8 r, 25 r.
alarm 37 v.
ambachten .1 r, 1 v, 4 r.
Bakkers 7 r, 7 v.
ballingen 4 r, 15 v, 26 r.
bastaarden 4 r.
bedelaars 44 r.
beesten 29 r, 38 v, 47 v.
begijnhof 26 v.
bijen 30 v.
brand 8 r, 31 r, 38 v, 41 r.
breuken 3 r.
brood 25 r, 46 r.
bruiloften 30 v, 38 v.
Chirurgijn 19 r.
Dansen 23 v, 29 r.
dienstboden 20 v.
dobbelaars 23 r.
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l

47t

l

I
1

scholen 19 r. 
schout 15 r. 
schutter 12 v. 
slagen 15 v, 18 r. 
smeden 3 v.
spelen 27 v-28 r, 45 r. 
stelen 27 v-28 r, 45 v. 
stadhuis 3 v, 26 v. 
stadsklederen 12 r, 13 r. 
stadsknaap 12 v. 
stadsmuren 22 r.
stadsorts 18 v.
stadspoorten 40 v. 
stadsraad 1 r-2 r, 13 v. 
stadsvesten 4 v, 10 v, 32 v 
stadswaag 9 r, 9 v, 21 v. 
straffen 15 v, 17 v.
straten 10 v, 13 v, 21 v. 
Tappers 22 v-23 r.
Verkoop 20 r-20 v, 47 v. 
verweer 24 v.
victualiën 37 v, 41 v. 
vierschaar 3 r, 3 v. 
vissen 21 r, 32 v, 45 v. 
vleeshouwers 5 v-6 v. 
voedsterkinderen 20 v. 
volders 7 r.
vonnissen 3 v.
voorlid ucht igen 18 r-19 r. 
vorst er 12 v., 15 v.
vrede 17 r-17 v. 
vreemdelingen 14 v, 15 v. 
vuurroepers 13 r-13 v. 
Waken 35 v, 37r-37 v. 
wapenen 14 v, 22 v, 37 v. 
wegen 4 v.
wevers 5 r. 
wijken 10 v. 
wijkmeesters 11 v. 
wijngaarden 29 r. 
Zieken 34 r, 45 r. 
zweren 23 v, 40 r.

kerkhof 29 v. 
keuren en breuken 3 r. 
keuren van Antwerpen 16 r. 
keurmeesters 20 r. 
ketelaars 24 v. 
kolveniers 6 v. 
koren 25 r- 25 v. 
korenmarkt 25 r. 
koster 12 v. 
kramers 24 v.
Langstlevende 2 v. 
lijken 8 r, 13 r, 39 r. 
Man en vrouw 2 v. 
markt 24 v. 
markgraaf 4 r. 
maten 8 v-9 r, 40 r. 
melaatsen 46 r. 
messen 14 v.
Nachtgaan 22 v. 
namen 41 v. 
Nete 33 v. 
nonnenklooster 26 r. 
Observanten 4 v, 8 r. 
oogsters 27 v. 
oorlog 37 r-38 r. 
ovens 31 v. 
overspel 23 r, 39 v. 
overvallen 28 v. 
Paardenmarkt 24 v. 
pcnsepoel 33 v. 
pest 34 r-36 v. 
processie 5 r. 
proveniers 27 r. 
putten 21 v.
Rabauwen 23 v, 45 r. 
renten 41 r. 
rentmeesters 1 r-2 v. 
Salarissen 12 r-2 v. 
schapen 28 r, 30 r. 
schepenen 1 r-2 r, 43 r. 
schoenmaker» 6 v.



Stoffeltjen Hendrick Scheirders (22 r° -x

+ Wilmken Dirck Michgielssen, waarvan:

x Adriaen

+ Jan

van

en

De

Olmen

t Bernaert Voogels (2 r° - 18 v°). 
van Berllecom

x Jaspar Jaecques

x + Maeijken Jan Jacobs van

Naamklapper op het Weeskamerarchief 
van Baerle-Hertog.

door F. J. NOOYENS

REGISTER nr 69.
1G63 : + Cathalijn Cornelis Matheussen
1G63 : + Jan Anthonis Wils, waarvan: Maycken x Aert

(19 r° - 21 v°).
1604 : + Muybrecht Aertssen

31 r°j.
1GG5 : + Adriaen Clacs Vossen

Dirck, Jan en Anneken (33 v° - 43 r°).
1665 : + Jouffc Anna van der Vloedt xx sr Adriaen Verhaeren (44 r° - 

57 v°).
1GG5 : + Cornelis Janssen Toten, waarvan: Anneken x Adriaen Peeter 

Bols, Willem, + Maeycken x Philips Janssen van Bedaff, + Aernout 
x Engcltjen Swaegemaeckers en + Jan x Willemken Geerit Abra
hams de Ruyter (59 r° - 71 r°).

16G5 : + Mr Daniël Buijcx, secretaris, x Maria de Wael (72 r° - 79 r°).
1G98 : Jouff° Anna van der Vloedt (79 v° - 91 r°).
1G67 : + Aernout Cornelis Toten x Engeltjen Swaegemaeckers, waarvan: 

Adriaentjen (92 r° - 97 v°).
1GG8 : + Huijbrecht Aertssen, waarvan: Jenneken x Peeter Dielis 

Beeck en Aert x Adriaentjen Adriaenssen (98 r° - 102 v°).
1607 : Peeter Janssen, waarvan: Maria x Sr Norbertis Mijs, Leenaert 

+ Lucia x + Anthoni van den Kerckhoven (103 r° - 110 v°).
1667 : + Peeter Leenaert Stoffels x + Claesken Mathijs Rombouts (122 r° 

- 117 r°).
z. d. : Sr Adriaen Verhaeren (117 v° - 120 r°).

1G67 : + Judich Adriaen Mosmans x + Cornelis Adriaenssen Vervoort (xx 
Adriaentjen Jan llendricx), waarvan: Adriaen (122 rr - 130 v°).

1667 : + Jan Adriaen Scheillekens, waarvan: Adriaen, Jan, Cornelis en 
Digne (131 r° - 135 v°).

1667 : Peeter Buijcx (136 r° - 150 r°).
1667 : + Geraert van der Vloet x Margriete Hautmans xx Jacob van den 

Berghe (151 r° - 155 v°).
1667 : + Dielis Gcertssen, waarvan: Cathalijn

Lapper (156 v° - 159 v°).
1668 : + Thomas van der Voort

(160 r° - 180 v°).
1608 : + Coenraet Adriaenssen x Truijcken, waarvan: Anneken x Jan Jan

Sommen, Cathalijn x Jan Adriaen Vossen, Aert en + Adriaen x 
Willemken Peeter Mathijssen (181 r° - 185 v).

1668 : + Truijcken Bertholomeus Hoecx x + Peeter Adriaen Dirck Buijcx 
xx Tanneken Jacob Gorissen (186 r° - 194 r°).

1668 : + Heijliger Pauwels Smeeckens x Maeycken Jacob Joachims 
(194 v° - 198 v°).
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Dingenden Cornelis Jan Dilissen

REGISTER nr 70.

Hvijltien Jacob Jan Wircx, waar-

.1
Elisabeth

•Jan Jan Smeeckens (76 v° -i x

der Voortvan van

Ida Janssen van den Luijtgaerde Janxx

Reiithvan

J
I

x + Maeijken Jacobs

1669 : Willem Cornelis Willemsen 
r° - 226 r°).

1669 : + Nicolaes van Exsel 
waarvan: Cathalijn x 
+ Maeijken xi

Thijs xx

1671 : t Jan Adriaen Vossen
130 r°).

1672 : + Geerit de Bont x + Cornelia de Crom xx Adriaen

1670 : t Peeter Peeter Anssems x + Anna Pauwvls Borsten (2 r° - 37 v°).
1670 : + Jan Authoni Wils x Margriet? Peeter Beekers (38 r° - 39 r°).
1671 : Peeter Peerden x Ida Janssen van den Luijtgaerden xx Jan Jacob

Coenraets (40 r° - 59 v°).
1671 : + Willem Cornelis Willemsen

van: Cornelis, Willem en Maeijken (60 r° - 63 v°).
1671 : + Jenneken Cornelis Hoevemans x + Jan Dilis Anssems xx Andries- 

ken Jan Daniël Cornelissen, waarvan: Adriaentjen x Jan Meden 
Wouters en Elisabeth x Thomas Willem Peerden (64 r° • 72 r°).

1671 : + Jenneken Cornelis Rombouts x +Dilis Anssems, waarvan : Adri- 
x Jan Adriaen Verept en + Jan (73 r° -aen, Rombout, Maeijken

76 r°).
1671 : + Maeijken Nicolaes ’

83 v°).
1671 : f Thomas Adriaenssen

Olmen (84 r° - 94 r°).
z. d.: + Peeter Peerden x

Jacob Coenraets (94 v° - 101 v°).
1673 : t Peeter Buijcx (102 r° - 107 v°).
1671 : Daniël Aertssen (108 r° - 125 r°).

x Cathalijn Coenraet Adriaenssen (126 r° -

van Exsel

x + Dingcntjen Cornelis Jan Matheeusen, 
Peeter Jan Jacobs van den Auwelande en 

Jan Jan Smeeckens (227 r° - 236 r°).
1670 : t Andriesken Jan Daniels x + Jan Dilis Anssems xx Jenneken 

Cornelis Hoevemans (237 r° - 242 v°).
1670 : + Lenaert Mathijs Rombouts

(243 r° - 251 r°).
1670 : Anneken Adriaen Claes Vossen (251 v° - 253 v°).
1670 : + Lenaert Corst iaenssen van Lier x Diligent jen Wouter Bacx, 

waarvan: Dingentjvii x + Peeter Marinissen, Anneken x + Hen* 
driek Geert Smolders, Barbara, t Christiaen en Jan (254 r° - 
266 r°).

1675 : + Corstiaen Nicolaessen van Lier x Adriaentien Anthoni Thomas 
Cornelis .Jan Swaeiien (267 r° - 281 r°).

1668 : t Mathijs Rombouts (Vermeeren) en Peeter Adriaen Dirck Buijcx 
(199 r° - 202 v°).

1668 : t Lenaert Mathijs Rombouts, waarvan: Jaspar, Rombout, Cor
nelis, Ida en Maeijken x Adriaen Jan Dircken (203 r° - 209 v°).

1668 : Mathijs Rombouts, waarvan: Lenaert en Claesken x Peeter Le
naert Stoffels (211 r° - 214 v°).

x lleijltien Jacob Jan Wirc; (215
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waar-

OcrardinaCrom, waarvan:

Maeijken Jcaobs van 01-

Neeltien Adriaens-

(268 r° -

+ Adriaentien Jan Prineen xx

xx Sr Adri-

x Cathalijn
x Cornelis Willem A mei is,

x Anna Adriaen Anssems (48 r° - 52 v°).
x Anna Adriaen Borsten (53 r° - 61 v°). 

van Exsel x Jan Jan Smeeckens (62 r° -

131 °r - 151 v°).
1672 : t Adriaentien Jan Peerden x + Aert Willemsen Verept (xx Catha

lijn Cornelis Lauwereijssen), waarvan: Cathalijn (152 r° - 158 v°).
1672 : Geertruijt Geerit Verbon. begijn te Hoogstraten (159 r° - 163 v°).
1672 : + Wouter Janssen van Miert x Maeyken Jan Gorissen (164 r° -

168 v°).
1673 : + Jan Antlionis Wils (169 r° - 170
1673 : Willem Jacob Beecken x Heijlti. n Heijligers van Sprangh, 

van: Hendrick (172 r° - 175 r°).
1673 : + Geerit de Bont x Cornelia de

(175 v° - 179 1-°).
1673 : + Peeter Peeter Anssems x Anna Pauwels Borsten (180 r° - 198 r°).
1674 : + Maeyken Nicolaes van Exsel x Jan Smeeckens (198 v° - 207 v°).
1674 : + Peeter Cornelis Peerden x Ida Janssen van den Luijtgeerden xx 

Jan Jacob Coenraets (268 r° - 211 v°).
1674 : + Thomas Adriaensscn van der Voort 

men (234 r° - 237 v°).
1674 : + Geerit Lenaerts x Anneken Jacob Pelgrims, waarvan: Mechtelt x 

Jan Hendrick Leijten (218 v° - 227 r°).
1674 : + Goris Mariens x Maeijken Jaspars (xx Cornelis van den Leem

putten), waarvan: Marton (228 r° - 233 v°).
1675 : Margriet Jan Smeeckens. innocente (234 r° - 237 v°).
1676 : t Adriaen Adriaensscn van Hoeck de Jonghe

sen van lieuth (238 r° - 241 v°).
1676 : Jan Nicolaes Leemans, waarvan: Jenneken x Jan Lenaert Reyns 

en Maeyken x Jan (’laessen van Lier (242 r° - 244 v°).
1676 : + Adriaen Adriaen Scheirders (245 r° - 250 r°).
1676 : Peeter Peeter Anssems x Anna Pauwels Borsten (250 v° - 262 v°).
1676 : Peeter Cornelis Peeter Scheiltiens x Maeijken Gijsbrecht de Wilde

(263 r° - 267 v°).
1677 : + Maeijken Nicolaes van Exsel x Jan Jan Smeeckens

280 r°).
1677 : + Goris Mariens (280 v° - 284 v°).

REGISTER nr 71.
1677 : t Sr Peeter van Heijst x + Jouffc Anna van der Vloedt :

aen Verhaeren (1 r° - 16 r°).
1678 : t Herman Hendrick Ilavermans x

Jan Peeter Cleyssen (17 r° - 30 v°).
1678 : + Andries Corstiacnssen x Anneken Peeters, waarvan: + Corstiaen 

x Maeijken Peeter Dirck Buijcx xx Willem Peeter Noijs (31 r° - 
37 r°).

1678 : + Adriaen Adriaen Scheirders, waarvan: Jan,+ Andries
Pauwelssen van der Schoot, Adriaentien 
en Thomas (38 r° - 47 v°).

1679 : + Peeter Peeter Anssems
1679 : + Peeter Peeter Anssems
1679 : + Maeycken Nicolaes
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Vermeire

Peeter J anssen van denx

Reijns, Mutsaerts

+ Adriaentien Jan Princen xx

Willemken Adriaen Kee-

Margriete

i I
; i

Daniels van

+ Maeijcken Lenaert Matthijssen (247 r°

> i

van
de

ii

■1 *

I

■ Ai

x Neeltien Huijbrecht

x Maeyken Jan Jacobs

Jan Andries 
x Adraen 

Anneken J an

61 v°).
1679 : + Jan Gerit Jacob Laureijsen

(70 r° - 74 v°).
1679 : + Jan Killen x + Tanneken Matthijs Wouters xx

Botermans, waarvan: Matthijs en Maria Jan Killen 
Janssen Oomen; Adriaen, Andries, Jenneken en 
Botermans (76 r° - 79 r°).

1680 : + Goris Martens, waarvan: Cornelis (79 r° - 83 r°).
1681 : Margriete Jan Jan Smeeckens, innocente (83 v° - 89 r°).
1680 : t Nicolaes Reijns x Jenneken Mutsaerts xx Sr Bertholomeus de

Backer, notaris en procureur, waarvan: Elisabeth Reijns x Lau- 
reijus Kenens (89 v° - 113 r°).

1681 : + Elisabeth Adriaen Cornelis Swilden
Luijtgaerden (113 v° - 115 v°).

1681 : + Jaspar Matthijs Verheijden x + Tanneken Jan Jacob Reijns, 
waarvan: Adriaen en Margriete (116 r° - 122 r°).

1681 : + Meester Nicolaes Reijns, procureur, x Johanna 
(122 v° - 129 v*).

1681 : + Herman Hendrick Havermans
Jan Peeter Cleijssen (130 r° - 137 r°).

1681 : + Jan Jan Michielssen Smulders x + Maeijken Adriaonssens van
der Voort, waarvan: Abraham, Michiel, Willem, Adriaen, Yda, 
Margriet x + Aert Janssen van R ijsbergen, en Jan (137 v° - 143 v°) 

.1681 : + E. H. Arnoldus Jossaert, «Rector vande Latijnsche Schooien 
en Coster alhier», + .1-6-1680 (144 r° - 153 v°).

1682 : + Peeter Peeter Anssems x Anna Adriaen Borsten (.154 r° • 164 v°).
1682 : + Nicolaes Reijns x Jenneke Mutssaerts (165 r° - 170 r° ).
1682: + Huijbrecht Hendrick Havermans xx 

sen (170 v° - 179 v°).
1682 : Cornelis Goris Maertens (180 r° - 183 r°).
1682 : t Cornelis Joos Oor Is x + Elisabeth Hendrick Swollfs, waarvan: 

Anneken x Nicolaes van Isschoth en Margriete x Hendrick Jan 
Gorissen (183 v° - 192 r°).

1682 : + Thomas Adriaensse van der Voort
Olmen, waarvan: Pieternelle x Jan Geertssen, ruiter onder 
compagnie van Ritmeester Dorp (192 v° - 204 r°).

1682 : + Mr Daniël Aertssens, procureur en organist (205 r° - 210 v°).
1682 : + Jaspar Jacob Hultermans x + Jacobmijntien Adriaen Haver

mans, waarvan: Maria x Cornelis Willemsen van Miert en Anne
ken x Jacob Dingeman Backers (211 r° - 230 r°).

1682 : + Jan Adriaen Swaencn, waarvan: Peeter (230 v° - 231 v°).
1684 : + Herman Hendrick Havermans x Adriaentien Princen, waarvan: 

Jan en Herman (232 r° - 236 r°).
1684 : Willem Jacob Beecken xx + Heijltien Hendrickx 

Gorp (236 v° - 246 v°).
1684 : + Adriaen Jan Dircken x

- 254 v°).
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Geetit Jan

r°

voor

Buy ex,Maeyken

+ Anna Meelis, waarvan: Maria

(227 v°

haar

r°

Willomsen

Ver-
Bol,

■ L

I

!

x + Maria Jan Anthonij Wils

x + Adriaenticn Cornelis

beth Cornelis Hendricx van 
Geerit Cornelis Hendricx van 
Dilis Bovemans

1690 : + Dirck Adriaen Vossen, waarvan: Adriaen! ieu x 
Schrieken, Elisabeth en Jenneken (157 v° - 160 v°).

1690 : + Peeter Peeter Anssems x t Anna Adriacn Borsten (161
165 v°).

1692 : + Adriaen Dilis Geertsen Bovemans. Erfgenamen, elk voor een 
zevende deel, zijn: 1° Thomas Dilis Geertsen Bovemans, 2° Cor
nelis Jan Dilis Bovemans, 3° Elisabeth Jan Dilis Bovemans x 
Adriaen Lenaerts te Achtel, 4° + Dilis Jan Bovemans, 5° Elisa- 

Dun alias Bonjour, 6° de dochter van 
Dun en 7° Geert rui jt Bertholomeus 

Adriaen Jaspars (166 r° - 174 v°).
1691 : + Christiaen Andries Corstiaensen x Maeyken Peeter

waarvan: Peeter (174 v° - 182 v°).
1692 : + Pauwels Mathijsen, voerman (183 r° - 188 v°).
1692 : + Willem Schurmans x + Elisabeth Jan Oomen (190 r°--212 v°).
1694 : + Anthoni Adriaen Anthonissen x 

en Anna (213 r° - 220 v°).
1694 : Jacob Geerts x + Comelia Janssens van Reuth, waarvan: Anneken 

Jacob Geertsen (221 r° - 224 v°).
1694 : + Anthonij Adriaen Anthonissen (225 r° - 227 r°).
1695 :+ Aert van Beirllecom

233 v°).
1695 : + Geertruijt Jan Comen x Dirck Molenmaeckers (234 v° - 243 v”).
1695 : + Geerit Jan Smeekens x + Maria Verheijden, waarvan Jenne Marie x 

Peeter Jaspar Bruijnincx; de rendante is Jouffc Adriana Thooten, 
begijn te Hoogstraten, i.p.v. t E.H. Gerardus Smeekens, 
halfbroeder (244 r° - 246 r°).

1695 : + Jan Geerit Jacob Lauwereijssen x + Comelia Michielssen 
meeren, waarvan: Yda Jnn Geertsen x Jan Joosten alias 
Pitronclla Jan Geertsen, geestelijke dochter, Cornelis Jan Geert
sen, + Cathalijn Jan Geerit Jacobs x Jan Dieltiens en Maria Jan 
Geerit Jacob Lauwereijssen x Jan Janssen (250 r° - 252 v°).

1695 : + Hond riek, zoon van + Willem Schurmans x + Elisabeth Jan 
Oomen, begraven in de kerk te Weelde. Erfgenamen: Jouff® Maria 
Schurmans, begijn te Hoogstraten, Cornelis Schurmans, + Francis 
Schurmans x Anna de Bije, Adriaen van Dun x Agnes Schur
mans, Jan Lcys x + Allegonda Jan Schurmans (zoon Cornelis), 
Guilliam Rombout Schurmans, Peeter van Dijck x Agnes Schur
mans, r\driaen Stalpaerts x Elisabeth Schurmans, Peeter Theuws 
x Hcijndrina Schurmans, Peeter de Bont x Hellena Schurmans, 
Peeter Oomen, Hellena Oomen, begijn, zuster van voorgaande, 
+ Geertruijt Jan Oomen x + Dirck Molenmaeckers (253 
262 r°).

1695 : + Christiaen Vcrheyden, waarvan: Adriaen, Peeter, Martijntien x 
Peeter Clemert Jan Thomas en + Anna x + Peeter Floris Jans
sen (262 v° - 276 v°).

1695 : + Michiel Jacob Joachems
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Thijs

REGISTER nr 73.
+ Adriaentjen Jan AnssemsBarbiers xx

Cornelis Willem lluybrechts (27 v°x

Stansse

Adriaen Hendrick

x

Corstiaensen,

'I

waarvan : 
en

H

(266 v° ■ 276 v«).
1696 : + Cornelis .loos Jan 

(277 r° - 282 v»).

)l 
j 

II

1701 : + Jan Geertsen :
1702 : + Aert Philipsen

Philips en
1702 : + Adriaen

waarvan :

x Peerijntien

• 5
.. >1

I
I i

x + Dirck

waarvan: Cornelia x

x + Margarota Jaspar Verhei jden

1696 : + Stadhouder Jaspar
Jan Peeters van Ginhoven (Los bundeltje vooraan en 1 r° - 27 r°).

1697 : + Maria Cornelis Smeekens
- 29 r°).

1297 : + Jan Corn. Gijs x + Pauwelijn Jan Oorts, 
Joos van Schram (30 v° - 32 v°).

1697 : + Geertruijt Jan Oomen
Adriaentien Aert Baeten (33 r° - 40 v°).

1697 : + Peeter Peeter Anssems ... + Maria van Reuth, waarvan: Clara 
x C«>rnelis Adriaen Reijmeijssen (42 r° - 57 r°).

1697 : + Cornelis Willem ('ornelissen van Baarle x Hoijltien Jacobs, 
waarvan: Maria, Heijlliger en Jacobmijntien Cornelis Willemson 
(58 r° - 66 v°).

1697 : iGecrtruijt Jan Oomen x Dirck Molenmaeckers, schepen (67 r° -
87 r°) .

1680 : Jan Hendrick Oomen
Elisabeth x 
Geertruijt x

1698 : + Huijbrecht

Molemaeckers xx

x Dimpna Ambrosius Hoecx, 
Willem Schurmans, Peeter Heyltien, begijntje, 
Dirck Stansse Molemaeckers (Los bundeltje).
van Reuth, kerkmeester, x Maria Adriaen Mattheus- 

sen, waarvan : Danieel, Willem en Maria x Cornelis Karstemans 
(87 v° - 99 r°).

1698 : + Christiaen Andries Christiaens x + Maeyken Peeters Buijcx,
waarvan : Peeter Christiaen Andriessen (99 v° - 106 r°).

1699 : + Maria Pauwels Janssen x Adriaen Hendrick Dilis (105 v° -
110 v°),

1699 : + Jan Geertsen x Peerijntien van der Voort (111 r° - 120 v°).
1699 : + Huijbrecht Hendrick Havermens x + Willemken Keesen (121 r° 

- 130 r°).
1699 : + Sr Peeter van Heijst x + Jou ff' Anna van der Vloot (xx Sr Adri

aen Roelants Verhaeren), waarvan: + Lauwercijs, + Cornelis 
Cornelia de Roy, Antoni, Guilliam en + Thomas (130 v° - 133 v°).

1699 : + Peeter Peeter Anssems x + Maria van Reuth (135 r° - 142 v°).
1699 : + Cornelis Joos Jan Thijs x + Margareta Jaspar Verhoijden, waar

van: Anna Cornelis Joos Comelissen (Haar momboor wordt ge
noemd: Jan Joos Cornelis Jan Thijs) (.143 r° - 153 r°).

1700 : + Schepen Dirck Stansse Molemaeckers x Adriaentien Aert Bae
ten (Woont te Zonderoigen) (154 r° - 177 v°).

x Pitronella van der Voort (178 r° -184 r°).
i van Bedaff x Cornelia Anssems, waarvan: Jan, 

Maria (185 r° - 204 v°).
Scheillekens x + Anthonette Andries 

Jan en Maria (205 r° - 215 r°).
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REGISTER nr 72.
+ Maeijkcn Lenaert Matthijs Rombouts

Clara

FlalderborchsJan

Beeck,

Anneken Stoffel Anssems, waarvan:

Catbalijn Micbiel Kerstens, waarvan:

1685 : + Adriaen Jan Di reken
(1 r° - 4 v° )

1685 : + Pi-eter Peeter Anssems x + Anna Adriaen Borsten, waarvan : 
Peeter, Jan en Clara x Cornelis Ardiacn Rcijmeijssen (5 r° - 
24 v°).

1685 : + Hnijbrecht Adriaen Jorissen x + Catbalijn 
(25 r° - 35 v°).

1685 : + Jan Niclaessen van Lier 
waarvan: Adriaen, Jan en

3686 : + Adriaen Pauwels Rcijmeijssen

1688 : + Peeter Poeier Anssems
128 r°).

3688 : + Adriaenticn Peeter Marlens, «gvwesene keustersse deser hooft- 
kercke». Erfgenamen: Adriaen Nobels x Jenneken Adriaen Ver
meulen, Pooler Adriaan Vermeulen en + Hendrick Hcijligërs 
Vermeulen .\ Neelticn Antoni de Wilde (128 v° - 138 v°).

3688 : + Jan Adriaen Scheirders x Jacobmijntien Janssen van de Loock 
Jan Gerit Volders (139 r° - 153 v°).

1688 : + Nicolacs Reijns, procureur (154 r° - 157 r°).

1684 : Jan Jan Smceekors x + Maeyken Nicolaes van Exsel, waarvan:
Jan (255 r° - 262 r°).

1685 : + Thomas Jacob Borsten, waarvan: Marie, Margrivte en Catbalijn
x Mattheus de Hoon (262 v° - 266 v°).

1685 : + Denijs Janssen (’oenen x Margriet Huijbrecht Vermeeren, waar
van: Jan en Michel (267 r° - 270 v°).

1685 : Willem Jacob Beeckon xx + Heijltien Daniels van Gorp, waarvan 
— met inbegrip der voorkinderen — : Jan, Willem, Cornclis, 
Hendrick (voorzoon) (’athalijn x Adriaen Huijbrechts, Hendrick 
(nazoon), Gecrtruijt, Marie, Daniël en Jacob (279 v° - 281 v°).

x + Maeijkcn Janssen van 
Elisabeth (36 r° - 43 r°).

x Jenneken Jan Princen, waar
van: Cornclis, Hendrick, Marie, Anneken.x Cornelis Adriaen Her
mans, Clara x Jacob Peeter Minnen, en + Peeter x Maeykcn Adri
aen Hermans (44 r° - 52 r°).

3686 : + Dirck Adriaen Vossen x + Marie van der Veecken waarvan : 
Adriaenticn x Gerit Jan Schriecken (52 v° - 58 v°).

1686 :+ Rombout Dilis Anssems xxx Margriet Diclis Adriaensscn alias 
Moerman, hertrouwd met Adriaen Meijvis;
+ Rombout Dilis Anssems x 
Dilis;
+ Rombout Dilis Anssems xx 
Jenneken (59 r° - 71 v°).

3686 : + Willem Schurmans x + Elisabeth Jan Oomen (72 r° - 103 v°).
3687 : + Adriaen Dilis Anssems x (’athalijn Peeter Reijntiens (xx Cor

nelis Cornelis Cleircn), waarvan: Marie x Lenaert Antoni Le- 
naerts, Anneken en Gabrieltien (104 r° - 113 v°).

1688 : + Jan van Lier (144 r° - 137 v°).
+ Anna Adriaen Borsten (118 r° -
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x Jacobmijntien Janssen van der Loock, 
Catharina Luyten (40 r° - 55 v°).

Hendcrick

x + Margriete Cornclis

x Margriet Roels (216 r® - 222 v°).
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REGISTER nr 75.
1711 : + Willem Zeeuws (5 r° - 25 v°).
1712 : + Cornelia van Pelt (E.H. Cornelius Hugo Nelst, pastoor te X’.H.

is de executeur van haar testament)
1712 : + Huijbrecht Borsten

Jacobus en + Adriaen
1712 : + Michiel Jacob Joachims

van :
1713 : + Jan Adriaen Hermans :

(26 r® - 33 v°).
[ + Cathalijn van Ballaert, waarvan: Margo, 
x Maria Hens (35 r° - 64 r°).

x Adriaentjen Corn. Willemsen, waar-
: Adriaentjen x Laurentius Thomas Peerden (65 r° - 85 v°).
... x Cathalijn Peeter Claessen, waarvan :

Niclaes en Peeter (86 r° - 91 r°).
1713 : + Eijcken van den Luijtgaerden (92 r° - 103 v°).
1713 : + Stadhouder Jasper Berbiers x+ Adriana Jan Anssems, waarvan: 

Jan, Jesperina en Jesper (105 r° - 131 r°).
z.d. : + Dilis Anssems (onvolledig) (131 v° - 134 v°).
1711 : Adriaen Schellekens xx + Catharina Schoenmaeckers, weduwe van 

Herman Wouters (141 r® - 157 r°).

REGISTER nr 74.
1708 : + Onvolledig stuk (1 r° - 18 v®).
1709 : + Pauwels Cable x Adriaentien Anthoni Adriaenssen, ook genoemd

Adriaentien Anthoni Adriaen Anthonissen (19 r° - 29 r°).
1710 : + Jan Geertssen x Petronella van der Voort, waarvan: Maria en

Elisabeth (30 r® - 39 v®).
1710 : + Jon Adriaen Scheirders 

waarvan : J an x
1710 : + Cornelis Matthijs Rillen x Adriaentien

waarvan: Mathijs (56 r° - 80 v°).
1710 : + Henderick Janssen van Reuth

(81 r® - 88 v°).
1710 :+ Cornelis Joos Jan Thijs x + Margrcta Jaspar Verheijden,

van: Anna x Mattheus Matthee (89 r® - 103 v°).
1711 : + Jan van Bedaff x Margo van Ballardt (104 r° - 124 r°).
1711 : + Peeter Peeter Anssems x + Maria van Reuth.

1702 : + Cornelis Jan Scheillekens
1704 : t Cornelis Joos Jan Thijs x Margareta Jaspar Verheijden (223 r® 

- 230 v°).
1704 : + Dirck Molemaeckers xx Adriaentien Aert Baeten (Constantinus

M. , grootvader der wezen, woont te Wortel en hun oom Constanti- 
nus M. is molenaar te Gierle) (231 r° - 148 r°).

1706 : + Jaspar Berbiers x + Adriana Jan Anssems (148bis - 199 v°).
1706 : + Adriaen Geerit Volders x Elisabeth Jan Norbertus. Erfgenamen: 

de weduwe, Jan Geerit Anthon:ssen x Cathalijn Geerit Volders 
en Jan Stoffel Anthonissen x Jenneken Geerit Volders (200 r° - 
209 v®).

1706 : + Jan Geertssen x Petronella van der voort (210 r° - einde).
N. B. - Na fol. 234 herbegint de nummering vanaf 135.
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dervan

x Petronella van der Voort (183 v° - 192 r°).
van Eeten x Catharina Willem Havermans (193 v°

x + Adriaentje Peeter
Schooth, waarvan: Peeter (255 v° - 271 r°).

1720 : + Anna Francken (272 v° - 286 v°).
1721 : Jan Vermeeren x + Willemina Thomas Peerden (288 r° - 299 r°).

1714 : + Schepen Dirick Molemaeckers x Adriaentjen Aert Baeten (58 v° - 
181 v°).

1714 : + Jan Geertsen
1714 : + Maximilianus

- 201 r°).
1714 : + Bartholomcus Geert Smekens (202 v° - 208 r°).
1716 : + Comelis Matthijs Hillen x Adriaentjen Hondrick Beckers (210 v°

- 219 r°).
1716 : + Juffc Ida Borsten, geestelijke dochter (220 v° - 232 r°).
1717 : + Jan Peeter Claessen (233 v° - 242 r°).
1718 : + Meester Comelis Verstrijden x Gerfruda Schillemans (242 v° -

254 r°).
1719 : + Jaspar Adriaen Corstiacnssen
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(1) Zulks is ongetwijfeld een
zijn in LXXI, vermits het onderzoek in Januari 
jaar gebeurt.

dapsus calami». Het misdrijf moet gebeurd 
van het volgende

* i
!;

Uit het archief van

Dc «Informatici!» of getuigenissen die wij hierover mede
delen zijn getrokken uil een «Ihoonboek» van de «Dingbanck» 
van Beerse. Hel. is een register van klein formaat, zonder 
band, op hel Bijksarchief Ie Antwerpen bewaart!. liet lelt tSi 
niet gefolieerde bladzijden en loopt over een dubbele periode 
gaande, de eerste vanaf 1Ö67 (stijl Brabants) lol 1'17/1, en na 
een onderbreking van /16 jaar veroorzaakt door de rampspoe
dige tijdsomstandigheden, van 1620 tot 16/16. Hel beval de 
getuigenissen over verschillende misdrijven binnen deze 
tijdsruimten in Beerse en Vosselaar bedreven.

Dc bieënleclt was te dien lijde een algemeen verspreid ge
bruik in onze streek. De dorpen waren omzoomd door brede 
heidevlakten waar de bietjes des Zomers, tussen de twee Lie
vevrouwendagen in, naar hartelust hun gading konden vin
den.

Honing en was waren een niet te versmaden bijverdienste 
in die benarde tijden waar onze buitenlieden zo hard Ie wer
ken hadden om hun karig brood te verdienen en de bickor- 
ven die in hel vrije stonden, in den tuin of in de heide 
ren een bestendig lokaas voor rovers en nieldeugen.

Ook waren het de onschuldige bieën die meer dan eens 
aanleiding gaven lol roof, ja zelfs lol gewelddaden, zoals uit 
de hieronderslaande geluigenissen blijkt.

Deze getuigenissen zijn belangwekkend omdat ze ons loela- 
ten een kijk te nemen op bet volksleven in die verwijderde 
tijden, vooral omdat ze laten uilschijnen hoezeer onze Kem- 
pische boerkens dc eer der familie op prijs stelden en hoe 
ze bekommerd waren om den naam en de faam ervan onge
schonden te bewaren, zodanig dal een der slachtoffers, zelfs 
wanneer men hem de II. Sacramenten toediende, weigerde 
den schuldige bekend te maken «om de eere ende naemaeg- 
schapswille».

Informatie presedenl genomen by Lanceloot van Wyfflier, 
schoutet der heerlijekeijt van Mal, Beersse ende Vorsselaer 
over den missuse ende quetsinghe die geschiet is opten XIII.I 
den Octobris XV honderd jaer LXXII ('1) aenden persoon van 
Michiel van Hove Janssone, wacrop die deponenten, by gq- 
staeffden eeden lijffelijck oen Godl ende zijne he.ijlighen ge-
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swocren, van huerdcr kennelijckheyt dijen aengaende hebben 
getuyghl, verclccrt ende geaffirmeert als hier nae volght, ge- 
deponeert in praesenlie van den voors. schouteth ende Merck 
Borchmans ende Merfen Wijns, schepenen tot Becrsse, opten 
XXIJen Januari] XV honderd jaer LXXH stijl Brabants.

Middel van Hovc. Jansz. oudt inde twintich jaeren, luygt 
ende verc.lecrt opt voors. missuse, bij sijnen behoorlijcken 
ecdt lijffelijck acn Godt ende syne hcijlighen gedaan, wacr- 
achtich te syn dat den selven st.eech oft woe.nde die hij de
ponent in den selven avanlstonde oft nachte, tasschen X ende 
XI uren, als men Pauwels WiZs kynt hadde kersten gedaan, 
opten XlllJen Oetobris lestleden, heeft gccreghen ende ont- 
fanghen van Jan van Loon djonghe synen oom ende van 
nijemanden anders, seggcnde daer op te willen leven ende 
sterven, want de reden van desen synder wel wetenlheyt is 
desa dal inden selven nacht ende kijndcrfcest van Pauwels 
Wils, aldaer die voors. Jan van Loon oock geweest hadde, 
soe hij verstonde, is hij deponent vuler huijse gegaen sijns 
vaders peerden ontuijeren, die aldaer in sijns vaders hojf oft 
booingaert geluijert stonden, om te drijven in eenen driesch 
daer teyne.n den boomgaerl gelegen, doen heeft hij deponent 
daer sien comen een manspersoons dwelek was desen Jan van 
Loon, vander straelen aff over de messie lussc.hen thuvs ende 
de schuerendoere, slracx gacnde ende cornende naden hoff 
voerde biehalle van syns vaders bieën, die daer in den hoff 
stonden, ende, alsoe hij deponent sijns vaders peerden in den 
driesch gedreven hadde ende in den hoff noch was blijven 
gaen weijen het wielen vande peerden, recht voer die bieën 
in. den voors. hoff, dwelek hij deponent ginek halen, heeft 
desen aldaer onder oft voer de biehalle, voer de bieslocken 
sien sitten desen voers. Jan van Loon de bieën beroovendc. 
soe hy hel honing op deerde in de groesse neffens den sel ven 
sach liggen, Hem aanveerdende heeft hem synen boet (nae 
syn beste meyning eenen swerlen rouwen vilthoct) van sijn 
hooft genomen ende hem wel aengesien ende toegesproke.n 
seggcnde: «Jan. oom weerom doedij dit, ende meynde ghij 
dat mijn vader ghee.rne hebben sal dat ghij dit honing vut 
den biekorffen neempl, ende dijer gelijeke woerden; moer 
de sclve en gaff hem. gheen spracke. oft antwoerde. Doen 
seltc hij deponent den selven synen hoet wederom op sijn 
hooft ende weecke ter si.jdenwa.ert ewcch denkende hij 
schaemt hem. Ende dit alsoe gedaen sijndc, stont metdijen die 
voors. Jan van Loon op ende quam hem deponent rasse loc 
gegaen (peijsende, hij deponent, hij sall mij seggen dat ick 
swijgen wille) ende gaff hem deponent daer over den steecken 
daer achter over sijn schouderen in sijnen rngge dat het 
craecle, soe hij deponent ten ierste hadde gemijnt ojt hij hem 
met eenen stecke metier vuysle geslagen hadde van den bic-
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stocken; voer dal hij deponent het bloei gewaer wcrdl lopende 
achter over synen rugge nederwaerts ten lyve aff, in der v:ie- 
ghe dat hy deponent daer mede onlginck ende ontliepe. om 
eenen hoornen keerendc, nae syns vaders huys, ende die 
voors. Jan van koon liepe hem noch alnae lot gecomen sijnde 
in huys, ende riepe over syn moedere hacr seggende dal Jan 
van Loon sijnen oom hem aldacr in den hoff van syns vaders 
bieën gesteken hadde, inner syn moedere badl hem deponent 
dat bijl dijen avent voer sijn vadere nijet seggen en sonde 
mits dat sijn vader in de kynderfeest was ende gedroneken 
sonde sijn, om minder peryckel doer den dranek ende anders
zins Ie schou.we.ne, ende de naemaeschaps wille.

Verclaert noch meer dal al eest alsoe dal hy deponeili, Len 
tyde als hij hel heylich Sacrament namp, doen nyel heeft 
verclaert oft geseeght te hebben dat hij nijet wel en wist wiel 
hem gedaen hadde, dal alle! tselve anders nijet en is qebuerL 
dan ter goeder trouwe ende doer vreese ende verbieden van 
sijnen vadere die hem deponent gebeden ende bevolen hadde 
tselve nijet Ie willen seggen om der eere ende naemaegschaps 
wille. Vercleert noch hy deponent dal desen Jan van Loon 
opten Drie Kooninghen dach tsavens doer nae, sijnde. dron- 
cken, soe tsr.heen, is gecomen geweest in sijns vaders huiis. 
seer evelendc, vloeckende ende. bannende ierst tot sijnder 
moederwaerts met seer verachtende woerden, seggende dat sy 
een clappeye was en dijer meer gelijcke woerden ende daer 
nae begonste. tot hem. deponent te murmurceren ende te dreij- 
gene, seggende onder andere: ghy Wittinck dit hebde ghij 
geseeght (meijnende van den steecken ende beroiven der 
bieën) ende compt eens daer buyten aen mijn hant (daer 
ghij noch in een jacr aencomen suil) met meer andere ge
lijcke woerden, daerop hij deponcant hem ter anlwoerde gaff 
seggende: Jan oom, en waerdij daer nyel doen ick uwen 
hoet voerde bieën van u. hooft namp ende seijde wal doedij 
dit, ende gaefl mij daer nae den sleeck ende ick riepc : 
Hueveneer, Hueveneer, waerom steecly mij, ende ghij weef 
wel wat ghij gedaen hebt ende ick en begeere aen u hant 
nijet meer te sijn, sonder dat hij Jan Van Loon iet daertegen 
seijde, anders dan met een slechte woerde: daer lieghdij aen, 
sonder meer wech gaendc vut den huyse ende wederom ver
halende seggende ghij sullet soe lange broeken dat er corts 
een metten torsse om hoogh liggen sal ende dan suldijt wel 
gemaect hebben.

Cornelia Van Ammele huysvrouwe Jans Van Dove ende 
slieffmoedere vanden voors. lifichiel Van Hove, oudt omtrent 
XL jaeren, luyght ende vercleert by haere geslaeffden 
hier omme gedaen, waerachtich te syne dat opten
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aevenlstont oft nacht vander kynderfeest van Pauwels Wils 
(daer inne sy deposante oock met huer gebuervrouwkens ge
weest hadde ende met tuieren man die sy daer noch gelaten, 
hadde) ende thuys gecoinen synde ende recht voer te bedde 
gegaen was. Ende soe Michiel luier behoudt soon vuyten huyse 
naden hoff gegaen was om de peerden vut den hoff in den 
driesch te stouwenen, heeft corts daer nae hueren voors. sone 
hooren eomen geloopen vanden hoff in huys ende roepende 
twee reysen: Moedere, moedere, stoet op ende ontsteeckt een 
keerse; ick wordt doer soe deerlyck in den hoff voer mijns 
vaders bieën, gestreken, waer op sy deposante antwoordende 
hem ondervraeghde, wie sleeckl u toch daer alsoe, Scyde als- 
doen die voors. Michiel expresselyck sonder merren: Jae, Jan 
llueveneers oft Jan oom heeft my daer soe gesteelten voerde 
bieën, die hevel my gedaen, gelyck sy deposante voerden 
tselve luieren sone noch dickmaels reilereerende hoorde seg- 
gen ende claghen dal Jan Van Loon dwelck is Jan Hueve- 
neers synen oom hem dat gedaen hadde ende altyd daer op 
gehouden heeft ende noch hout, maer sy deposante luieren 
sone versprekende dat hyl soe geringe syn vaederc nyet seg- 
gen ende sonde om peryckcl Ie schouwene, heeft nyet te min 
daer by gepersisteert Ier tyt syn vadere hem dat verboden had
de, sulx dat oeck warachtich is ende de redenen syn dat 
aleesl alsoe dal Michiel luier sone als hy syn sacramendl 
namp voerden pasloir ende officier mach hebben vercleert dal 
hy nyet en wist wiel hem hadde gedaen ende is tselve anders 
nyet gebuerl dan duer syn vader ende haer om der eeren wil
le ende der naemaeghschap om elck te blyven in syn eere 
ende dal syn vadere hem tselve alsoe bevolen ende verboden 
hadde nyet te willen seggen oft lydenen.

Vercleert noch die voors. deposante dat deze voors. Jan Van 
Loon al droneken oplen drie cooninghen dach, savens is ge- 
coinen lol hueren huyse, huer deposante ten iersten grouwe- 
lyck ende evelyck aensprekende met leelycke verachterde 
woerden «ghy clappeyen ende meer dyer gelycke. Ende daer 
nae begonstc den voors. Michielen toe te spreken daer op 
murmureerende ende seggende met dreygelycke woerden 
«gy Willinck (meynende Michielen) dat hebde ghy geseeght 
dal ick u gesteken hebbe ende u vaders bieën berooft hebbe. 
Heeft alsdoen haer sone daer op hooren antwoerden in sub- 
stancie: «Jae, Jae oom, en waerdy daer nyet doen ik u den 
boet van u hooft namp ende scyde wal doedy dit ende doen 
gaeffdy mij den steeck ende ick riepe: Hueveneer, Huevgneer, 
waarom steecly mij; ende waerdij dat nijet? Jae ghij heb.bet 
gedaen ende anders gheen man. Daer op de selve nijet en ant- 
woerde. Dan heyschte daer nae luier sone vut den huyse, seg
gende onder andere dreygelycke woerden, ghy snit soe lange 
broeken datther een metten lorsse om hoogh liggen sal, ende
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Jan Van Hove, Michiels vadere, tuycht ende ve.rcleerl by 
gestaeffden eede bier om gedaen warachlich le syn dal hy 
opten XHlJn Oclobris lestleden is geweest ten htiyse van Pau- 
wels Wils syn gebuer man, in syn kijnderfeesle soe hel kynt 
ter kerslenheijl geweest hadde, met syn huysvrouwe ende an
dere gebuervrouwkens ende mans ende oock desen Jan Van 
Loon djonge die men int gemeyn heel Hueveneer, lol een lan
ge wijle in den nacht ende weleke. Hueveneer een lange wijle 
le voere aldaer vulden huyse gegaen was ende alsoe oock 
syn huysvrouwe een wylken voer hem deponenl Ihuyswaerls 
gegaen was ende woude voer gaen sloepen, soel spade in den 
nacht gewordden was, is syn huysvrouwe hem deponenl ras- 
selyck thuyswaerds comen halen, hem scggendc dat Michiel 
syn sone gequelst was, daerom hij deponenl rasselyck op- 
staende van der plaetse daer hy sadl van Patiwels Wils ende 
is met sijn huisvrouwe Ihuyswaerls gegaen, tot onder wegen 
romende nijet wel le vreden synde seggende ende vermacnen- 
de tol syn huijsvrouwe dese woerden: «dan seggen die jon
gens (meynende syn sone) dalse wel met de jonge gesellen, 
staen ende sy by nachten ofl ontlyden nergens en gaen, ende 
nu heefl hy dit gecrcgen.» Soe seyde sijn huysvrouwe hem 
versprekende: «neen, Jan, hij en hevel soe nijet gecrcgen als 
ghij rneijnt, hij seeghl dat Jan lluevenecrs oft Jan Van Loon 
sijn oom hem dat gedaen heeft.» Dies hij hem deponenl groo- 
telijcke verwondert sijndc ende Ihuijs gecomcn was, ginek 
stracx sonder merren bij sijnen sone daer hy hem in eenejv 
stoel vondt sitlende hem vragende wie hem gequelst ofl ge
steken hadde. Doen antwoerde ende verclaerde lerslonl sijn 
sone sonder eenich loevenen oft merren «siet vader Jan Hue- 
veneers hevel rny gedaen, daer hy sadl voer u bieën om die 
le beroovenen ende hadde daer honinek vul genomen dat ick 
daer vont liggen voer die biekorffven in de groesse ende vont 
hem daer by sitten ende namp hem synen hoet van sijnen 
hoofdt ende doen besach hij mij van onder ende selten hem 
sijnen hoet wederom op syn hooft ende daer nae stont hij opl 
ende quain my rasse in (denkende hij sal mij comen bidden 
dat ick swijge wilde) ende met dijen stack hij mij van adder 
over mijn schouweren in mijnen rugge daer ick den sleeck 
hebbe ende moeste hem noch onlloopen oft hij hadde mij dool

dan suldyt wel gemaecl hebben, seggende, inaer compl eens 
daer buyten (meynend haer sone) aen myn hant, want eer een 
jaer syldy noch aen myn bandeken comen ende russen, waer- 
op Michiel antwoerdende seyde: ick hebbe genoech aen u 
hant geweest, ick en begeere ter buyten nyel te comen. Ende 
is die Jan Van Loon daer mede vuylen huyse eweeh gegaen.
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gesleken, welcke woerden in substantie sijn sone hem depo
nent vercleerende, seyde hij deponent lot sijnen sone ofl hij 
wel gesicn luidde dal Jan I an Loon waer geweest ojl iemant. 
anders seyde wederom terslonl sijn sone cxpresselijck: neen, 
vader, ick hebbe hem alsoe wel gekenl als ick u doen ende 
hij hevel mij gedaen ende nye.manl anders, daer wil ick op 
leven ende sterven, ende vader guaemdt alsoe dat ick slorve 
van de voers. quclsuere (daer ick voer doechte) en hebben op 
nijemanden anders ojl vreempders dan op Jan oom wanL hy: 
hevel mij eijntelijck gedaen. Sulcx dat hij deponent dit hoo- 
rende ende de saken overleggende, sijnen sone seer vrinde- 
lijck badl ende ooek beval dal hijs nijemanl seggen en wilde, 
seggende: sone, wij mocchlen den schelm (denoleereiidg. Jan
nen Van Loon voers.) aen een galge helpen, ende wy soudeu 
al Isamen daer afj groolc schande hebben overmits die nae 
maeghschap, ende meer dijcr gelijeke troostelijcke woerden, 
naden wclcken hij deponent sijnen sone cleederen vut hielpe 
soe hy daer seer nadl van bloede sal ende dede hem ander 
cle.eren aen, sach doen dal. sijn sone dijen leelijcken grooten 
sleecke hadde achter in synen rugge die Jan sijn oom hcjn 
gegeven hadde soe hij cxpresselijck vercleerde. Ende nae dit 
gedaen sijnde, heeft hij deponent een lanteerne onlstocken en
de is gegaen naden hoff voer sijn bien, alwaer hij deponent, 
noch vant liggen voerdie biekorjfven sekere cluijten honings 

ontrent van II ojl i1/) pont ende dat opgeraepl ende thuyswaerls 
gedraghen ende besach voorts sijn biekorjfven tot twee corven 
soe die hij aldaer onder sijn biehalle hadde staende; val
ei eken stock nae sijn duneken, wel genomen was eenen steen 
swaerte van acht ponden ele.ken steen. Vercleert noch hij de
ponent voer warachtich dat hy doorsaken ende reden is ge
weest doer bidden ende bevelen dal syne sone als hij syn Sa
cramenten nainp, voerde pasloir ende officier nijcL en sonde 
seggen ofl willen bekennen wiet hem gedaen hadde dan te 
seggenen dat hy tselve (overmits den nac.hle) nijel wel en 
wist of dijer gelijeken ende dat om vreedts wille, der eere 
wille ende om de nae maeghschap, rnaer sijn sone ende hevel 
noch nijel te min opten selven gehouden ende noch doet ende 
alle de weerelt daer aff ontschuldicht, behalven desen Jan 
van Loon sijnen oom.

Die voers. deponent vercleert noch warachtich te siine dat 
opten derlhien dach savens tusschen seven ende acht 
aren Isijnen huyse is ingecomen dese voers. Jan van Loon wel 
gedroneken, ende heeft aldaer ten jerslen sijn huysvrouwe 
veel leelycke woerden, evele vloekende ende bannende toe ge
sproken seggende: ghij elappeije, ghij hebt mijn kijnder le nae 
gesprocken ende meer verwijlelijcke woerden ende alsoe sijn 
huysvrouwe hem ter imlwoerden gaf] dal se sijn kijnderen nijel 
te. nae gesprocken hadde ende tgene sy gcsecgl moeeht hebben,
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dat sc wel vcranlwoerden soude, maer hij moechle sijn kijnde- 
ren indijen hebben dat se haer (meynende sijn huysvrouwe) in 
vrede laten soude. Sij sonde sijn kijnderen met vrede laten. 
Doen seijde hy Jan Van Loon wederom: ghij sullet soe lange 
maken clappcn ojt broeken dather een metier torsse om 
hoogh liggen sal, ende dan suldijt wel gemoed hebben. Ende 
met dese woerden verlatende sijn huijsvrouwc begonsle al vloe- 
ckende ende murmurerende synen sone toe.te sprekenen, seg- 
gende ghij, dapper ojt Wittinck, wat hebdij van mij ge- 
seeghl dat ick u dit feyt gedaen hebbe. Daer op sijn depo- 
nenls sone hem onder meer andere woerden die hij depo- 
nent soe nauwe nijet onthouden en heeft voer antwoerde sey- 
de: Jae, Jan oom, dal weet ghij wel, ende ghij hebbel ge
daen ende nijemanl anders. Ende met dijen heyschte die 
voors. Jan Van Loon sijnen sone vut den huijse ende seyde: 
compt eens daer buijte.n om mijn bandeken (syn hant op
geheven hebbende) ende seggel mij daer, waer op sijn sone 
wederom seijde: ick hebbe genoeeh aen u handt geweest. lek 
en begeere nijet meer daer aen te comenen. Daerop die 
voors. Jan Van Loon nijet en anders, maer seijde ten lesten al 
dreijgende: Jae eer een jaere van desen daghe (meynende sijn 
deponents sone) suldij noch aen mijn hant comen, dat seg- 
ge ick er toe ende met dijen woedden hij hem quijl.

i '!l
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l. HET MOLEMAKERSHOF.
In hel begin der iöe eeuw slond cr, voorbij hel Sle Dim- 

phnakoor le Geel, een herenwoning waarin de hooggeboren 
jonkvrouw van Leemersveld verbleef.

De uitgeslrckte eigendom omvatte heel de lengte van de 
huidige Rijnstraat tol aan de Rijnloop, een riviertje dat zijn, 
oorsprong neemt in de Rijnvennen en uitmondt in de Nethe.

Op hel einde van de 16de eeuw, was bel kasteeltje erg 
bouwvallig geworden en kwam bet in hel bezit van twee 
halve broeders van drossaard Jan van Cauwegom. Het gebouw 
zou afgebroken, doeh de twee nieuwe eigenaars verschilden 
van zienswijze, wat plan en vorm van hel nieuw gebouw 
aangingen. Na verscheidene weken twisten, kwamen ze over
een door hel lol te laten beslechten, wiens plan zou uitge
voerd. De kans en ’l geluk vielen in ’t voordeel van de jong
ste uit, en zo rees in iö6o, het eigenaardig gebouw omhoog, 
waarvan nog een gedeelte met de geheimzinnige toren was 
te zien in i8g”>.

Het kasteeltje bestond eertijds uit een middengedeelte met 
open zuilengang waarboven sierlijke gewelven gespannen wa
ren; van de twee zijgevels met trapjes, bleef er toen nog slechts 
de rechtervleugel over en ook was er de afsluitingsmuur met 
brede inrijpoort verdwenen.

Midden in de bouw stak een achtkantige toren de lucht in, 
en op een peervormig spitsje, draaide een fraai gesmede wind
wijzer: een vergulde staartster gaf er, op het toppunt, de wind
richting aan, gelijk ze voortgaal hel te doen, want dit schoon 
ijzerwerk bleef trouwens bewaard en bekroont, nog wel op 
omtrent zijn vroegere plaats, de gevel van een der nieuwe 
huizen in de Rijnstraat. Zo bestaal er ook, aan de overkant, 
nog een herberg die aan ’t Hofken herinnert en als uithang
bord draagt: «In het Kasteeltje.»

Een vest omringde het Molemakershof, die in i846 gedempt 
werd, bij het leggen van de Steenweg op Mol. Toen trachtte 
de lakenmaker Petrus-Joannes Biddeloo er een lakenweverij 
in werking te krijgen. Hij gelukte er zelfs in, een lijd aan 
bijna honderd man werk te verschaffen, doch het moest 
slechts een laatste opflakkering worden van korte duur, van 
de voorheen zo bloeiende nijverheid, die bij de industriële 
omwenteling totaal ten onder ging.

Midderwijl verbrokkelde de eigendom en een herberg «Sint 
Maarten» kwam in de nabijheid van het Molemakershof te 
slaan. Zo slond dan het aloude gebouw enigzins verdrukt,
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In Augustus 1861 hoorde het Hofken toe aan Jacobus Lebon, 
die er bij herstellingswerken een steen aantrof met het jaartal 
1668, dat moet wijzen op een vroeger uitgevoerde herstelling. 
De nieuwe eigenaar brak de rechter zijvleugel af, alsmede 
de muur met inrijpoort.

Niet lang zou hel duren of hel merkwaardig gebouw kwam 
lol diep verval. Intussen was de eigendom ervan overgegaan 
op Mevrouw Pelgrims uit Lier en verhuurd aan verschillende 
huisgezinnen, lot zij er toe besloot, het vervallen gebouw in 
eigendom te geven aan pastoor Devel. Pas was hij tot pas
toor benoemd of hij wilde er een melkerij in oprichten, maar 
de poging mislukte.

wanneer het de eigendom werd van 
pens.

In Maart i8ö/| nam de pastoor van Sle Dimphna, de 
Eerw. ileer Marynissen, die toen op de Pas woonde, er zijn 
intrek: Hij was enkele jaren professor aan 'I. College en I ad, 
na drie jaar pastoorschap, in de orde van
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Kond 1800 zou Hij er hel patronaat in beginnen, doch zo

zeer was hel Ilofken bouwvallig geraakt, dal lol de verkoop be
sloten werd en hel Molemakershof verdween voor goed uil 
hel kindschap.

Nog beslaat naast de onderpastorij een voetpad dal vroeger 
toegang verleende tol hel oud kasteeltje en toen ook le berei
ken was, langs een wegeltje l welk van uil de Laarstraat, 
tegenover de pastorij, achter hel oud kerkhof om, er naartoe 
leidde.

De Ooslerkant van de eigendom, nabij de Rijnloop, ging nu 
van pas komen voor een schoolhuis en de nieuwe jongens
school, waarvan een gedeelte op een stuk van t oud gebouw 
slaat. Hel Westelijk gedeelte zag weldra verschillende nieu
we huizen op die plaats uil de grond oprijzen, terwijl op het 
terrein, nabij hel kerkhof gelegen, bet nieuw patronaat kwam 
te staan.

Zo verdween dan het laatste spoor van de voormalige ver
blijfplaats der van Cauvvegom’s.
2. DE BURCHTGRACHT.

In de nabije omgeving van het vroeger Molenaarsliof, kron
kelt thans dé Burchtslraal. Daar bestond in de 13e eeuw een 
herenhuis, dat toebehoorde aan Hendrik II van Beithout, 
gewoonlijk geheten Hendrik van Oosterloo, waar hij het voor
malig kasteel nabij de Nelhe bewoonde.

In 1270 schonk hij de eigendom aan St.e Dimphnakerk en 
in iöi7 kocht Kanunnik Jan Posson de woning, waar voort
aan de deken van ’t Kapittel, zijn inirek zou nemen tot aan 
de Franse Omwenteling.

Aangeslagen en erg vervallen werd in ’t begin dezer eeuw, 
de eigendom verkocht, toen nog door een brede vest omringd, 
die door de huidige eigenaar J. Goris gedempt werd. De be
zetting met cement nam het laatste kenmerk van die eeuwen
oude herenwoning voor goed weg.
3. DE WAAIBURCHT.

Vooraleer hel Weeshuis, dal op de Peperstraat uitgeefl, in 
1883 werd opgericht, stond hier een brouwerij met heren
woning, die met een vest omgeven was. In vroeger tijden 
verbleven op hel. Waaiburg afstammelingen der Van Swert- 
goor’s. In later jaren woonde er brouwer Fr. Verbruggen: 
Een zijner broeders, Amandus Benedictus Verbruggen, streed 
manhaftig en viel eervol in de Boerenkrijg; hij was de oom 
van Egidius Verbruggen in leven notaris en burgemeester 
van Geel.

De nieuwe bestemming bracht heel wal verandering aan 
het oud gebouw. Gelukkig bleef het middendeel in zijn oor
spronkelijke slaat bewaard en mag steeds, als een merkwaar-
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dig model van Vlaamse Renaissance kunst blijven aanzien: 
De sierlijke ankers herinneren nog immer aan 
waarin het fraaie gebouw in witte zandsteen 
werd ópgetrokken.
4. HET ROSENDAALHOF.

Een ander herenwoning, nog met vest omgeven, bleef in 
heel haar gaafheid bewaard, in de Statiestraat, en is thans 
bewoond door Juffrouw S. Vcrbruggen. Zij werd rond 1660 
gebouwd door Servatius Van Sanlvliel, pastoor van St. 
Amands en protonolarius apostolicus: Met die waardigheid 
bekleed kreeg hij het recht een wapenschild te dragen dal 
nog afgebeeld staat op zijn geschonden grafzerk in liet klok
kenhuis en in een der vensters van de grote pand in het 
gasthuis.
5. HUT GASTHUIS.

Een belangrijk gebou w-complex van dezelfde lijd, is hel 
Sint Elisabelhgaslhuis, in 1286 door Hendrik II van Berthoul 
geslicht: het oudste overgebleven gebouw is de kapel en dag
tekent van 1/176. Achtereenvolgens kwamen er meer gebou
wen bij in de jaren i558. 1663, 1678 en 1718 — die een in
teressant geheel vormen, zoals er weinigen in de Kempen 
voorhanden zijn.
6. DE DEKENIJ.

In de i5e eeuw, verbleef aldaar de zeer voorname Geelse 
familie Van Swerlgoor. Herstellingswerken, die achtereenvol
gens aan de voorgevel werden aangebracht, namen er het 
eeuwenoud karakter van weg. Enkel bleven aan de zijkanten 
de sierlijke trapgevels en daarbij de prachtige inrijpoort in 
barokarchitectuur bewaard: Voor enige jaren zag men op hel 
bovenste gedeelte der kunstrijke poort, stukken van blazoe
nen, wapenen en zinnebeelden van de edele stam der Nu- 
mans, die met de Van Swertgoor’s verwant was.

Bij het afsterven der laatste afstammelinge der Van Swerl
goor's werd het herenhuis aangekocht door drossaard Corne- 
lis Van Cauwegom en na hel drossaardschap van zijn klein
zoon Adriaan-lluibrecht Van Cauwegom, zou de woning 
voortaan dienen tot verblijfplaats der Dekens van Geel.
7. HET ANNUNTIATEN-KLOOSTER.

Rond het midden der 18e eeuw — in 1769 — bouwde Eerw. 
Heer Joan. Alb. Corens, die bijna gedurende 5o jaar rector 
was van de vermaarde Latijnse Scholen van Geel, een ruime 
woning op de Pas om er de leerlingen van de Dialectica onder 
te brengen. In ’t begin der 19e eeuw werd de woning eigen
dom van de heer Janssens-de la Hault apotheker en kanthan-
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delaar. In Februari i853 verkocht hij hel huis aan de Zusters 
Annuntiaten die hier uit Tienen toekwamen, tot bevordering 
van het katholiek onderwijs aan de meisjes van Geel.

Nu nog getuigen de schoon gebeeldhouwde deuren eu hel 
fraaie stukadoorwerk der zalen van hel klooster, dat rector 
Corens een man met kunstsmaak was.

Hel vroeger gebouw onderging weldra merkelijke vergro
ting: Rechts kwam een sierlijke half-publieke kapel terwijl 
de linkervleugel zou ingenomen door gebouwen, deels ten
dienste van de slotzusters, deels van de schoolkinderen.

Bij de beschieting van Geel in September 196/1 hadden de 
kloostergebouwen hel erg te verduren en na vele 
herstellingswerken kreeg het klooster van de Pas 
een fris voorkomen.
8. DE BR UK EL.

Hen enkele herenhoeve uil hel verleden bleef Ie Geel 
spaard l.w. «de Brukel» in Winkelom gelegen: Daar verbleef 
op hel einde van de 17e eeuw drossaard Amand Van Gemen, 
die gehuwd was met de dochter van Pieler A7an Dornick, des
tijds beroemd koopman in paarden. Daartoe moest hij kun
nen beschikken over uilgestrekte weiden om de vele paarden 
te kunnen leggen die hij steeds te koop had. want wegens 
de heersende oorlogen, was die handel toen zeer belangrijk en 
waren de aanvragen menigvuldig. Wanneer de Brukel in 1089 
te koop kwam bestond de ruime hoeve nog uil grote stallin
gen, schuur, bouwgronden en weiden, alles aan elkaar gele
gen.

Nog bewaart hel eeuwenoud gebouw, eertijds door een borg- 
gracht. omgeven, de schone lijnen van de Vlaamse Renaissan
ce en wel bijzonder sierlijk zijn de fraaie zijgevels.

Geel, 5 December 19/19.
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De vestiging van het Norbertinessen- 
Idooster te Turnhout

door Zr M. HERESW1THA.
Einde Juli i685 werd door Gerardus Knijff, abt van St Mi- 

chiels Ie Antwerpen, aan de hertogin Maria van Zimmeren, 
barones van Turnhout, door de bemiddeling van het Turn
hout» stadsbestuur, de toelating gevraagd om alhier een Nor- 
berlinesscnklooster Ie stichten. Na ingewonnen advies en in
stemming der stad, stond zij zulks toe op 6 September 1687. 
Ingevolge daarvan kwamen, voorzeker nog in 1687, uil. hel 
klooster van het Allerhei 1 igsle Sacrament te Antwerpen (t) 
de eerste drie Norberti nessen Agnes Willemssen, eerste prio
rin, Catharina van den Eyndc en Maria Gatharina van Hovc 
zich vestigen op de «Graelakker», op hel goed, de 19 Septem
ber 1687 door Elisabeth Willens daarvoor gekocht (2). Deze
(1) M. L. VAN GORKOM, Beschrijvinge der Stad cn Vrijheid van Turn

hout, Mechelen, 1790, blz. 209-213; J. E. JANSEN, Turnhout in hel 
verleden en het heden, Turnhout, 1905, <11 T, blz. 270-271. ID., Turn
hout en de Kempen, Turnhout, 1946, blz 170.

(2) Zoals vermeld staat in de schepenakte op perkament waarvan de 
tekst in dit artikel gepubliceerd is. Dit eigendom, door de Norber- 
tinessen verkocht na 1718 en waarvan in 1790 de gebouwen nog be
stonden, behoorde in dat jaar 1790 toe aan E. H. Ludovicus Sancn. 
priester (A.M.L. VAN GORKOM, Bcschrijvingc - - - -, blz 214). 
J. E. JANSEN (Turnhout cn de Kempen blz. 170) zegt ook «op don 
Graatakker», maar voegt er aan toe om het eigendom juist te situe
ren: «nu huis C. Van der Loock . Uit de cigendomstitels van Jw. 
P. Van der Loock nu blijkt dat dit huis 'door C. Van der Loock op 
4 Januari 1883 gekocht werd aan de Wwe Wilb. Vissers-Joanna Van 
Herck, die het zelf op 5 September 1865 kocht aan P.G. Holleinans- 
M. Pelkmans, aan welke laatste dit goed was toegekomen als doel 
van het ouderlijk erfgoed (Joannes Franciscus cn M. Christina Mal- 
fait), op 16 November 1836.

Dit huis, kadastraal bekend wijk T nummers 238 b, 234 i, 239 d 
en 234 k, thans eigendom Van der Loock, was een gedeelte, (het zui
delijke), van de «huyzing genaemd Groot clooster in de Herenthals- 
straat te Turnhout», waarvan het noordelijk gedeelte op 14 Juni 1836, 
door dezelfde Maria Pelkmans (Vrouw P.G. Hollemans) en haar 
zuster Henrica verkocht werd aan P. Van Hout, bakker te Turnhout. 
(Cfr Eigendomstitels Jw P. Van der Loock). De fundamenten en 
rondbogen in de kelders zijn nog resten van dat «groot Clooster». 
Daar het paalt ten oosten aan of gelegen is ten westen van de «heir- 
bane» (soms ook Herenthalsstraat genaamd), op <le Graatakker. is 
het mogelijk dat het «Groot Clooster» de gebouwen waren van het 
Norbcrtinessenklooster. Volledige zekerheid hieromtrent zal er maar 
zijn als bet zal zijn uitgemaakt dat hot eigendom «Groot Clooster» 
van de familie J. Franciscus Pelkmans-Malfait, het goed is komende 
van E. H. Ludovicus Sanen.
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laatste, begijn van het Groot Begijnhof te Mccbclen en stich
teres van het nieuwe Turnboitlse klooster, dat de naam droeg 
«Sint Agnetcndal», schonk op aa Juni 1688, zoals blijkt uil de 
schepenregisters van Turnhout. (3), drieduizend gulden aan de 
proost van hel klooster: Barlholomeus van den Berghe (4), 
om zeven missen Ie lezen voor de triomferende, lijdende en 
strijdende Kerk, waarvan drie in de kerk van de Graatakker 
en vier naar beliefte elders mochten gecelebreerd worden. In
dien deze schenking binnen de twintig jaar werd opgezegd 
moesten de drie duizend gulden teruggegeven, en zo die niet 
voorhanden waren, op het goed van de Graatakker genomen 
worden.

Op diezelfde dag verkocht FJisabelh W illens aan diezelfde 
Heer Proost haar eigendom op de Graatakker, groot circa 
vierhonderd roeden (ong. 1 Ha 3a a.), met de twee wonin
gen, schuur en bijgebouwen, dan reeds tol klooster omge
vormd onder zekere voorwaarden, zoals blijkt uil de tol nog- 
loe onuitgegeven akte, waarvan de tekst hier volgt :

«II ij Ceeraert Kuylaerls ende lialthazar Verstralen schepenen 
der sladl ende Vrijhei! van Turnhout ende wy Peeler Cley- 
mans ende Johan Proost Licenliaet etc. laten onder den hove 
van Mcvrouwe van Thoor onder deze voors. vryheijt van 
Turnhout resorlerende doen rondt dal voor ons gecoincn ende

(3) STADSARCHIEF TURNHOUT, 
nummer 1039, tol. 34v - 35 r.

(4) In het werk van .7. E, JANSEN, Turnhout in het verleden en het 
heden, dl I, blz 271. wordt als proost aangegeven N. De Herder. 
In het werk: Tu-nhout en de Kempen, blz 170, van J. E. JANSEN: 
H. de Herde, B. Van den Berghe en S. Van Hontsum. Uit- de 
z.oëven vermelde akte en uit deze waarvan de tekst in dit artikel in 
extenso volgt, blijkt dat B. Van den Berghe hun eerste proost is 
geweest.

den 
f/rooZcn Ber/yn/iore lot Mechelen geassisleerl metten notaris 
Slacls in desen harren momboir metten rechte gegeven dewel- 
ekc verclaerl gelransporleerl te hebben soo ende gclyck sy 
transporteert cedeert ende overgeeft mits desen ome eene som- 
me van penninghen albclaelt is vercocht Ie hebben aen den 
Secr Eerw. Heer Hertholomec'is Vanden Berghe Proost der 
Canoniekerssen regulier der orde van Prcmonslrijl alhier, 
ende lol der selvcr Canoniekerssen (: namenllyc.k 1 Vrouwe] 
Agnes Willemssen Priorinnc ende Jouff' Calharina van den 
Eynde ende .Jou.ff' Maria Calharina van Hove) ende diegene 
die bij hun in der selvcr ordr" lot Turnhout sullen worden- 
aangenomen behoeve sceckere twee huysinge schare ende
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voordcre toebehoorllcn bij inalcandercn GESTAEN OP DEN 
GRAETACKER ALHIER cnde waar inne den voors. heere 
Proost cnde cononnickerssen clooslergewyse syn woonendc 
groot, metten gronde, hovinge cnde erffve bij cnde aangelegen 
omtrent de vier hondcrl roeden onbegrepen de juste maetc 
RENENDE OIST DE HEIRBANE ZUYT SEECKER ACKER- 
STRAETIEN WEST EN DE NOORT BALTHAZAR VERSTRALEN 
COMMERLOIS EN DE VRYE BEHALVENS SHEEREN ENDE 
HOFFCEYNS ALSO DIEN IS ENDE DAERENBOVEN BELAST 
AEN DE CAPPELRIE VAN MERCSPLAS MET TWINTIC.H 
STUYVERS JAERLYCXS soo cnde in der voegen als haer 
coinpaeranle deselve huysinghe cum altinentiis op den 19"° 
Septcmbris leslleden bij coope heeft vercreghen van Guillian 
ende Regauw Diets [verclaer] cnde sy comparanten oen ofte 
lot de voorsz. huyssinghen hovingen appendentien ende de
pendentiën van dien gee.ne actie recht met manisse der heere.n 
cnde wysen van schepenen ende laden voorsc. Alles OP CON
DITIE 'RESTRICTIE ENDE LIMIT ATI EN nochtans ende met 
bespreek wel expressclyck ten desen dat deselve huyssinghen, 
hovingen gronden ende toebehoortlen sullen worden geappro- 
prieert ende gemaeckt worden lot een vrouweclooster der 
voorseyde ordre tot de Eere ende glorie Godts cnde dat hetselvc 
sal genampt worden Sfe Agneetendael ende met reserve ende 
last gelyck hier naer is volgende. In den ierslcn reserveert 
sy comparante voor haer de benede. camere neffens de kereke. 
om dacrinne met imant die sy lot haeren dienst sal employe- 
ren te slapen ende voorders die te gcbruycken soo haer des 
goelduncken ende gelieven sal. Hem begeert sy comparante 
oock mits desen dat haer sal gepcrmitteerl worden dal sij in 
cnde uyt het slot van hel voors. cloosler sal mogen ga.cn daer 
ende sou haer des gelieven sol. Hein sullen die tegenwoordi- 
ghe religieusen als degene indertijt sijnde schuldich ende ge^ 
houden syn ’t haerder comparante intentie in der eeuwicheyl. 
gedurende allen daechen te lesen eenen pater noster ende Ave 
Maria alsmede sullen deselve ’t haerder siele laeffenisse ’t al
len jaeren oock inder eeuwicheyl gedurende, schuldich ende 
gehouden sijn ten daechen aJs haeren slerfdach sal comen 
voor te vallen te celebreren een jaergetyde met de vigiliën en
de andere gebeden daer toe staende Item, als het sal comen te 
gebeuren dat in den gameiden cloosler wierden aenveert eeni- 
ghe dochters lol de pruve om religieusen aldaer te worden 
ende wijders dat deselven wierden. voorgestelt tot de prouf- 
fessie als oock mede soo het comt voor te vallen datter eenj- 
ghe oversten worden aff ofte acngestelt soo reserveert sy com- 
paranle dat sy ten dien Regaerde oock sal haer gocldunckeri 
ende haere voisse hebben soo ende in der voeghen al oft sy 
waere een der religieusen van hetselvc cloosler. Item VER- 
CLAERT SY COMPARANTE OOCK IN DESEN TE RESERVE-
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Daar het klooster «Sint Agnetendal» eerst op Paasavond 16 
April 1718 verdween, door het terugkeren van de communiteit

(5) Schepenakte op perkament; formaat: 261/2 cm bij 38 cm., met vier 
hangende zegels op dubbel perkamenten bandje. Het eerste zegel van 
schepen Kuylaerts is gaaf, het tweede ontbreekt; de twee zegels van 
de laten Peter Cleymans en Jan Proost, zijn beschadigd. Dit origi
neel berust te Mechelen in het archief van het aartsbisdom (bundel 
Zusters Norbertinessen). Wij danken de E. H. Kanunnik Tambuyser 
die het ons welwillend ter beschikking stelde. De onleesbare delen 
werden aangevuld, [ ] ,met de tekst van het Schepenregister
1GS3-J6S9, oud nummer 1039, fol. 33v-34v. Wij danken de Heer 
R. Peetere, stadsarchivaris, die ons die aanvulling mogelijk maakte.

BEN DAT DE VOOBS. PBIOBINNE IIAEBE NICHTE in 'l sel- 
vc officii sal geconlinueert worden desselfs leven lanek gedu
rende Ende ofl hel quaine le gebeuren dal binnen den lijl van 
twinlg ierstcomende jaeren door oorlogen ofte ander ongeval
len (wes men verhopt dat God verhoeden sal) die opgeinelde 
religieusen den voors. clooslere metten woone quamen te ver
ten sal aen [ haer] de comparanle ofle aen [de gene] die sij 
bij haeren testament ofte anderssints sal comen te nomineren 
de voors. huyssinghen ende voordere appendenlien ende de
pendentiën diere: ofle vier duysenl sevenlien guldens in de 
plaelse (gelyck haer helselve heefl gecosl) wederomme toebe
horen ende sal deselve huyssinge ofte vier duysenl en seven- 
thien guldens alsdan bij haer aenveert wirden ofte die gene 
die sy met harre dispositie sal hebben gedeclareert ende soo 
nacr den laps van 20 jaeren den voors. religieussen den ge- 
inelden clooslcr metten woone ofle andersins moesten verlae- 
len sullen die Beligieusen in der tyl synde altijd verobligeert 
syn] lot den laste hier [ooren uylgedruckl] ende in desen 
mede present [den voors. heerc Proost] denwelcken heeft ver- 
claerl soo hy doel mits desen. In den naemc der opgemeld^ 
canonnickerssen reoulier nu sijnde ende inder lijl loecomende 
de voors. huyssinghe ciirn atlinantiis op den last ende mits 
conditiën hyer vooren [geroert] le hebben dal geaccepteert 
ende aenveert f onder] geloefle voor ende in den naeme der 
voors. tegenwoordighe Beligieussen als degene die in der lijf, 
nog souden mogen komen voor soo veele in hun is te sullen 
houden ende doen houden alle tgene voors. stoet- Voor goet 
vast, ende van iveerden onder verbant als naer recht [sonder. 
orgelist]. In kennisse der ivaerheyl hebben wy schepenen en
de lae.ten voorsc. desen acte met onse particuliere segels be- 
segelt desen tweeentwinligsten Juni XVI acht [en tachtig] (5).
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Heilig Graf Turnhout,

Turn-(6) M.L. VAN GORKOM, Benchrijvinge der Stad en Vrijheid van 
hout, blz 213-214; J. E. JANSEN, Turnhout in het verleden en het 
heden, blz 271.

naar .‘\ntwerpen ,(6), zijn de bepalingen in de hierboven over
gedrukte akte verval, werkelijkheid geworden. De stichteres 
stelde er immers in als voorwaarde: «binnen de twintig jaar», 
en het klooster heeft beslaan vanaf 1687 tot 1718, dus onge
veer dertig jaar.

10 September ip5o.
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iEen gebeeldhouwde Schilderijlijst

Jan Cosyns

In de (rouwzaal van het. stadhuis te Turnhout zijn nog 
steeds vijf schilderijen aanwezig waarop voormalige doorluch
tige bezitters en bezitsters van het Land van Turnhout levens
groot slaan afgebeeld. Het lijdt geen twijfel dat deze schilde
rijen geschonken werden aan het sledelijk magistraat door 
de hoge gebieders die er op slaan afgebeeld.

Drie van deze schilderijen zijn gevat in merkwaardige, fraai 
gebeeldhouwde lijsten, waarvan de kostprijs in de oude stads
rekeningen voorkomt. Twee schilderijlijsten zijn het werk van 
de Antwerpse beeldhouwer Joannes Claudius De Cock (aan 
de portretten van Keizer Karei VI en koning Frederik-Wil- 
lem II) (r); de auteur van de derde lijst kon thans ook in de 
stadsrekening worden teruggevonden. Deze vondst is niet 
zonder belang voor de kennis van onze nationale beeldhouw
kunst daar hel een werk betreft van een Meester waarover men 
lol dusver maar weinig gegevens bezit.

In de rekening van borgemeester Joris Claessens, die met 
dit ambt belast was tijdens de jaren r68i/83, komt een uit
gave voor van 80 gl. aan «Meester Jan Cosins, Beltsnijder, 
hem comende van het maecken den Lysle der Schilderye van 
Haere Hoocheyt...» (2). Het betalingsbevel, door enkele sche
penen ondertekend, droeg de datum van 12 November i683, 
zodat schilderij en lijst hiermede bij benadering kunnen wor
den gedateerd.

(1) JANSEN, J. E. Gids voor de bezoekers der stad Turnhout en om
streken. Turnhout 1947, blz. 72. De geportretteerde vorsten worden 
aldaar foutief opgegeven. Evenzo voor de schilderijlijst van het por
tret van Maria van Zimmeren; deze is niet van J. C. De Cock.

(2) Borgemeestersrekening van Turnhout 1681/83, folio 179 v° : 
«Daarenboven comt alhyer noch in vuijtgeve ende ten laste van dese 
gemcijnte eene somme van tachtentieh guldens, die den voornoemp- 
den Rcndant heeft, betae.lt aen Meester Jan Cosins, Beltsnijder, hem 
comende van het maecken den Lyste der schilderye van Harre 
Hoocheyt quod valet ju.rta ordinnantiam in date twelffsten novem- 
bris anni pre.dicti (168J) ondcrtecckc.nl Jacob de Brouwer, Gceraert 
Cuylaerts, Balthazar Mallans ende G. Proost secretaris, ende dico  
LXXX gl. >

betae.lt
ondcrtecckc.nl
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Het hier bedoelde schilderij is hel levensgroot portret van 
Prinses Maria van Zimmeren (3), zeer voortreffelijk geschil
derd door Daniël Mylcns de jonge (4).

Het stelt de prinses voor in rijk staatsiegewaad. In de lin
kerbovenhoek van het schilderij steunen twee kleine naakte 
engeltjes haar wapenschild dat gedeeld is, rechts met de wa
pens van Zimmeren en links met de wapens van het Nassau- 
geslachl. In de tegenovergestelde hoek stort hun kleine collega 
een overvloedshoorn uit. Perzikken en kersen, korenaren, 
klaprozen en tulpen, parelsnoeren, ringen en munten storten 
neer boven het Turnhoutse stadsbeeld dat daaronder is afge-

(4) De bandtekening op bet schilderij wordt gedeeltelijk door de lijst be
dekt. Vandaar enige moeilijkheid bij de ontcijfering van de voornaam. 
I). Mylens de jonge werd te Den Haag geboren op 7.VIII.1644 

begraven op 23.IX.1688. Werken van zijn hand zijn

boven het Turnhoutse stadsbeeld dat daaronder is afge
maaid. Maar over de overvloedshoorn heen slingert zich een 
blanke banderole waarop deze woorden: «lek wensch u noch 
meer».

Zoveel hoofse gulhartigheid kon, van de zijde van het ma
gistraat. slechts met evenveel heusheid worden beantwoord. 
Vandaar dan pok de keuze van een schilderijlijst die even zo 
ongewoon was als prachtig bewerkt.

Het sladszicht dal op deze schilderij is afgebeeld, werd 
waarschijnlijk geïnspireerd door de gravure van Lucas Voslcr- 
man zoon (5), die ons het stadsbeeld weergeeft van omstreeks

(3) Maria van Zimmeren was een dochter van Frederik Hendrik en van 
Amalia van Solms. Zij huwde in 3673 Lodewijk Hendrik, hertog van 
Zimmeren. Bij het overlijden van haar moeder, Amalia van Solms, 
had deze het Land van Turnhout in erfenis gegeven aan haar klein
zoon, Willem III, de stadhouder en latere koning van Engeland. Van 
22 Maart 1676 tot aan haar overlijden op 30 Maart 1688 werd even
wel het vruchtgebruik genoten door Maria van Zimmeren. —

JANSEN, J. E. Portretten der prinsessen Amalia van Solms en Maria 
van Zimmeren te Turnhout; in: Taxandria 1.904/.5, blz. 7-13. Ook 
hier wordt verkeerdelijk de lijst aan De Cock toegeschreven.

(5) Lucas Vorsterman de Jonge werd te Antwerpen geboren op 27 Mei 
3624. Hij overleed in 1666. Het gegraveerde plan komt voor in 
«Notitia marchionaias sacri romani imperii» van PH. LE ROY , ie 
Amsterdam uitgegeven in 1678.





— 137 —

op
ï"; _
het geval moei zi jn geweest.

Wal nu de lijst zelf betreft, deze meet aan de binnenzijde 
" heeft een breedte van o,3o m. Tech

nisch is het met zijn opengewerkte ranken en siermotieven
2,óo in. bij 2,01 m. en

een zeer knap stukje vakwerk, in lindenhout uitgevoerd. Over 
een achtergrond, waarbij men reeds, op zulk een vroeg tijd
stip, een rocaillc-motief aantreft beslaande in een smalle, ge
schulpte strook die in rythmisch herhaalde in- en uit zwen
kende boogjes omheen de lijst, loopt, slingert zich dan een 
deels naturalistische, deels decoratief opgevatte weelde van 
takken, rozen, zonnebloemen, spaanse tarwe, druiventrossen 
enz. In het midden van de bovenste dwarslijst is een schild 
ingewerkt waarop een verstrengeld lettermonogram. Het vindt 
een tegenhanger op de onderste dwarslijst, in een schild 
waarop de lamsvacht van hel Gulden Vlies voorkomt.

Hel geheel levert een schilderachtig schaduwspel dat op 
voorname en weelderige wijze hel warmkleurig schilderij 
omsluit.

Nopens de beeldsnijder, Jan Cosyns, is men maar uiterst 
matig ingelicht. Alhoewel enigzins onwaarschijnlijk, toch 
blijft de mogelijkheid open dat er twee tijdgenoten van die 
naam hebben beslaan.

Zo vindt men in de Liggeren van het Antwerpse St.-Lucas- 
gilde (-) een Jan Cosyns die in 1670/76 als meester-«belt- 
snyder» werd toegelaten. In gewone omstandigheden zou men 
dus mogen aannemen dat zijn geboortedatum tussen de jaren 
16Ö0 en 1655 is te zoeken. Uil de «Liggeren» blijkt nergens

1665-66 (6). Zoals op de besproken gravuur, ziet men ook op 
liet schilderij het Begijnhof nog met twee kerken prijken. De 
nieuwe kerk werd evenwel uitgevoerd zonder de op een ab- 
side eindigende transept die men bij Vorsterman en tevens 
"P hel schilderij aanlrcft. De oude kerk werd na de voltooi
ing van de nieuwe afgebroken, wat zeker in 1682 of 83 reeds

(6) Volgens J.-IA’SEN, ■/. E. in Turnhout en de Kempen... Turnhout, 
7946, blz. 1511, werd in 1661 300 gl. aan Vorsterman uitgekeerd. In 
liet stadsarchief te Turnhout, dossier «Kunst», berust een eigenhan
dig schrijven van Amalia van Solms, van 26.11.1666, waarin zij goede 
ontvangst meldt van de tekening, die zij evenwel aan haar architect 
Pieter Post wil onderwerpen die afwezig was bij de aankomst van de 
bode. In liet zelfde dossier berust ook een kwijting van 27.V.1671, 
voor het restant van de aan Vorsterman verschuldigde som. Deze is 
ondertekend door Vorsterman’s weduwe, Anna Bruydegoms.

(7) RO.MBAUTS, 1‘H. A TH. VAXLER1US. De Liggeren... Antwerpen, 
1864-1872. 12. II, blz. 44 j.
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(8) GALESLOOT, L. Document s relatifs a la forniaiion de Vordonnancc 
de Marie-Thcrèsc. du 20 mars - 13 novembre 1773, qui af franchit les 
peinlres, les sculpteurs et les architectes, aux Pays-Bas, de Vobliga- 
iion de sc faire inscrire dans les corps de métiers; in: Ann. de Vacad. 
d’archéol. de Belgiquc, XXIII (1867), blz. 451-558. — MARCHAL, 
EDM. La seulpture et les chefs- d'arvre de l'orfèvrerie beiges. Bruxel- 
les, .1895, p. 482, 510, 540. Volgens deze auteur heeft Cosyns met 
enkele andere gewerkt aan opdrachten van Lucas Fayd’herbe. Hij 
wijst twee beelden, de Deugd en de Faam aan, voorde grafstede van 
Lamoral III van Tour et Taxis, in één der door Fayd’herbe ontwor
pen kapellen van O. L. Vrouw van Victorie te Brussel. Zes beelden 
van het voormalige Broodhuis', thans verdwenen, zouden eveneens van 
Cosyns zijn geweest.

(9) GALESLOOT..., blz. 486. In het antwoord 
traat op het regcringsenkwest krijgt hij j 
speciale vermelding.

(10) De Liggeren..., d. II, blz. 496.
(11) Idem, blz. 500.
(12) Idem, blz. 505.
(13) Idem, blz. 664. — De bekende nonchalantie van «De Liggeren...» 

in het gebruik van verschillende voornamen is hier eens te meer aan
leiding tot verwarring. Zeer waarschijnlijk zijn de'leerlingen van Joan 
Bernaerdus Cosyns, deels terug te vinden onder Jan (Liggeren, II, 
694, 695,695, 750, & 752*?) en anderdeels onder Bernaerdus (id., 
700, 705).

dat hij op een Antwerps atelier in de leer is geweest en het 
door hem betaalde inkomgeld van 33 gl. laat evenmin toe 
hem voor een meersters-zoon te houden die in de vaderlijke 
werkstede hel ambacht zou hebben geleerd.

Anderzijds was in 1679 ook een Jan Cosyns lot het Brus
selse ambacht van de «Vier gek ronden» loeget reden (8), en 
moet er een uitstekende kunslfaam hebben genoten (9). Zijn 
beiden één en de zelfde ?

Pas in 1682/83 komt de le Antwerpen gevestigde Cosyns 
opnieuw in de Liggeren voor, wanneer een zekere Guilliam 
Schoonhoven bij hem als leerling wordt ingeschreven (10). 
In de volgende jaren wordt telkens een nieuwe leerling ge
boekt: zekere Geeraerd Franck in 1683/84 (h) en Jacobus 
Ritvelt in 1684/85 (12). Tenslotle in 1689/90 nog Cornelis 
de Jonghe.

Vernioedelijk werd later zijn atelier voorigezel door zijn 
zoon, Joan Beernaerdus, die in 1709/10 als wijnmeesler ont
vangen werd. (i3).

Alhoewel het materiële bewijs ontbreekt, toch zou men ge
neigd zijn te geloven dal hier éénzelfde beeldhouwer wordt

l van het Brusselse magis- 
met enkele andere een
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(14) Stadsarchief te Antwerpen: Rekwestboek 1688/90, fol. 140.

bedoeld. Antwerpen was in de XVIIe eeuw nog het leidende 
centrum inzake onze nationale beeldhouwkunst. De roep die 
van haar kunstenaars uitging was nog steeds alles overheer
send. liet is dan ook niets ongewoons dal alle te Turnhout 
nog aanwezig zijnde beeldhouwwerken uit de 17de en 18de 
eeuw van Antwerpse oorsprong zijn. Aardrijkskundig en eco
nomisch was Turnhout ten zeerste met de metropool verbon
den.

Te Antwerpen was het lijstmaken een bijzondere nering die én 
onder het Sl.-Lucasgilde én onder het ambacht van de schrijn
werkers resorteerde. In een rekwest van de beeldhouwers uit 
hel jaar 1689 (1Z1) waarin verschillende punten worden aan
gestipt die het voorwerp zouden moeten uilmaken ener or- 
donnatie ter bescherming van het beeldhouwersambacht, be
klaagt men zich terdege over de lijstmakers die zich «vervoor- 
deren te snijden ende gesneden wereken» maken. De beeld
houwers vroegen dan ook: «Item dat geene lijstmaker aen hun
ne wereken en sullen mogen snijden ofte gesneden wereken 
maecken, veel min eenige besondere gesneden wereken mae- 
cken ofte vercoopen, maer dat sij daer toe sullen moeten emplo- 
ijeren eenen vrijen meester vande Belthouwers, op deselve ma- 
nire gelijck de Schrijnwerckers binnen deser Stadt schuldich 
ende gehouden sijn te doen sonder dat deselve lijstmaeckers 
iel voorders aende lijsten ofl hunne wereken sullen mogen 
maecken als de effen wereken, in conformiteijt vande model
len van hunne proeve daer van sijnde...»

Zoveel animositeit vanwege de beeldhouwers tegen de con
currerende lijstmakers, wijst er wel op dat de kunstlijst, als 
tak van de beeldhouwkunst, geenszins ongewoon was en zelfs 
een belrekkelijk aanzienlijk belang genoot. Anders zou het 
rekwest niet zo uitdrukkelijk, of liever zo hoofdzakelijk, op 
de kwestie zijn neergekomen.

Als besluit: deze schilderijlijst verdient de volle aandacht 
van de kunsthistorici. 168a is een zeer vroege datum voor 
dergelijke opkomende roccaille-neigingen. Hier wordt, zo 
menen we, een nieuw belangwekkend probleem gesteld en 
wel namelijk, of de motieven die bij de roccoco tot volle ont
wikkeling zijn gekomen, een Vlaamse oorsprong hebben.
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EEN PAAR MARKANTE JUBILEUMS.

IN MEMORIAM LOUIS STROOBANT.

I 

8
Te Brussel overleed op 20.IX. 1950 Louis Adolf Georges Stroobant. Hij 

werd te Gent geboren op 12.IX. 1862. Na in het gevangeniswezen te Nij- 
vel te zijn werkzaam geweest, kwam hij in April 1893 zich als bestuur*

In dit jubileumjaar bij uitstek, op 9 Juli, vierde St.-Jozefcollege de 
eerste eeuw van zijn bestaan in onze stad. De tijdsomstandigheden had
den verhinderd dat de viering van dit heugelijk feit, die in 1945 had moe
ten doorgaan, eerder haar beslag kreeg.

Een grandiose versiering, een feestelijke jubelmis, een zeer voorname 
academische zitting in een barstensvol «Kursaal», en een banket waaraan 
buitengewoon veel oud-leerlingen aanzaten, vormden de hoofdmomenten 
van een feest dat de deelnemers niet licht vergeten zullen.

Moge het College nog vele eeuwen de weldaad van haar onderwijs be
wijzen aan onze kempische jongelingschap !

Op 10 September was de beurt aan de EE. PP. Minderbroeders om de 
300ste verjaring van hun vestiging in onze stad feestelijk te herdenken.

De populaire «Bruin Paters» mochten bij die gelegenheid de warme 
sympathie van onze bevolking ondervinden. Met een pontificale Mis, ont
vangst door het stedelijk magistraat, academische zitting in «Kursaal» enz. 
waarvan men het omstandig verslag in de bladen zal vinden, werd de 
aankomst van drie eeuwen her, met fransiscaanse blijdschap, gevierd.

Moge de Voorzienigheid hen nog vele eeuwen schenken in de vrome 
dienst voor ons Turnhouts en Kempisch volk 1 R. P.

Op 8 Juni 1950 werd te Leuven, in het Theologisch Studiehuis der 
Dominikanen, de E. P. Dr. Barth. Leopold Van Helmond, tot Magister 
in de Godgeleerdheid gepromoveerd. Krachtens een middeleeuws voor
recht wer deze hoge promotie aan Pater Van Helmond verleend als er
kenning van zijn bijzondere verdiensten na een 20-jarig professoraat in 
de Bijbelse wetenschappen.

Dr. Mag. Van Helmond is van Turnhoutse afkomst, waar hij op 
20. VII. 1901 onder de doopnamen Joannes Baptista Leopold, in de regis
ters werd opgetekend.

In 1942 behaalde hij aan de Leuvense Universiteit de graad van Doctor 
in Oosterse talen en geschiedenis met een verhandeling en tekstuitgave 
over en van de 15de eeuwse Syrische mystieker, Mas’Oud 
1949, n° 2, blz. 51).

Aan deze geleerde stadgenoot betuigt «Taxandria» haar warmste 
luk wensen en drukt hier de hoop uit dat hem nog een lange en weten- 
scbappelijk-vruchtbare loopbaan moge zijn weggelegd. R. P.
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der der gevangenis te Turnhout vestigen. Deze was destijds ingericht 
in het oude hertogelijke kasteel en ook de bestuurder had er zijn woonst. 
Die omstandigheid gaf aanleiding tot een zeer belangrijk artikel aan het 
kasteel gewijd, dat in «Kempisch Museum» van 1892 (blz. 229-268) werd 
gepubliceerd en in 1895, in het frans, opnieuw het licht zag in het «Bul
letin» van de Mcchelse Oudheidkundige Kring.

In Juni 1894 werd Stroobant overgeplaatst naar Mechelen, waar hij een

1902 te 
het plaatse*

gerijpt om een 
de beoefening van

Dat iemand als Stroobant, die op dat domein reeds over heel wat er
varing beschikte, een vooraanstaande rol vervulde bij de tot standkoming 
van «Taxandria», spreekt vanzelf. Met de mannen van het eerste ogenblik, 
o.a. Kanunnik Jansen, Louis Boone, J. Dierckxens, E.H. Al. De Laet en 
E.H. Goetschalckx, welke laatste het tijdelijk voorzitterschap waarnam, 

'ging op 23.VI.19G3 ten stadhuize van Turnhout, de stichtingsvergadering 
door. Stroobant sprak er over: «Le but de Taxandria» (Taxandria 1903/4, 
blz. 34). waarmede hij van meet af de oprichting van museum en biblio
theek en de problemen van monumentenzorg, als doelstelling aanwees. 
Hij werd als eersre voorzitter door de vergadering aangesteld.

Stroobant specialiseerde zich van meet af in de archeologische tak en 
door zijn opgravingen in de Kempen verwierf hij, ook in het buitenland, 
een goede bekendheid.

In 1929 nam hij ontslag als voorzitter naar aanleiding van een menings
verschil. In 1930 vestigde hij zich te Brussel, doch zou nu en dan nog 
een bijdrage leveren aan het Brechtse tijdschrift «Oudheid en Kunst».

«Taxandria» blijft hem dankbaar gedenken voor het aandeel dat hij 
had bij ontslaan en uitbloei van de Kring. R. P.

Victor Keuppens werd op 15 December 
Turnhout geboren. Na zijn studiën aan 
lijk St.-Jozef col lege te hebben voltooid, trad hij in 
bij de Minderbroeders te Tielt. Bij de inkleding op 
14 September 1922 ontving hij de naam van Petrus 
de Alcantara. De plechtige professie volgde op 15 
September 1928 nadat hij op 8 September het 
priesterschap had ontvangen.

EEN TURNHOUTS BISSCHOP: Z. EXCEL. MGR PETRUS DE AL
CANTARA KEUPPENS.

belangrijke rul speelde in de oudheidkundige vereniging aldaar. We zul
len hier niet herhalen wat de «Jubileumuitgave van Oudheid en Kunst , 
- 1935» (blz. 56-60) over zijn schrifturen en zijn archeologische activi
teiten te Mechelen, Edingen, Gent enz. weel mede te delen en ons enkel 
beperken bij zijne verdiensten op het lokale plan.

Rond .1900 werd hij bestuurder van de Kolonie te Merksplas. Het is 
rond die tijd dat in verschillende Turnhoulse middens het verlangen 

oudheidkundige vereniging op te richten met het doel de 
de streekgeschiedenis te bevorderen.
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Turnhoutse Monseigneur

■

geboorte, beeft deze zich vele ja ren gewijd aan het
Kempische volksliederen. Zijn eerste publicatie’s,

select gezelschap, waaronder de familieleden 
academische zitting plaats waar Prof. Alf. Ver
persoonlijke herinneringen aan Th. Peeters op

haalde. Het geheel werd omlijst door een aantal liederen uit het rijke 
repertorium van de aflijvige. Vooral ontroerend was de voordracht van 
het kleinkind van een voor haar gecomponeerd liedje.

De Bruegheliaanse keuken was nadien het passende kader waar de gilde 
van Westmalle enkele door Peeters verzamelde dansen uitvoerde-

Onze kring had er aan gehouden op deze herdenking aanwezig te zijn 
en was vertegenwoordigd door zijn voorzitter, secretaris, E. P. Indekeu, 
en ondergetekende. R. P.

een zegenrijke 
R. P.

Op 9 Januari 1931 vertrok hij naar Congo orti eerst in 3946 terug te 
keren. Toen hij in Juni 1947 andermaal naar Congo terug keerde, was het 
in de hoedanigheid van Commissaris (plaatsvervangend Provinciaal).

Begin September benoemde Z. II. de Paus hem tot titelvoerend bis
schep van Acmonia en apotsolisch vicaris van Lulua (Belgisch Cor^o).

De plechtigheid der H. Wijding, met haar zinrijke liturgie, had pL.ats 
in St. Pieterskerk op 21 September in aanwezigheid van vele vrienden 
en belangstellenden. Z. E. Kardinaal van Roey diende de H.- Wijding toe, 
terwijl de Mgrs Mathys en Verwimp als wijbisschoppen optraden.

Het wapenschild dat Monseigneur aannam, is: in azuur een O. L. Vrouw 
(Middelares) van goud, aangezicht, haar en handen, van natuurlijke 
kleur, staande op een wassenaar van zilver en een halve wereldbol van 
goud met een slang van sinopel; steunende mei de linkerhand een van 
zilver gesnoerd wapenschild waarop in zilver een linkerarm met een pij 
bekleed, baargewijze geplaatst en een rechterarm van natuurlijke kleur, 
bandgewijze over de linkerarm geplaatst, de beide handpalmen gemerkt 
met een kruiswonde van keel, elke arm komende uit een wolk uitgaande 
van de flanken van het schild; met een latijns kruis van sabel geplaatst 
in het midden op het snijpunt der beide armen.

Het schild is geplaatst op een herderskruis, vergezeld, rechts van een 
mijter en links van een naar buiten gewende staf, alles van goud, en over- 
topt met een bisschopshoed van sinopel met rijen kwasten. 11'apenspreuk: 
Sub tutela Mariac.

«Taxandria» wenst aan onze 
loopbaan in zijn hoog ambt.

THEO PEETERS-H ERDEN KING TE DEURNE.
De heemkundige kring van Deurne-Borgerhout had op 9 September een 

breed-opgezette herdenking georganiseerd van de onlangs overleden mu
sicus en organis, Theophiel Peeters.

Rijkevorselnaar van 
zorgvuldig vergaren van 
in 1910 en 11, gebeurden in dit tijdschrift.

In de stemmige kamers van het Sterckxhof was een aantrekkelijke ten
toonstelling ingericht die ons de overledene deed kennen als verzamelaar, 
als componist van profane en kerkelijke muziek en zelfs als auteur van 
’n operettenpartituur.

In aanwezigheid van een 
van Th. Peeters, had een 
bist het woord voerde en
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TE GAST IN STERCKXHOF.

Op de herdenking waarover het hiervoor ging, werd met de sympathieke 
conservator van Sterckxhof, heer Jos de Beer, een bezoek van de leden 
van onze kring afgesproken voor 23 September.

Die dag verzamelden een vijftiental leden in «Taxandria», van 
waaruit, het gezelschap, dank zij het zeer vriendelijk gebaar van de heren 
A. van den Move, M. De Vel en M. Fleerackers, in comfortabele auto’s 
naar Deurne reed.

Ruim drie uur vertoefden de Taxanders tussen de bonte schatten-varië- 
teit die conservator de Beer in 53 kamers had samen gebracht 
doorheen deze zijn gasten met boeiend comentaar begeleidde.

Weergaloos conservator, paart de heer de Beer daaraan de beminnelijke 
gaven van de perfecte gastheer. In de gezellige keuken werd bij een 
thee van een geanimeerd nababbeltje genoten.

«Taxandria» betuigt zijn warme dank aan de heren de Beer en de Has- 
que voor het gebeden en zeer gesmaakte genot. R. P.

en waar
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BOLLEN, (Fabianus Ladislaus KERKHOFE). Bibliographie der Min
derbroeders van de Sint-Jozefprovincie in België 1833 - 1947. Mcchc- 
len, Sint-Franciscus Drukkerij, 1950. 438 blz., 241/2x16.

Met deze bibliographie heeft E. P. Fabianus, die tot over een paar jaar 
bibliothecaris was van de kloosterbibliotheek van de Minderbroeders te 
Turnhout, een merkwaardige prestatie geleverd. Men kan nauwelijks be
vroeden welke ontzaggelijke moeilijkheden de bibliograaf op zijn weg ont
moet en welke reusachtige som aan arbeid en verduldig speuren noodza
kelijk waren vooraleer de gestelde taak als af mocht worden beschouwd.

In de inleiding verklaart de schrijver zijn opvatting en uitwerking van 
deze bibliographie. Zelf wijst hij de kwetsbare zijden aan die, ondanks 
ijverig speuren en controleren, bij dergelijke onderneming, haast fataal 
onafwendbaar zijn.

Het eerste gedeelte van het werk geeft in alfabetische orde de francis- 
kaanse auteurs, met enkele noodzakelijke levensdata, waarna dan telkens 
de boeken of brochures, de tijdschriftartikelen, de tijdschriften waaraan 
medewerking werd verleend, elk onder een eigen rubriek, volgen. Het. 
tweede deel geeft dan, alfabetisch gerangschikt naar het eerste woord van

VERSCHUEREN (Prof. Dr. J.) S.J. — MODERN WOORDENBOEK — 
Vijfde herziene druk. 2e Deel - 8° - blz. 1062 a 2130. Geïll. — 
N.V. Brcpols, Turnhout.

Al wat we in «Taxandria» XV, 3-4, 1949, blz. 91-92, zegden naar 
leiding van het verschijnen van het le deel van deze uitgave, geldt even- 

dit 2e deel, en wordt erdoor bevestigd. Hoe meer men dit 
meer men in bewondering staat voor de taai
en kulturele rijkdom die erin geborgen ligt.

zeer voor
prachtwerk raadpleegt, hoe 
kundige, wetenschappelijke 
Dit woordenboek is een goudmijn.

Het tweede deel bevat een «Kumulatief Bijvoegsel», nl. aktualiteiten, 
aanvullingen en verbeteringen tot Mei 1950. (Afzonderlijke paginering 
1 tot 10). Een kumulatief bijvoegsel zal voortaan om het jaar verschij
nen. Achteraan komen «Zuid-Nederlandse Bladen» voor (45 blz.), waarin 
tegenover de te vermijden Zuid-Nederlanuse woorden en uitdrukkingen, 
de algemeen beschaafd Nederlandse ekwivalenten aangegeven worden. 
Deze Z.N.-Bladen, in een woordenboek dat men voortdurend bij de hand 
heeft, zullen zeker heel wat bijdragen tot verspreiding van het gebruik 
van het A.B.N.. Een niet geringe verdienste.

We herhalen het: Het kan ons niet onverschillig laten dat dit prach
tig en voor alle intellektuelen in het Nederlands taalgebied absoluut on- 
misbaar woordenboek, door een Turnhoutenaar werd samengesteld en op 
de persen van een Turnhoutse firma werd gedrukt. Beiden, Z.E. Pater 
J. Verschueren en de Firma Brepols, wensen we nogmaals van harte 
geluk met deze uiterst waardevolle en prachtige realisatie.

A. Claes.
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zou ook in Italië belangstelling bestaan voor deze ro-

C0RNEL1S, (Rent). Thcoficl Peeters (1883-1949); in: Turnintun, Mede
delingen van de Kring voor Heemkunde. Dcurne-Rorgerhout, Jg. Hl, 
nr 1 (Aug. 1950). 12 blz. (Stencil)

Als 17-jarige jongeman zette deze Rijkevorselnaar van geboorte zich 
reeds aan het verzamelen van Kempische volksliederen. Op dat terrein zal 
blijken dat hem buitengewone verdiensten moeten worden toegekend.

Interessant is het te weien dat de aansporingen van Jozef Splichal en 
later het tijdschrift «Taxandria», waarin een eerste reeks van liederen 
werd afgedrukt, stimulerend hebben gewerkt. Voor Theo Peeters bracht 
het ruimere belangstelling mee in die middens welke met de muziekge
schiedenis waren begaan.

Wat deze biographie nog belangrijker maakt, is de opgave van 
en profane compositie’s di\* we aan Theo te danken hebben.

R. Peeters

de titel (zelfs lidwoord), Ppn aantal werken welke anoniem verschenen, 
doch waarvan de auteur bekend is. Daarop volgen dan de onopgelost'- ann- 
niemen, en de werken waarvan het. franciskaans auteurschap twijfr lachtig 
is. Voor dito bijdragen in tijdschriften verschenen, volgt dan eveneens een 
soortgelijke indeling. Ook de gepubliceerde missiebrieven, samengebracht 
volgens het missiegebied, hebben een alfabetische rangschikking op de fa
milienaam. Het derde deel bevat een opgave van de tijdschriften o.a. die 
door de Minderbroeders werden uitgegeven.

De bruikbaarheid van het werk wordt bovendien aanzienlijk verhoogd 
door een aantal zeer nuttige registers. Zo vindt men er een op de fami
lienamen cn een op de kloosternamen, een lijst van pseudoniemen, een 
systematisch register, hoofdvakken met hunne voornaamste onderverde
lingen, en tenslotte nog een naam- en zaakregister voor personen en zaken 
in verband met de drie Orden van St. Franciscus.

Het feit dat men vele Kempenaars aantreft onder deze schrijvende min
derbroeders, is een reden te meer waardoor dit werk de bijzondere belang
stelling verdient van elke Kempische zoeker.

HEMELDOHOK, (Em. Van). Der kleine Kuiser; historischer Roman 
aus der Zeil Maria Thercsias. Köln, Verlag Der Löwc, 1950. S. 563, 
21 x 14. — Vertaling van Hans Hcinrich Reykcrs.

Alweer vond een boek van onze Kempische schrijver zijn weg naar het 
buitenland. Dit werk, dat bier bij ons reeds een herdruk beleefde, hoeft 
niet meer te worden voorgesteld. In de voorliggende vertaling heeft bet 
niets van zijn oorspronkelijke schoonheid ingeboet.

Voor de auteur is het een gelukkig teken dat ook over de grenzen zijn 
lezerskring uitbreidt.

Naar het schijnt
man, die als achtergrond het achtiendeeuwsc Turnhout heeft.

R. Peeters
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MAT'HE. (Dr. A.) — DE LIEVE HEIMAT. Tongcrlo, Si Norbertusdruk- 
kcrij, (1950) — kt. 8° — 175 blz. met pentekeningen cn uitslaande 
kaart.

De schrijver geeft hier zijn herinneringen aan zijn geboortedorp Retie 
ten beste. Hij heeft ze met aandoening neergeschreven, en af en toe 
krijgt die aandoening ook wel de lezer te pakken. Wat ons echter vooral 
interesseert: het boek brengt een schat van folkloristische wetenswaar
digheden. Een brok Kempisch leven uit vervlogen tijden werd hier vast-

VENS. (Jan). JAN VAERTEN. Brussel, «Les .4rf« Graphiqucs*, 
1950. — 19 cm. x 25 cm — 64 blz. geïll.

Hoe men over een kunstenaar en diens werk denkt, hangt af van de 
opvatting die men over kunst heeft. We hoeven het echter niet met do 
auteur in alles eens te zijn, om de alleszins merkwaardige studie 
Walravens hier aan Jan Vaerten en zijn werk wijdt, te waarderen.

De auteur leert ons niet alleen de mens Vaerten beter te kennen. 
Hij schetst op doeltreffende wijze de eigen groei van de kunstenaar, de 
invloeden die hij heeft ondergaan en waarvan hij zich dan weer heeft 
losgeworteld om tot de zeer persoonlijke visie te komen die de zijne is. 
Maar vooral, en dit is zijn voornaamste verdienste, hij helpt ons Jan 
Vaerten te begrijpen, en inzicht te verkrijgen in diens karakteristieke 
kunst.

Al is Taxandria een geschied- en oudheidkundige kring, toch mag geen 
aspekt van het tegenwoordige Kempische kultuurleven ons onverschillig 
laten. Het heden wordt eens het verleden. Daarom zijn we de heer Wal
ravens dankbaar deze bijdrage te hebben geleverd, die eens als tijdsdoku- 
ment van belang zal zijn voor de geschiedenis van de schilderkunst in 
de Kempen.

[HENNUS, (E.P. Meinraad)]. MOEDER ANT0N1A VAN DE VIJF H. 
WONDEN. 1850-1950. — niet aangeduid. — 8° — 40 blz.

Deze brochure brengt een beknopte levensschets, naar aanleiding van de 
honderdste verjaardag van haar zalig afsterven te Retie op 12 Juni 1850, 
van de Z. E. Moeder Antonia Schellens, (geboren te Olmen 25 Januari 
1768), Stichtster en Algemene Overste van de Kempische Zusters Peni
tenten Rekollektinen van de kloosters Sint Annadal te Retie, Sint Agne- 
tendal te Arendonk, Sint Mariadal te Oosterlo, Sint Jozefdal te Heren- 
tals en Sint Joachimdal te Borchtlombeek.

Dit weliswaar bescheiden, doch keurig uitgegeven en rijk geïllustreerd 
werkje, geeft een tamelijk uitvoerige levensbeschrijving van deze alles
zins merkwaardige en kranige vrouw, aan wie het onderwijs in de Kem
pen zoveel te danken heeft, alsmede tal van interessante bijzonderheden 
in verband met de door haar gestichte huizen.

Als bijdrage tot de geschiedenis van het onderwijs en van de klooster
stichtingen in de Kempen, heeft dit boekje beslist zijn waarde.

A. Claes
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plaatselijke geschiedenis

MOONEN, (Mare) — DRIEKONINGEN 19L9 IN DE TURNHOUTSE 
KEMPEN, in: VOLKSKUNDE, Nieuwe Recktt, 9r jg. (1950), nr 1-2. 
blz. 41-51.

Schrijver geeft hier een nagenoeg volledig repertorium van de Drieko
ningenliederen die in 1949 te Turnhout en omliggende gezongen werden. 
Voor elk lied noteert hij het wijsje en de tekst, met de voorkomende va
rianten. meestal in plaatselijk dialckt.

Uit dialektologiseh oogpunt ware het nuttig geweest de uitspraak 
fonetisch schrift aan te geven.

Alleszins een verdienstelijke studio.

ons kennis of nader kennis maken met mensen die 
reeds lang bij de Heer zijn, met gebruiken, opvattingen, vertelsels en 
legenden die tot het verleden behoren, zelfs met uitstekende remedies 
die nu door farmaceutische specialiteiten

Dit werk is niet zonder belang voor de plaatselijke geschiedenis van 
Betie en omgeving. In de scholen aldaar verdient het zeker een plaatsje in 
de klasbibliotheken. En in geen openbare boekerij in de Kempen mag 
het ontbreken.

BALL1EN, (Hcnry). DE GESCHIEDENIS VAN LAUW. Tongeren, Het 
Prisma. — 1950 — 8° — 91 blz geïll. mei uitslaande kaart.

Deze geschiedenis van Lauw (gemeente van het kanton Tongeren, 
’t Fr. Lowaige), mag een model van een dorpsmonographie £ 
worden. Het werk werd dan ook bekroond met de Manteliusprijs 
Geschiedenis (prov. Limburg 1950).

De grote verdienste van het werk is zeker zijn strenge wetenschappe
lijkheid. Het is gegroeid uit een uitgebreid en nauwgezet bronnenonder
zoek. De schrijver heeft tal van archievendépots doorvorst en alle gedruk
te bronnen met kritische zin nagegaan. Hij heeft ook voor het wetens- 
waardig détail, dat het uiteraard nogal dor historisch relaas zoveel kleur 
en aantrekkelijkheid bijzet. Door de talrijke vermeldingen van personen 
en fainiliën, levert dc auteur een merkwaardige bijdrage tot de plaatse
lijke familiekunde.

Graag hadden we achteraan in het boek een uitgebreid register gevon
den. Degelijke dorpsmonographiën als deze, kunnen uitstekende diensten 
bewijzen in de lagere scholen van de streek. Waar vernieuwde onder
wijsmethodes in zwang zijn, maakt men van dergelijke werken dank
baar gebruik. Maar dan moeten ze als naslagboek kunnen gebezigd wor
den, wat door een register zeer vergemakkelijkt wordt.

Wie aan een dorpsmonographie werkt, zal 
eens aandachtig in te kijken.
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COVELIERS. (Loii.) — VALKERIJ EX VALKENIERS VAN AREN- 
DONK. Arendonk, Drukk. Hoger-Op. [1950] — 8° — 78 blz.

De Z. E. lieer L. COVELIERS, Pastoor te Arendonk, brengt ons hier 
een buitengewoon interessante studie over Valkerij en Valkeniers van 
Arendonk, studie die we met des te meer vreugde begroeten daar tot nu 
toe over dit onderwerp niet speciaal en op grondige wijze werd gehandeld. 
Schrijver schetst de oorsprong van de valkerij, omschrijft nauwkeurig de 
betekenis der gebruikelijke benamingen, deelt (al van bijzonderheden me
de over het jachtveld, de voor de jacht gebruikte vogelsoorten, de africh
ting der dieren, de onderscheiden bezigheden van de valkeniers en hun 
helpers, het ontstaan van het valkeniersbedrijf, onze valkeniers in de 
vreemde en in de Nederlanden, e.d.m. De kern van de studie, die ons 
ook het meest interesseert, betreft de valkeniers in de Kempen, vooral 
te Arendonk, de maatschappelijke stand der valkeniers, het valkhof, e. a., 
en ten slotte valkeniers en valkeniersgeslachten te Arendonk.

De auteur heeft zich de betrekkelijk geringe documentatie, die in enke- • 
le historische werken verspreid ligt, op zeer critische wijze ten nutte ge
maakt. Maar het overgrote deel van zijn werk is blijkbaar het resultaat 
var. lange en vlijtige opzoekingen in de archieven, vooral de plaatselijke 
kerk- en gemeentearchieven. Hij weet een archief te gebruiken, en te 
excerperen met het oog op zijn onderwerp. Hij komt dan ook tot verant
woorde besluiten, die een verrijking betekenen voor de geschiedenis van 
de Kempen. Het laatste deel van’ het boek, met zijn talrijke gegevens 
over valkeniers en valkeniersgeslachten, is op zich zelf een belangrijke 
bijdrage tot de Arendonkse familiekunde.

Over de typographische onvolmaaktheden, waarvoor de drukker aanspra
kelijk is, en over het ontbreken van een register, zien we graag heen, 
omwille van de degelijkheid van de inhoud.
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Zr. M. Hereswilha. — De vestiging van het Norber- 
tincssen klooster Ie Turnhoul

B. Th. Van den Bergh.
Kempen

J. B. Verellen. — De Keuren van Ilerentals (i4io- 
1667) (Vervolg)

F. J. Nooyens. — Naamklapper op het Weeskamer- 
archief van Baerle-Hertog (Vervolg)


