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door E.P. Petrus B. DE MEYER o.f.m.

I

St-Michielskerk van Weelde bezit vier beneficiën, waarvan 
drie in en één buiten de kerk. Dit laatste beneficie of «al
taar», ter ere van Sl.-Jan Baptista, is «prope Plateam de Wel
de», namelijk te Weelde straat, in een kapelleken ongericht.

Deze «capella» zal zich ontwikkelen tot een zelfstandige 
kapelanie.

In de i/|de eeuw groeide de bevolking aan in het gehucht 
de Straat. Rondom St-Janskapel ligt reeds een eigen kerkhof

Inleiding ■—
De «capella» van St-Michiel te Weelde — de latere paro

chiekerk — dagtekent van vóór 1200.
In een akte van 129/1 (1) wordt de abdij van Averbode, door 

Jacobus, deken van het Concilie van Beek, in het bezit, van 
al haar toebehorende goederen en gunsten, eertijds door 
paus Bonifatius VIII goedgekeurd, bevestigd. Meteen schenkt 
dezelfde deken aan Jan van Rotselaer, abt van voornoemde 
abdij (2) het patronaat van de «capella de Weeldt», met de 
macht een «vicarius» voor deze «capella» aan te stellen.

Aan deze kapelaan wordt voorbehouden een derde van al 
de tienden en opbrengsten van de kapel, mits zijne bediening 
goed te vervullen. De overige twee derden van de tienden 
komen aan de abdij ten goede.

De Kapelanie van St. Jan Baptista 
te Weelde - Straat

(1) Zie Bijlage I.
(2) Jan Van Rotselaer was «Canonicus Coenobii Sancti Michaelis Ant- 

verpioe, primum pastor in Zoersel, dein electus Abbas, Averbodium 
cum spiritualibus, tum temporalibus bonis, mirifice auxit (o.a Weelde- 
Straat): in ejusdem monumentis, depraedicatus sanctus, aff abdis, & 
principibus charus. Resignavit 1304. Obiit 11 Augusti 1308.» (Sande- 
rus, Chorographia Sacra, t. I, bl. 297). — Volgens «De Norbertijner 

Abdij van Averbode» (1920) bl. 18: «Jan III Van Rotselaer, wedicht 
van Werchter (Butkens), wordt pastoor te Zoersel (niet, te Coenel), 
parochie bij S. Michielsabdij geincorporeerd. Hij stierf 11 Aug 1309 
(niet 1308).

i. OPRICHTING VAN DE KAPELANIE VAN ST-JAN TE 
WEELDE STRAAT.
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van de Kapel in de Straat door Engelber- 
van Luik, 25 Maart 1347.

(3). De gelovigen van de Straal wonen immer nog de god
delijke diensten bij in Sl-Michiciskerk. In de Winter vooral 
is ’t voor hen niet gemakkelijk, zelfs ónmogelijk, zich naar 
de kerk te begeven, gezien de moerassige en overstroomde 
wegen.

Aan dit euvel moet een einde gemaakt. Ligt het niet voor 
de hand dat hun St-Janskapelleke kan dienen voor de Zon
dagsmis?

Zo vinden we in een akte van 25 Maart i3/i7 dat, op ver
zoek van de gelovigen van de Straat, Engelbertus, bisschop 
van Luik, en van Geraard de Rivo (Van den Oever), deken 
van het Concilie van Beek, aan Jan van Leuven, abt. van 
Averbode en aan Broeder Waller, rector van Sl-Michielskerk, 
de toelating geven om in de St-Janskapel in de Straat de god
delijke diensten te laten celebreren door een «presbyter», 
aangeduid door de rector van St-Michielskcrk. Maar aan deze 
«capella» zal geen «cura» (pastorij) verbonden ziin. Aan 
de priesterbedienaar wordt verboden op het kerkhof van de 
Straat begrafenissen te doen of in de kapel de sakramenlen 
toe te dienen zonder uitdrukkelijke toelating van de rector 
van St-Michielskerk (Zi).

Hendrik van Gierle, «investilus» van Weelde, stemt vol
komen in met het besluit van de bisschop en Iaat dit welen 
in een brief van i Mei i35o (5).
II — BENEFIC1EN IN ST-JANSKAPEL.

Beneficiën zijn stichtingen waardoor, op bepaalde dagen 
en aan bepaalde altaren missen gelezen of gezongen worden, 
volgens het verlangen en mits een vergoeding van de stich
ters. In Sl-Michielskerk en in St-Janskapel treffen we ver
schillende beneficiën of altaren aan.

i. Alzo «anno i/i53, 21 meert, is een geesteli jk-weirclijk 
» beneficie opgeregt onder de bescherminge van den II. Geest 
» ende aenroepinge ofle voorspraecke van den h: Anlonius, 
» belijder, ende bh: maeghden Calharina en Barbara, door 
» zekeren Joannes, bisschop van Luik».

Aan dit beneficie is verbonden een inkomen van jaarlijks 
6 «mudde rogge». Dit komt ten goede aan de pastoor van

(3) De akte van 25 Maart 3347 (zie Bijlage II) zegt dat eertijds een 
kerkhof rond de Kapel van de Straat bestaan heeft. Hoelang men 
daar begraven heeft is niet bekend. Bij de vergrotingswerken in 1028 
vond men op de Kapelakker resten van graven. — Het gebeurde dat 
kinderen (en foetus abortivi) zonder doopsel daar in het geheim wer
den begraven.

(4) Zie Bijlage II, Oprichting 
tus, bisschop

(5) Zie Bijlage III.
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»

van

(Van

H.

al die bepaalde missen

bisschop erkend en gegeven

III — VERENIGING VAN VERSCHILLENDE BENEFICIËN.
In Sl-Michielskerk zijn dus opgerichl:

O. L. Vrouw en St-Jan Hapt. — 
of <> kapelaan»

in r/|53, hel beneficie van de. II. Geest. II. Antonius, abt, 
11. Katharina en II. Barbara.
in i5a/| hel beneficie van de IT. Georgius, H. Michael, 
Niklaas en II. Hubertiis.

In St-Janskapcl:
in 1/17.3 hel beneficie, van
Dit beneficie wordt door een «presbyter» 

bediend.
1. Wellicht is het celebreren van ; ’

•aan die bepaalde altaren niet gemakkelijk uil le voeren. Qjjar-

Weelde mits de last om twee missen per week te celebreren.
2. «Anno 1/173, 9 februari is in de capelle van den h. Jo- 
annes Bapt: tot Welde opgeregt een geestelijk-weirelijk

» Beneficie onder de voorspraecke van de gloricuse ende 
» alderh: maghet Maria, door Ludovicus van Bourbon, bis- 
» schop van Luik».

De inkomsten worden «s’jaerlijks in waren (loopen rogge) 
opgenomen uit de goederen van negen of tien stichters».

Het patronaat van dit beneficie behoort aan de abt 
Averbode met de last van «eene misse s’wekelijks».

3. «Anno i52/i, 15 januari, is in de kerk van Weelde opge- 
» regl een geestelijk-weirelijk beneficie tot lof ende eer van 
» de almogenden Godt ende onder de voorspraecke van de 
•> hh: Georgius, martelaer, den Aertsengel Michael, Nicolaus 
» (van Mica) ende Huberlus, door Erardus a Marka (Van 
» Merken), Cardinael Bisschop van Luyk».

De inkomsten van dit beneficie zijn 's jaarlijks geprele- 
veerd op de goederen van verscheidene eigenaars.

«Den last van dit beneficie is de Zondagh ende geboden 
» llijlighdagen s’morgens de vroegmisse te celebreren. Item 
» nog s'wekelijks een misse».

Verder zal de beneficiant ter plaatse resideren :
«item personele residentie onder voorwaarde zoo dikwijls 

•> als den beneficiant niet wettelijk belet zijnde, zal veron- 
» achlzamen die misse le celebreeren, hij alsdan zal gehouden 
» zijn le beladen twee en halve sluyver le verkeeren tot pro- 
» fijt van het fabriek ende van de Arme-Tafel».

«Ende in geval van gene pcrsonale residentie dat alsdan 
» de kerk ende arme-Tafelmecslcrs dcsselfs emolumenten zul- 
» len trekken, mits de conditie dal zij voor den geannecteer- 
» den last zullen gehouden zijn te zorgen».

Daar zijn zeven stichters en hel patronaat wordt door de 
bisschop erkend en gegeven aan wie het recht loekomt.
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(6) Zie Bijlage IV, Vereniging van de Beneficiën.
(7) « 3 Aprilis 16^9. III. Pominus Miraeus, episc. Antverpiensis, de con- 

> sensu Abbatis Averbodiensis, ad preces Pastorie et commun’tatis de 
» Wedde, unit altaria S. Antonii, Barbarae et Georgii cum altar’bus 
» S. Jois Bapt. et. B.M. Virginis, ut melius possit sustentari vioepas- 
» tor qui eisdem deeervit, cum onere primae missiae dieb’’s dominicis 
» et festivis, ealvis tarnen jure collationis officii et oneribus».

om worden sommige beneficiën verenigd in 1572. Jan Lau- 
rentius (Laurijsen), pastoor van Weelde, zendt, een verzoek
schrift naar Frans Sonnius, bisschop van Antwerpen, om 
enige beneficiën te verenigen. Bij brief van 12 September 1672 
verenigt, de bisschop hel beneficie van de II. Georgius, waar
aan een vroegmis op Zon- en Feestdagen is verbonden, met. 
het beneficie van Sl-Jan in de kapel van de Straat, waaraan 
drie missen per weck waren verbonden.

Verder worden verenigd de beneficiën van de II. Geest, van 
de H. Antonius, van de II. Katharina en van de II. Barbara, 
waaraan drie missen naar beliefte en één mis ieder Dinsdag 
zijn verbonden, met het beneficie van O. L. Vrouw in Sl-Jans- 
kapel, dat één mis oplegde.

Terwille van deze vereniging wordt aan de Rectoren van 
Weelde en aan de bezitters van de beneficiën de strenge plicht 
opgelegd op Zon- en Feestdagen de missen te celebreren en an
dere goddelijke diensten tg. verrichten. De pastoor moet daar
enboven zijn eigen parochie besturen (dus niet door een be
taalde ander priester) , en in de parochie blijven. Bij dit besluit, 
van de bisschop leggen de abt van Averbode en de pastoor van 
Weelde, Korneel Kiebooms, bezitter van bet beneficie van 
de II. Gregorius en St-.Ian Bapt., zich gewillig neer. Voor 
de gelovigen en voor de «kapelaan» brengt het vele voordelen 
mee. Aan de kapelaan van de Straat wordt nu tevens de stren
ge plicht opgelegd, als bezitter van bel beneficie, in Weelde te 
verblijven, zo niet wordt hem het beneficie ontnomen (6).

2. Om de «kapelaans» nog beter Ie kunnen voorzien in hun 
levensbestaan, verenigt Miraeus, bisschop van Antwerpen, 
op 3 April 1609, met toestemming van de abt van Averbode 
en op verzoek van de pastoor en van de gemeente Weelde, 
de «altaren» van de II. Antonius, II. Barbara, en II. Georgius 
met de «altaren» van St-Jan en van O. L. Vrouw in de kapel 
van de Straat. Daarvoor moet de «kapelaan» de vroegmissen 
op Zon- en Feestdagen lezen (7).

3. Inkomsten van de kapelanie. Deze bezit inkomsten uit :
a. een huisje te Weelde, verdeeld in twee delen;
b. een «stiksken weyken verbuerl»;
c. nog een «weyken»;
d. renten in graan onder Weelde en Ravels.

h. Losten van de kapelaan.
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Georgius;

«vroeghmissede

»

■ II HU I I

Deze lasten zijn vernoemd in het archief van de pastorij 
van Weelde:

Vijf missein om de veertien dagen, te weten:
a. alle weken één te zingen ’s Vrijdags aan het altaar van 

de 11. Antonius (2 missen);
b. een om de 14 dagen te lezen aan het altaar van de H. 

Georgius;
c. twee om de i4 dagen te lezen in de kapel aan het altaar 

van O. L. Vrouw en St-Jan.
Item alle Zon- en Heiligdagen te doen 

ende onder dezelve te calechiseeren».
Item heeft bisschop Jan Miraeus, bij de vereniging van 1609, 

de zielelast « gcannectcerd» (8).
Over deze «zielelast» zijn dikwijls twisten ontstaan, alhoe

wel in 1613, 17Ö0 en 1780 wij duidelijke bewijzen bezitten 
over «liet dragen van de zielelast» (9).

Van den anderen kant treffen we wel uitzonderingen aan, 
zoals in 1780 toen het beneficie aan een «sludioso Turn.:ol- 
lano», een theologant uil Turnhout, werd geschonkep (10). 
IV- HET «WIT» BENEFICIE VAN WOUTER VAN DEN BERGH

Op een afzonderlijk briefje in het pastoreel archief van 
Weelde, vinden we de volgende tekst: «indien de prelaat van 
Everbode zou willen verhinderen een vereniging van de 
pastorij met de «capelery» mag de bisschop van Antwerpen 
een zwarten aanstellen».

De heren van Averbode werden «witten» genoemd (naar 
hun blank habijt); de seculiere priesters «zwarten» (naar 
hun zwarten toog). En zo gebeurt het dat bij gebrek aan «wit 
heren» of door onwil van de abt, de bissc. op seculiere pries
ters benoemt om de beneficiën en zelfs de parochie te be
dienen.

(8) De kopijen van voormelde akten berusten in het pastoreel archief va» 
Weelde, nu bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen.

SP) 1760 «E.H. Verhuist, possessor van het geünieerde beneficie, heeft «in 
ucriptis» aan Mgr Wellens, bisschop van Antwerpen, geantwoord : 
«... dat hij den z.iclenlast diende, niet uit cracht van dese geünieerde 
» beneficiën, maar uit cracht van een contract dat hij met de ge
it meynte van Weelde badde aengegacn, want de gemeynte gaf hem 
» jaerlijks: 60 guls Brab. 1760».

(10) «Nee obstat idem beneficium collatum fuisse studioso furnholtono; 
» forsan hoe factum cum dispensatione vel ex ignorantia oneris ex 
t parte admi-tentis praesentatum, sicut ipse prae memoriae Epts^».

pus Antverpiensis dicebat anno 1780 se nescire dum Abbas prae 
sentabat Dominum Vermeiren et tandem similis collatio et admissie 

» non potest extinguerc onus quod vi unionis beneficio fuit annexum 
» ab anno 1572».
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(II)

De kapelanie van St-Jan, alhoewel afhangend van de abdij, 
wordt ook door wereldlijke beneficianten bediend.

Wanneer zekere Wouter Van den Bergh, oud-burgemeester 
van Weelde, op 12 November 1667 stichtingen van gelezen 
missen doet in St-Janskapel ter ere van de II. Norbertus en 
de II. Brigilla, en ene Ier ere van O.L. Vrouw in de paro
chiekerk, eist hij uitdrukkelijk als beneficiant altijd een 
«kloosterling van Everbode». Hij voegt erbij dal deze fondatie 
niet niet de pastorij noch met de kapelanie mag verenigd 
worden, «om alsoo conlinuelyck te hebben een derden hee- 
re» (11). Wouter Van den Bergh is 7Z1 jaar oud, wanneer hij 
een eerste legaat van 1.000 florijnen voor de fondatie schenkt 
en dit voor de drie afzonderlijke gevraagde missen: op Maan
dag een Ier ere van de II. Norbertus, op Woensdag, ter ere 
van de II. Brigilla (alle twee in Sl Janskapel) en op Zaterdag 
een gezongen mis ter ere van O. L. Vrouw in St-Michiels- 
kerk. Zijn beneficie wordt opgedragen aan «den eerw: hcere 
(Ainbrosius) Van den Bosch, naer het welbchaegen van den 
eerw. Heere prelaat van Everbode».

Dit (eerste) testament wordt opgesteld in tegenwoordigheid 
van Willem Dons en Michiel Levens, schepenen van Weelde, 
en ondertekend door Wouter Van den Bergh en door Lem- 
nius, sekrelaris, op 12 November I667 (12).

Benevens hel legaat van 1.000 florijnen, schenkt Wouter 
Van den Bergh, op 17 September 1668, een tweede legaal 
(tweede testament) \an 1.000 florijnen voor de stichting door 

een «wilen» bediend (13).
In 1668, op 17 Mei, voegt Hubertus Kelelecrs de som van 

200 florijnen aan hel beneficie van Wouter Van den Bergh en 
dezes huisvrouw Magdaiena Van den Bosch opgericht (1/1).

« Anno 1667. 12 November legeert Walter van den Bergh, 74 oud,
> 1000 florenos renenses capitales, ad eclebrandum in perpetuum 

» hebdomatim 3 missas, imam die lunae in honorem Sancti Norbcrti,
> unam die Mercurii in honorem Sanctae Brigittae, utramque lectua-

> lem in capella S. Jois Bapt. et unam cantualem die Sabbati in ho- 
» norem B.M.V., ea conditione, .ut eas celebret semper Religiosus
> Averbodiensis; ut eas mmquam uniat abbas nee capellaniae nee
> pastoratui, in finem ut semper habeat tertius sacerdos».

(12) Zie Bijlage V, Testament van Wouter Van den Bergh.
(13) «Anno 1668, 37 September, Walterus Van den Bergh, praeter 1000

> tlorenos, legat alios mille (1000) ad fundationem beneficii, quod 
» vult esse regularer.

(14) «1691, 23 October, Ferdinandus, episcopus Antverjiiensis, dictam
> fundationem in beneficium regulare dotemque incorporat 2000 flo- 
» renos. A Waltero van den Bergh annuum censuur 20 florenum a 
» Magdaiena van den Bosch et summum 200 flor, a Jacobo Kcteleers 
» relicta, ea conditione ut observentur conditioues a fundatore inten-
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» toe et expressae».
(Deze gegevens zijn getrokken uit het Archief van de abdij van 
Averbode en meegedeeld door Valvekens, Kan. Reg. der abdij).

Dikwijls rezen moeilijkheden op tussen de gemeente Weel
de, de pastoor en de twee beneficianten («witten en zwar
ten»). Ziehier wat we vinden op een los stuk papier in hel 
pastoreel archief van Wcelde-kerk :

i° «Den ii Juni 1780. De eerw: heer Verhuist, seculiere be
neficiant tol Weelde overleden zijnde, is eenige lijd daarna, 
uil commissie van Zijne Hoogw: d’Heere Wellens, Bisschop 
van Antwerpen... de bedieninge van hetzelfde Beneficie zon
der eenige uilneminge gegeven aan den eerw: lieer Luyckx, 
Regulieren onderpastoor lot Weelde, zoo lang lot dat er eenen 
seculieren Beneficiant zoude wezen».

20 In September 1782 is «gesuccedeert den eerw: Heer De 
Boeck, item regulieren onderpastoor lot Weelde, welke bedie
ninge gehad heeft lol 19 Januari 1785, als wanneer hem is 
gesuccedeert D'lleer Slahl, regulieren onderpastoor tot Weel
de, den welken den 27 Januari 1780 van hel examen van Ant
werpen, ’l huys comende, en hoorende dal de wet^ouderen 
van Weelde niet en wilden dal hetzelfde seculier beneficie door 
een Regulier zoude bediend worden (om alle moeilijkheden 
te voorcomen) de bedieninge van hetzelve «simpliciter» ach
tergelaten heeft, totdat de welhouderen («quamvis ex supera- 
bundanlii») daerinne souden consenleeren».

Er komen vele klachten vanwege de inwoners van Weelde- 
Slraat, totdat eindelijk de «scouleth Van Dael» op de pastorij 
gaal zeggen dat «D'lleer Stahl» het seculier beneficie wederom 
volgens gewoonte «conde bedienen».

Van dien stond af, alhoewel er nog geschillen geweest zijn 
tussen de gemeente en den Beneficiant in 1786 tol 25 Februari 
1787, is de «kapelanie» te Weelde maar-door een «witten» 
Heer uil de abdij van Averbode bediend geweest tot aan den 
Heer Schoenmackers, «kapelaan» en seculiere priester in 1S23».

V — DIENSTEN VAN DE KAPELAAN IN ST-JANSKAPEL 
VOOR 1928.

Volgens het «Manuale R. Domini Vicarii Praemonstratensis 
in Weelde» moesten de volgende diensten gedaan worden :

1° In Sl-Janskapel de drie gefondeerde missen van Wouter 
Van den Bergh. Onder die missen wordt een «collecte» gebeden 
voor de zielerust van Jacobus Keteleers, die 200 florijnen tot 
dat inzicht heeft geschonken.

20 Ieder week, Dinsdag, een gelezen mis ter ere van de H. 
Anna tot inzicht van de pastoor, voor zijn tafel-onderhoud.

3° Ieder maand een mis voor de zielen van Florus’en bloed-
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verwanten (i5).
Benevens deze missen in de kapel te lezen moet tweemaal 

in iiet jaar de Hoogmis gezongen worden en één Lof gedaan.
Op de Zondag, na de Feestdag van Sl-Jan, is er Hoogmis en 

Lof ter gelegenheid van de kermis.
Op H. Drievuldigheid enkel de Hoogmis (16). In de Straat 

wordt de Kapellekenskermis gevierd.
Op Witten Donderdag blijft de Kapel, volgens gewoonte, 

open van 12 uur tot 5 uur.
Al de diensten in de Kapel worden wel bijgewoond (17).
Tijdens de Franse Overheersing en in hel begin van de 19e 

eeuw zijn vele renten verloren of afgekocht geweest, zoals 
blijkt uit het «Manuale van het Seculier en Regulier Beneficie», 
zodat lol aan de erkenning van een vasten kapelaan in 1928, 
de beide beneficiën van Sl-Janskapel in één versmolten waren, 
Kapelanie genaamd.

VI — INKOMSTEN VAN DE KAPELAAN VOOR 1928.
De Kapelanie, volgens de reductie, door Kardinaal Goos- 

sens gedaan, heeft de volgende inkomsten:
1. Het huis met de twee woningen is in 1896 verkocht door

'15) Uit het «Manual R. Dom. Vicarii Praemoustr. in Weelde»:
< Tamquam deservitor fundationis piae memoriae Walteri Van den 
v Bergh, tenetur hebdomatim ad 3 missas feria II de S° Norberto,
> feria IV de Sa Brigitta in capella Si Jois Bapt., et sabbatho de 
» B.M.V. in ecclesia Weeldensi pro refrigerio animae fundatoris et 
» consanguineorum ejus. In his missis fiat collecta pro anima Jacobi 
» Keteleers, qui legavit 200 florenos ad eum finem. Haec sacra in

» sacello celebranda sunt de convenientie et non de necessitate, ut
> patet ex testimoniis desuper existentibus».
< 2° Tenetur hebdomatim feria III sacrum legere S. Annae ad inten- 
» tionem pastoris pro sumptibus mensae».
« 3° Per mensem tenetur ad unam missam pro animabus Florem 

» consanguineorum».
(16) De overlevering verhaalt dat deze Mis op Drievuldigheid Zondag in

gesteld werd tot nagedachtenis aan de Doek van het H. Bloed van 
Hoogstraten, die in de Kapel van Weelde, op die dag berust heeft, 
wanneer men de H. Doek van Bokstel naar Hoogstraten overbracht. 
Dit gebeurde van s’ Hertogenbosch naar St-Michielsabdij te Ant
werpen.

(17) Ziehier wat Gramaye schrijft: «Welda habet sacellum D. Joannis 
» hoe instituto commendabile quod ibi ad rem divinam flamen (sa- 
» cerdos) quovis die juridicio sacris operatur, et si deficiat ipse pro- 
» ventibus beneficii privandus si auditores Scabini absint, multantur, 
» fundatus ipse a Domino Henrico Swanen, sacellano Domini Joannis
> de Loemel et Senatu». (Anliquitates Brabantiae, anno 1608).
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notaris Gillis voor gó frank. Daarmee kocht men een schoon

(18) Zie «Manueel van Pastoor Beerten».

I 
■

stuk land, de «Kapelanie-akker» genaamd, verhuurd aan Fr. 
llaagen voor 22 fr. voor de duur van 9 jaar.

2. Een stuk land «boonland» genaamd, verhuurd aan Pee- 
ters voor 10 fr.

3. De «Kapel-akker» rond de kapel in de Straat, verhuurd 
aan Rozalie Wouters voor 7 fr.

l\. Eene som op hel Grootboek, opbrengst van afgelegde 
renten, cijnsen, enz. (18).

Jaarlijks moeten 3i missen gelezen worden door deze in
komsten betaald.
Kola 1. — Volgens oude gewoonte is de huurder van het Ka
pelhof gehouden de kapel te onderhouden: kuisen en zuiveren. 
Daarom is hij van hel pachtgeld ontslagen.
Kola 2. — Wat de verplichting aangaat om de missen vol
gens de stichtingen in de Kapel te celebreren, blijft het vol
gende over: De onderpastoor of kapelaan, die bij de pastoor 
inwoonl, is verplicht alle Maandagen, Woensdagen en Vrijda
gen mis te lezen in de Kapel, uitgenomen die dagen die on
middellijk een Heiligdag voorafgaan, ofwel indien hij door 
slecht weder «moraliter» belet is naar de Straat te gaan.

Voor deze diensten kent de gemeente Weelde hem een som 
loe van 100 frank, die ze op haar rekening stelt.

VII — DE OUDE ST-JANSKAPEL.
Tot hiertoe vinden we nergens wanneer de eerste kapel ter 

ere van St-Jan Rapt, in de Straat is opgericht. Heel waar
schijnlijk op het einde van de 12e eeuw en zeker in het begin 
van de i3e eeuw.

Die eerste kapel of heiligdom was voorzeker opgetrokken 
uit hout en leem, met strodakje.

De Kapel, vóór haar vergroting in 1928, dagtekent wellicht 
van uil de i5e of 16e eeuw. Ze mal in lengte 19.00 m. en in 
haar breedte 6 meier. Ze was vervallen, vocntig en klam. In 
de énige beuk stond één altaar aan St-Jan Bapt. toegewijd. 
In 1729 plaatste men een schilderij boven dit altaar. Te Brus
sel vervaardigd door Grange voor de som van 5o gulden, stel
de ze voor het Doopsel van Jezus door St-Jan.

De sakristi., Lcvond zich achter het altaar.
De kleine o< spronkelijke kapel — nu het koor — bezit 

zuiver golieke vensters. Later bracht men aan de kapel een 
verlengstuk met verhoogd dak. Wellicht had dit stuk even
eens kleine golieke vensters, maar in 1763 «ordonneert Hen
drik Gabriel, bisschop van Antwerpen, de vensters van de ca-
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«Ecclesia (St-

pelle te vergrooten,» omdat het er te duister was. De lindebo
men, die rond de kapel bloeiden, werden ook terzelfder lijd 
uitgeroeid.

Boven de ingang win de Kapel werd, in r83i, bel venster 
loegemetst. In het torentje, boven het hoogzaal, prijkte een 
klokje en een horlogie. Deze slaan er terug.

Bij hel aanbouwen van de twee zijbeuken in 1928, spaarde 
men het oudste gedeelte van de Kapel, die nu hel koor vormt.

De oude kunstvolle beelden heeft men in de Kapel bewaart, 
o.a. de kleine beeldjes van de 11. Apollonia, O. L. Vrouw cn 
de H. Brigitta : alle drie in golieke stijl.

Verder treft men drie grote eiken beelden aan uit. de i5e 
eeuw; O. L. Vrouw met hel Kind Jezus, Sl-Jan de Doper en 
de 11. Moeder Anna.

VIII — EREDIENST van ST-JAN I3APTISTA.
Pastoor Annaerts schrijft in het. «Manuael»:

Michielskerk) multum debet Capelle», de kerk van Sl-Michiel 
is aan de Kapel veel verschuldigd. Als reden geeft hij aan dat 
de parochiekerk aan de Kapel geld geleend had om in haar 
eigen onderhoud en onkosten te voorzien.

Om de klokken van Weeldekerk, gegoten op de Hooglandse 
bergen (te Weelde) te kunnen betalen, werden in 16/19, de 
omhalingen in St-Jans «capelle» gebruikt, alsook het geld 
van de 11. Geesltafel en dit van de kerk. Vier klokken werden 
toen gegoten : de gro.te (Sl Michiel), deze van O.L.Vrouw en 
van Sl-Jozef en de kleine klepklok. (Rekeningen van het pas- 
toreel archief).

In 1763 geeft Hendrik Gabriel, bisschop van Antwerpen, 
zijn toestemming om vanwege de Kapel aan de pastoor van 
de kerk te geven :

voor de mis op St-Jansdag: 1 gulden;
voor de processie en hel Lof op St-Jansdag: 1 gulden;
aan de koster voor de mis, het Lof en de processie: i5 stui

vers.
Daaruit mogen we besluiten dal St-Jans eredienst bloeide 

in de Kapel van de Straat. Deze was dus eerder «rijk» dan 
«arm». Deze aloude eredienst kende bloei en verval.

Ieder jaar, b.v. bedevaarten de gelovigen van Arendonk naar 
de Straat. Om 2 uur ’s nachts vertrokken ze om er ’s mor
gens aan te komen. De Bedevaarders van Arendonk kregen 
toen de bijnaam — en ge vermoedt de reden ervan — van 
«plat voelers» 1

De Minderbroeders uit Herenlals en later uit Turnhout ver
richtten er menige dienst, en vooral met « St-Jansdag» en mo
gen er dan ook hun «beden» houden tot nu toe.
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Was

in de Namenlijst

■

f van den Kieboom, of Kniegsboom), 
geb. te Weelde; studeerde te Leuven aan het «Por
eus» en passeerde op 28 Maart i544-

i575: HUYGHEN... 
i58a-i6i4: EVERAERTS Pauwel, 32 jaar «capellanus» en «vi- 

cepastor».
r6o4: VAN GORP Hendrik, leest de «vroegmisse».
1612: ANTHONIUS, «sacellanus et custos» (koster).
1618: GERIT.,.
1622: BAEKELMANS Peter (of Brekelmans).
1623: HENDRIK...
1628-1636: BRANTS Albrecht, «vicepastor, sacellanus».

in 1613 «meester» te Weelde. Behalve Brants was 
er toen nog een pastoor en een «sacellanus». Deze 
laatste was Dominicus Verhaghen.

i636: BERSMANS Wallcr.
1648-1682: WAERMANS Jacobus, «custos per 34 annos et vi

cepastor», «cappcllanus».
Waermans aanvaardde de kosterij («cosleryc») na 
de dood van zijn vader (t 1666), die 52 jaar te 
Weelde «Ludi magister» (schoolmeester) is geweest. 
Hij bewoonde met zijn vader het «capellanieke».

1662: JACOB1NS Jacobus, «capcllaen» (19).
1661: DEENS Geeraard, onderpastoor te Weelde en later pas

toor «Weeldensis». Overleed in 1679.
1668-1680: SALMA Mathias, Ord. Praem. Averb. Was nog «vi- 

carius» in 1680.
1672: Vzl/V HULSHOUT Clemens, «vicarius» et «pastor huius 

Loei» (20).
1680: VANDEN BOSCH Ambrosius.

Rond 1680 is Vanden Bosch de eerste beneficiant

(19) Deze benaming treffen we aan in de Namenlijst van de Broeder
schap van den II. Rozenkrans », opgericht in 1652. Dit dokument 
berust in het pastoraal archief van S. Michielskerk.

(20) Aangetroffen in de Namenlijst van c De Broederschap van de H. Ro
zenkrans». P. A. Weelde.

IX — NAAMLIJST VAN DE GEKENDE uKAPPELAANS» oj 
« ON DER PA STOORS».

i475: VAN EEL Wouter, rector van St-Antonius’ altaar.
1628: SWANEN Hendrik, «capellanus, vice-cureyt, sacellanus 

Dni Jois de Loemel».
i54g: VAN DEN NIEUWENHUYSEN, «vice-cureyt» (Joannes). 
i55o: WILHELM! Jan, «rector capcllae».
1561- i5Ö2: SCHATS Acrt (Arnout), «vicepastor, coadjutor».

Studeerde te Leuven aan het «Poreus» en passeerde 
in i553 op 27 Maart. Geboren te Weelde. Hij was 
rekenmeester.

1562- 1572: K/SBOOM (of
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(21) Idem
(22) Idem
(23) Idem
(24) Idem
(25) Idem

1

ii
■

van de «witte» fondatie «Van den Bergh». Hij 
wordt later proost te Vorst. Toen waren te Weelde 
drie priesters: W'aermans, Salma en Van den Bosch. 

i683: MEEUS Waller.
1683-i688: VERHAGEN...
i6g3-i6g6: HERMANS...
i6g6: DICKENS Jacobus, «vicarius» (21).
1697: DICKENS Jan, «deservitor» (te Weelde).
i6g8-i7oo: COSYN...
1700: VAN BALDER F. H.
1708: (1718?): HUYSMANS Adriaen.
1728: CRONAERTS Dominicus.
1730: LEPPENS...
17/10: VAN LUMMEN Arnout.
1745: GOMMARUS Dominicus.
1749: V/1A' CAMPENHOUT, «Capellanus», overleden te Turn

hout.
1760: VERHULST...
1705: FAA' BALDER F.II. (22) En in 1700? (Zie hoger).
176.4: MEEUS Gabriel, «vacarius» (23).
1766: MOMMEGER Euslachius, «vicarius» (24).
1768: M1LIS Martnus «vicarius» (25).
1778-1782: LDYCKX, «vicepaslor Ord. Praem.». (F.D.)
1782-1785: DE BOECK Thomas, Ord. Praem. «vicarius», woont 

bij de pastoor.
1785-1787: STAHL, regulier priester, nog «capellanus» in 1787. 
1794: ARNAERTS..., onderpastoor.
1801: K41V POSTEL Valentinus, overl. te Weelde in 1802, op 

27 Juni. Was assistent Kan. «Ord. Praem, Aver 
bodiepsis».

1802: VERSTAPPEN Gerebcrnus, eerst «vicepastor» en de 
laatste «witte» pastoor te Weelde. In i833 resig
neerde hij en werd rector van het klooster van het 
II. Graf te Turnhout. (Gel. te Geel).
Verstappen was de laatste Kan. van Averbode. Na 
hem volgde de seculiere priesters.

1820: VERHULST...
1823: SCHOENMAECKERS A. Wordt in i833 de eerste seculie

re pastoor te Weelde.
1837: K4JV WELDE J. B.
i853: VAN HOUDT Jos.
i856: VERWILT J., «vicepastor» in Wreelde. (Registrum de-
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functorum Arch. Past. Ravels: Clerwilt. + 1861).
186 r: VA N OORSCHOT...
1862: WILLEMS...
r865: SMITS J.
1886: VERMAELEN van Veerle.
1887: JACOBS P. L., Pastoor van Weelde geworden in 1896. 
1896: THIELEMANS Dionysius «ex Arendonk».
1897: VAN EYNDHOVEN Augustinus, ex Weelde. Onderpas

toor van Wecldc-Slraat tot igio.
1910-1928: TUBBAX Jozef Frans.
1919-1926: TUBBAX bodewijk, geboren te Turnhout op 28 

Maart 1890.
Op 22 Augustus 1927 wordt hij de eerste kapelaan 
met vaste woon, in de Straat. De Kapelanie wordt 
van Weclde-Kerk gescheiden en verwerft de voor
rechten van dopen, trouwen en begraven,

In 1928 wordt de Kapel merkelijk vergroot met het bijbou
wen van twee zijbeuken.
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•Bijlagen en Oorkonden
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BIJLAGE I
De «capella de Weeldl» wordt aan de abdij van Aver- 
bode geschonken.

I I 
ij 
i ‘

129 h
«Viris religiosis in Clirisfo sibi dilectis Abbati el Conventui 

Averbodiensis premonstratentis ordinis diocesis Leodiensis, 
Jacobus, decanus Concilii Beckensis, salutem in Domino sem- 
pilernum.

Quoniam probum est ad honorem Dei et cultus divini aug- 
mentationem imminentibus periculis et impedimentis obstan- 
tibus pro viribus provenire monasterium vestrum ordinem 
cum bonis et personis, gratias el indulgentias alias a nobis 
el a noslris predecessoribus vobis concessas roborando, confir- 
mando et augmentando pretiosius persequi, volentes vestre pie 
petilioni, rationi et aequitati conforme in Loc duximis annu- 
cnduin, quod licet vobis el vesiro ordini a Sede Apostolica 
sit indultum, quia bona, res vestre possessiones et decime, 
vobis et vestris monasteriis sint annesce et indissolubililer in- 
corporate ut nulli omnio homini liceat. dicta bona et possessio
nes a vobis rapere, invadere, aut qualiter cumque alienare aut 
etiam a vestris canonicis a confratribus distrahere ausu teme- 
rario in proprium, cum non habetis proprium, el vobis omnia 
sint communia et communiter vivere debeant. qui sub regula- 
ri observantia elegerunt Domino famulari, ideo ut de con- 
silio proborum et jurisperitorum statuimus et ordinavimus 
inviolabiliter in perpetuum observandum et compelenlis de- 
bita vel portio rationabilis et consueta, sou terlia pars omnium 
decimarüm cum obligalionibus tam majorum quam minorum 
novalium juem minutarum et omnium frucluum et proven- 
tuuin, investitis seu vicario tam secularibus quam religiosis 
personis in capella de Weeldl cum altaribus suis, in nostro 
decanalu personaliter residentibus, a vobis pro prebenda vel 
portione tribuatur et eisdem fa vorabi liter assignetur ut dicti 
invesliti vel vicarii bis slipendiis similiter sint contenti, reli- 
quis vero fructibus omnibus, et provenlibus seu duabus par- 
libus decimarüm et omnium frucluum et proventuum dicta 
capelle seu altarium vobis et vestro monasterio ad usus con- 
ventus in omnibus et per omnia in perpetuum vobis salvis et 
totaliter reservatis quos investitos vel vicarios seculares vel 
religiosos nobis presentantes seu presentandos seu nostris suc- 
.■essoribus vel vices nostras gerenles, sine molestiis aut aliqui- 

bus difficultatibus ad curam animarum et custodias reliquia- 
rum cum aliis solemnitatibus admisimus, admittimus et ad- 
mitte-mus libero et pure in perpetuum propter Deum, gratiis, 
in dulgentiis et. privilegiis vobis concessis in omnibus semper
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ipsius

salvis; in cujus rei testimonium sigillum nostrum presentibus 
litteris est appensum.

Datum anno Domini noslri millesimo ducentesimo nonage- 
simo quarto (1296), ende was ande selven brief uythangende 
ecne dobbele roode sijde sferte besegell met eene groene sege- 
le. In dorso stondl alnoch «confirmatie beneficiorum capelle 
de Weeldl per Decanum Beckensem 1294».

Collata cum suo originali concordat.
Quod attestor...

BIJLAGE II
«Oprichting van de Kapel van St-Jan te Weelde- 
Slraat door Engelbertus, bisschop van Luik, met 
toestemming van Henricus van Gierle, pastoor van 
Weelde, door een akte van 25 Maart i347-»

25 Maart f347
«liniversis praesentes litterae inspectufis ... Engelbertus, 

Dei gratia Leodiensis Episcopus, et Gerardus de Rivo (Van 
den Oever), Decanus Concilii Bekensis, Leodiensis diocesis, 
salutem in Domino.

Significarunt nobis parochiani Ecclesiae parochialis de Wel
de in diclo concilio consistentis ad quam admissio rectoris ad 
dictam ecclesiam, et illius institutie in eadem vacat ad nos 
decanum de antiquo notoria el hactenus pacifice observata 
consuetudine dinoscitur pertinere. que parochia dicte paro
chialis ecclesiae in tantum est protensa et diffusa, quod paro
chiani ejusdem ecclesiae cupientis divinis officiis interesse non 
possunl praesertim tempore hiemali ad dictam ecclesi im pro 
divinis audiendis commode interesse nobis hiimiliter suppli- 
cantes, ut cum ipsi sicut asserunt Capellam martil prope pla- 
feain de Welde cui (cura) non (annexa sit) animarum, que 
tarnen habeat cymiterium, infra terminos dicte parochiae fun- 
dare intendant, in qua possint interdum divinis officiis in
teresse, ac eam facere suis aut ipsius capellae sumptibus per 
presbyterium mercenarium per rectorem ipsius ecclesiae pa
rochialis eligendo de anno in annum seu perpetue vel alias 
sicut ei visum fuerit expedire officiri et eidem deservive, ita 
tarnen quod nullus sine expressa lincentia dicti rectoris possit 
in dicto cymiterio sepeliri vel ab ipso presbytero ecclesiastica 
recipere sacramenta, salvo etiam aliis in omnibus premissis ju- 
ra parochialis ecclesiae predicle quatenus huius modi devotio- 
ni ipsorum parochianorum nostrum prebere dignaremur con- 
sensum. Nos autem cullum divinum augere cupientes et saluti 
ipsorum parochianorum volentes providere, inlenlioni eorum 
predicle ut scilicet dictam capellam, cui cura non annexa ani
marum, que tarnen cymiterium habeat, infra terminos dicte 
parochiae fundare possint et eam facere officiari sui seu j --‘- -
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(1) Jan (V) Beckers (of Pistoris) was te Leuven geboren. Hij bleef 
43 Jaar lang abt van de abdij. «Joannes a Lovanio, appelatus Pisto- 

rius, vir venorabilis & magnae sapientiae, pia ac blanda dexteritate 
43. annis monasterium suum rexit». Overleed 29 Juli 1354.

* 1

capcllae sumptibus et expcnsis per presbyterium mercenarinm 
per rectorem ipsius parochialis ecclesiae elicendum de 
anno ad annnm, doncc ipsa capella competenter dofata 
fuerif, per nos decanum ad praesentalionem dicti rcctoris 
ad diclam capellam admittendnm et reclorum inslituen- 
dum in illa, eisdem parocbianis nuantum in nobis -,st ad 
quemlibel noslrum perlinel, indulgemur. Ita tarnen quod 
nullus sine expressa licentia dicti rectoris possil in diclo cymi- 
terio sepeliri vel ab ipso presbyter, sive fuerif mercenarius 
sive perpeluus, recipere ecc]cs>ast.ica sacramenla, salvo etiam 
alias in premissis jure parochialis ecclesiae praedictae, cum 
in omnibus et singulis premissis venerabilis el relitriosi viri 
domini Johannis Dei palienla Abbatis monasterii Everbodien- 
sis Praemonstratensis Ordinis (i) dicte dyoc.esis dicte paro
chialis ecclesiae patroni et fratris Walteri ejusdem ecclesiae 
rectoris, accesserit consensus parifer et assensus. In quorum 
omnium testimonium et munimen nos episcopus et Deca- 
nus et nos etiam Abbas el rector predicti, premissis omnibus 
quanlum in nobis est consentienlibus, sigilla noslra presen- 
libus duximus apponenda.

Datum a Nativitate Domini millesimo freccntesimo quadra- 
gesimo septimo (i3/i7) mensis martii XXV».

BIJLAGE III
«Henricus van Gierle, «investitus» van Weelde, geeft 
in i.35o zijn voorwaardelijke toestemming tot de op 
richting van de Kapel die zou toegewijd worden aan 
0. L. Vrouw en aan S. Jan de Doper».

1 Mei 1350
«Universis has litteras inspecturis, Henricus de Ghyerle, 

investitus ecclesiae de Weelde, Le.odiensis dyocesis, salutem in 
Domino. Noveritus quod nos omnia ac singula contenta in 
litteris quibus presentes sunt infixe super fundatione unius 
Capellae prope plateain de Weelde, de qua plenius fit mentio 
in litteris supradictis, consentimus pro ecclesia nostra prae- 
dicta et nostris successoribus ac ea laudamus et grata habemus, 
promittentes in perpetuis temporibus habere grata rata et fir
ma quod omnibus quorum interest, sub sigillo nostro pre- 
sentibus appenso significamus.

Datum anno Domini M°CCC°L<>, in die Philippi et Jacobi 
Apostolorum».
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bij lach: iv
«Bisschop Sonnius verenigt verschillende bene/iciën 
Ie Weelde en bepaalt de verplichtingen aan die be
neficiën verbonden».

12 September 1572
A.ctus unionis sic sonat:
«Franciscus Sonnius, Episcopus A nl verpiensis ad preces 

.loannis Laurenlii, pastoris Weeldensis supplicantis ut bene
ficium fundatum ad altare divi Georgii in ecclesia sub onere 
unius missae malutinalis Domjnicis el feslivis diebus cele- 
brandae, cum beneficie ad altare B. .loannis Bapt. in sacello 
extra diclam ecclesiam de Weelde, fundato c,-im onore 3 mis- 
saruin in hebdomada, quarum una celebrabitur singulis quin- 
dennis anlequam judex die juridica pro tribunal sedet. Nee 
non beneficium ad altare Spiritus Sancti, Antonii confessoris, 
Calharinac et Barbarae virginum, fundatum in ecclesia sub 
onere tres missarum ad placitum el quarlae missae singulis 
feriis lerliis celebrandae cum beneficie fundato ad altare divae 
Virginis Mariae in dicto sacello divi .loannis Bapt., sub onere 
unius missae, in perpetuum unire vellemus et dignaremur sub 
onere ut Rectores et possessores diclorum Beneficiorum, si- 
cut praemitlilur, uniendorum, coganlur et sint adstricti per- 
pcluis fuluris lemporibus Dominicis et festivis diebus. mis
sis, supplicationibus caeterisque officiis divinis, in habitu 
decenli interesse, ac pastorem personaliter curae suae deser- 
vientem et in dicla villa de Welde residenlem aliis curae ne- 
gotiis legilime impeditum in administralione Sacramentorum 
et officiis chori sublevare et assistere... Nos Sonnius antedjetus, 
consideratis quae circa praedicta consideranda veniunl, acce- 
dent.c etiam consensu et matnra deliberatorum R.D. Abbatis 
Averbodiensis, praeteractae ecclesiae ac praeteractorum bene- 
ficiornm collatoris Ordinarii ac Domini Cornelii Kriegsboom, 
moderni possessoris beneficiorum S. Georgii el S. Jois Bapt., 
precibus dicti supplicantis inclinali, el ulililale ac commodi- 
lale turn vice pastoris ac incolarum dicti pagi. consulere vo- 
lentes aucloritate noslra ordinaris ac delegala qua fungimur 
in hac parle, praedicta beneficia secundum modum. formam, 
reslricliones et conditiones praeinsertas unimus... et quoties- 
cumque conlingerit rectores sive possessores diclorum bene
ficiorum in dicto pago de Welde non residcre, et beneficio 
suo personalitef deservire. beneficiis erunl privati».

Illo tempore fuerunt duo rectores beneficiorum. nam cum su- 
pra dictus Cornelius Kniegbooms beneficium habebal, collalio 
/Vllaris B.M.V. in sacello cum altare S. Antonii. Catharinae. etc- 
facta fuit Paulo Everardi, presbyter, i.ö Aprilis i&73.
(Legitur in lilteris sigillalis Dionysii, Pauli, Mathaei et A.egi- 
dii .Abbatum.)
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BIJLAGE V
«Fondatie van Wouter van den Bergh. Extract uijt 
Schepenen Register der Vrijheyt Weelde waer inne 
onder andere staet als volght»;

12 November 1667
«Compareerdene voor Schepenen naer beschreven Wouter 

van den Bergh out schepenen ende borgcmcester deser vrij
heyt, out ontrent 7/1 jaeren, gaende ende staende gesonl van 
herten, syne memorie, verstant ende vijff sinnen, ten vollen 
machtigh ende gebruijekende, den welcken gegunt, gegeven 
ende gemaeckt te hebben, soo ende gelijck hij is doende mits 
desen tot het seiibreren van drije verscheijde ende distincte 
missen, te weten: smanghedags een van den II. Norbcrtus in 
de Cappelle van St Jan, en scoonsdaghs in de voors: Cap- 
pclle ter eeren van de II. Brigitta lesende, ende Sajcrdaghs 
een van onse Lievevrouwe in de parochiale kereke alhier, 
de welcke sal geschiedende singgende, allen tot. laeffenisse 
ende refringeringe der siele van sijne familie, mitsgaders voor 
alle de syne vrinden ende syne, soo wanneer de selve dooi
den wille van godt almachtigh uijt syn lichaem sal scheyden, 
de somme van een duisent guldens Cappitale op conditie dal 
deselve missen sulle geschieden door den eerw: heere van den 
bosch, ende dat voor zijn leven lanek ofte soo lanek als den 
selven gelieven sal verhopende dat het selve sal wesen met 
wille ende naer het welbehaegen van den eerw: Heere prelaet 
van Everbode, ende uijt pure devotie ende genegenheyt de 
welcke den selven tot de voors: heijligen is dragende mits
gaders in inclinatie ende recompense van weldaden, devoren 
ende getrouwe diensten dien den voors: eerw: Heere Ambro- 
sius van den Bosch in dese gemeynte heeft gedaen, ende soo 
wanneer den voors: heere quamp aflijvich te worden ofte het 
selve niet meer geliefde te bedienen sal het selve comen aen 
het convent, van Everbode om al sulcken heer aen te stellen 
als hun gelieven sal sonder nochtans dal het selve convent de 
selve beneficie ofte fondatie sal mogen unieeren met de pasto- 
rije ofte Cappellerije om al soo continuelijck te hebben eenen 
derde heere alles tot contentement van het magistrael, wel
cken voors: heere sal gehouden syn in loco Ie resideren onder 
conditie ende rectrictie als voors: gunt ende legateert ten be
hoeven als voors: den voors: Wauter van den bergh de voors: 
duysent guldens et sic et non aliter ende maeckt den voors: 
van den bergh hetselve legaet absolute regulier. Actum desen 
12 november 1667 coram Willem Dens ende Michiel Leyens, 
schepenen ende was onderteekent Wauter van den Berch, 
Willem Deens en Michiel Leyens; onderstont pro in collatione 
facta concordanliam cum suo originale, testor ende was on
derteekent

til
| -



— 167 —

de
11

Een eerste twist tussen de Ooienaars en 
hun pastoor. 1754

i
In Juli 175/1 zenden de Ooienaars naar de bisschop van Ant

werpen een aanklagend schrijven tegen hun pastoor (i).
Zij beklagen zich over E. lieer De Pape (2) om redenen, 

die we hier resumeren.
i°) Hij heeft de kapel van Oosterwijk (3) verlaten, waar 

twee wekelijkse missen gefondeerd werden. 7 Gulden en 10 
stuivers ontvangt hij daarvoor. De oude mensen en inwoners 
van hel gehucht treuren er om dat ze die missen niet meer 
kunnen horen.

■2°) Op de biechldagen worden de parochianen niet behoor
lijk geholpen, vermits de heer pastoor veel te laat in de kerk 
komt. In 1753 moesten de inwoners van Ooien en Oosterwijk 
drie dagen achtereenvolgens naar de kerk komen om hun 
Paasbiecht te kunnen spreken.

3°) De herder stelt geen bepaald uur vast voor de wekelijkse 
missen in de parochiekerk. Op Zon- en feestdagen begint hij 
daarenboven niet op tijd de Heilige Mis, al kondigt hij deze 
aan voor 9 uur.

/i°) Dikwijls in de week gaat hij naar Herentals, zodat een 
zekere «Pappe» gestorven is zonder Heilige Sacramenten.

5°) Hij heeft het geld voor zich gehouden, dat opbrengst 
was van de offerpenning voor de relikwieën van Sint Mar- 
tinus, Sint Sebasliaan en andere heiligen. Erger nog, hel 
geld, door voorgaande pastoor achtergelaten, werd eveneens 
gehouden. Deze voorganger kocht, in leven vier grote schil
derijen voor de kerk, die door de tegenwoordige pastoor 
nog niet werden vereffend. Zo gaat de devotie voor het of
feren totaal te loor.

De parochianen durven dan ook voorstellen aan hun bis
schop de onderpastoor, die zeer toegewijd en naarstig is, aan 
te stellen als pastoor. De pastoor zou dan de functie van on
derpastoor vervullen.

Eerwaarde Heer Pape gaat te rade bij de Prelaat van 
Abdij van Tongerloo en op diens voorstel laat hij, op

(1) Aartsbisschoppelijk archief, Mechelcn. Bundel Ooien. Niet genumm.
(2) Fclix De Pape was pastoor te Ooien van af 28 Januari 1745 tot 21 

Februari 1774, datum van zijn afsterven. Cfr. M.A. Erens: De Pas
toors van Ooien in Zuiderkempen, XVI (1947), nrs 3-4 blz. 73-74.

(3) De kapel van Oosterwijk wordt ook genaamd de tKapel van O.L.Vr. 
Visitatie», gelegen onder Oosterwijk, gehucht van Tongerloo. Geeste
lijk behoorde het gehucht lange tijd tot de parochie van Ooien.
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(4) Archief Aartsbisdom Mechelen. Bundel Ooien. Document in papier, 
niet genummerd. Titel: Antwoordt op de Accusatien aon den onder
geschreven voorgestelt door den Eerw. Heer Prelaet van Tongerloo 
den 10 Julii 1754. De brief werd afgetekend door F. de Pape, pastoor 
Ooien, de 11de Juli 1754.

(5) Over de fondatiën in de hier genoemde drie kapellen onder Ooien 
vinden we meer gegevens in de bijdragen van E.H. Lauwerys in : 
volksdevoties en volksgebruiken in Oud-Herenthals en Omtrek, Hoog
straten 1929, blz. 99 en vlg. en in Oolensche Bijdragen I, Brecht 
1938, blz. 1 en vlg. Deze documenten kunnen ook de gegevens daar
over aanvullen. Vergelijk verder met «De St. Willibrorduskapel te 
Meeren van zelfde schrijver in «Oolensche Bijdragen», II (1940), 
blz. 99 en vlg.

j

Juli 175/1, een antwoord op die beschuldigingen geworden 
bij de bisschop (4).

Zijn repliek bevat de volgende kordate punten :
i°) Er zijn in de Oosterwijkse kapel inderdaad twee 

kelijkse missen gefondeerd. Op kermisdag laatstleden 
ik ér een Heilige Mis voor de laatste keer. Per jaar ontvang 
ik daarvoor i5 gulden.

Ik zal die Heilige Missen niet meer lezen, omdat de kapel 
meer dan een half uur ver verwijderd is van de pastorij. De 
kapelaan moet bovendien twee wekelijkse missen lezen in 
de Gestelkapel. Die kapel ligt meer dan een uur van de pa
rochiekerk af. Nog zijn er twee wekelijkse missen te lezen 
in de kapel te Meeren, die vijf kwartiers ver van de paro
chiekerk staat (5). Zo kan hel voorvallen dat de kapelaan 
en ik mis lezen buiten de parochiekerk en geroepen worden 
voor een doopsel, bediening, zodat er dan geen H. Mis meer 
kan gelezen worden in de kerk. Ik laat echter alle lijkdien
sten doen in de parochiekerk. Zonder toestemming of con
sent werd er een derde wekelijkse mis gefondeerd in de 
Sl Willebrordus-kapel, voor hel bedrag van 17 gulden en 
een aam wijn. Om redenen reeds vermeit!, wordt ook die mis 
niet meer gelezen. De kapellen en hun diensten zijn «het ruïn 
ende bederf» van onze parochiekerk.

20) ’s Zomers hoor ik biecht te 6 uur, op grote feestdagen 
te 5 uur of half zes. ’s Winters doe ik dal om half zeven en 
blijf zitten zolang er biechtelingen komen, zelfs tol de hoog
mis toe, tenzij ik geroepen word voor een zieke.

3°) De wekelijkse mis wordt zoveel mogelijk gelezen op 
hetzelfde uur. Op Zon- en heiligdagen begint de hoogmis om 
tien uur om toe te laten dat de overblijvende familieleden 
kunnen mis horen nadat deze, die naar de vroegmis gingen, 
thuis gekomen zijn. Sommige parochianen wonen ander
half uur ver van de kerk af.

4°) Bij uitgang naar Herentals of elders, voor bezoek aan
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Waren de Ooienaars ‘«Lompe boeren»?
In de Z.E. lieer Deken van Hoogstraten hebben de Ooienaars 

een niet onbedreven verdediger van hun naam en faam. 
Heeft Z. E. H. Lauwerys niet op verschillende plaatsen (i) 
bewezen dat de inwoners van zijn geliefd geboortedorp tot 
drie kunnen tellen en dus niet de «lompe boeren» zijn, waar
voor ze te pas en te onpas versleten worden ? O neen, ik zal 
niet het tegendeel trachten te bewijzen. Ik ga nog een kluit 
bij in hel zakje doen om die charmante verdediging van de 
advokaal der Óolense eer en goede naam te verstevigen. De 
Ooienaars immers kenden reeds in 1777 de redenen van hun 
zogezegde domheid. Ook toen reeds verdedigden zij zich tegen 
deze valse aantijgingen en vernederende naamgeving, bij 
monde van hunne vroede advokaten, de schepenen van het

(1) J. Lauwerys: Ooien, een typisch Boerendorp in Oolensche bijdra
gen II, Turnhout, 1941, blz. 5-7. J. Lauwerys: Ooien. In Herentals, 

II (1935), 1, blz. 16-20. Idem in «Onze Kempens, 1948, 1, blz. 13-17.

andere heren pastoors of voor zaken, verwittig ik mijn ka
pelaan. Is deze niet thuis dan ga ik niet, tenzij een pater 
mij kan vervangen. Soms verzoek ik de pastoor of kapelaan 
van Noorderwijk een oog in ’l zeil te houden voor een, twee 
of drie uren. Wat die « Pappe» betreft, hij was waarschijn
lijk reeds dood, voor een priester geroepen werd. Trouwens 
hij woonde even dicht bij Noorderwijk als bij Ooien.

5’) Hel offergeld der relikwieën heb ik meegenomen naar 
Antwerpen, '(wee schepenen waren getuigen daarvan. Daar
mee heb ik een «vaen voor de H. Rozenkrans, eenen casuyver» 
gekocht. Rekening van uitgave heb ik gevraagd. Ze zal tij
dig geloond worden.

Pastoor De Pape beet flink van zich af en had er goed 
aan gedaan de Heer Prelaat van Tongerloo als verdediger te 
nemen voor de zaak. We kennen niet het verloop van de 
twist, maar menen wel te mogen denken dat de Ooienaars 
geen gelijk kregen bij hun bisschop. Want De Pape bleef 
nog lange jaren pastoor der parochie. En kwamen de Ooie
naars niet terug voor den dag met ongeveer dezelfde vragen 
zowat 25 jaar later, onder het herderschap yan pastoor Van 
Mieghem, opvolger van De Pape. Dan zullen de Ooienaaars 
het probleem anders voorstellen, zodat we vermoeden mogen 
dat Z.E. Hcer De Pape wel niet de «persona grata» was bij zijn 
parochianen.
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dorp. Hel document bewijst echter ook en «honni soit qui 
mal y pense» dat die «infamercnde» naam al zeer vroeg in 
omloop was en met voorliefde gebruikt werd door enkele 
personen uit de omgeving, die Z.E.H. Lauwerys zou noemen 
de «nijdigaards».

In een brief van de heren schepenen van Ooien, trerichl 
aan de Bisschop van Antwerpen, op 3 Oclober 1777, doen 
de Ooienaars een tweetal voorstellen aan het bestuur van het 
Bisdom (2).

Zij smeken Monseigneur hun de toelating te schenken om 
een g-uren-Mis te laten celebreren, elke Zondag, in de Kapel 
van O. L. Vrouw ter Geslelen (de Gestelkapel).

Zij bidden hem ook een onderrichter in de Catechismus te 
doen aanstellen, ten voordele van kleinen en groten, want 
voor de meeste inwoners van de zeven gehuchten onder 
Ooien is het practisch ónmogelijk de calechismuslessen te 
komen volgen in de parochiekerk.

Immers, dit onderricht wordt gegeven ’s Zondags om 2 uur 
in de namiddag. De parochianen zijn echter pas om 1 uur 
thuis van de Hoogmis. Dan hoeven ze nog te eten, zodat Ca
techismusles en lof uit zijn wanneer ze arriveren ter kerk, 
doordat de afstand van huis naar de dorpskerk veel te groot 
is. En nu leggen de Oolense advokalen de vinger op de pijni
gende wonde. Zij schrijven :
Daarvan is het «absoluet ende incontestabel gevolgh», datter 
in heel Brabant geene personen te vinden sijn soo van de 
oude, groote als clijne de gene minder ten opsichte van de 
Catechismus sijn geinslrueert als d’inwoonders van de selve 
seven gehuchten».
Het zal inderdaad zeer erg geweest zijn, want in een «Memo
rie» (3) over hetzelfde feit wordt deze waarheid nog even 
in het Frans herhaald. Lezen we daar niet: «Aussi les habi- 
lens de ces hameaux sont ils tres ignorans dans ces matieres 
et ils ont meme LA REPUTATION dans le Pais de fagon 
meme, que souvent ils se presenlent au Mariage, sans savoir 
leurs Priores, et moins encore leur Cathéchisme, et qu’ils 
passent souvent des années entieres sans entendre aucune in- 
slruction chrelienne.»

Om die reden durven de schepenen dan ook met klem aan
dringen bij hun Bisschoppelijke overheden opdat hun smeek
schrift met goed gevolg zou worden aangchoord. Want, zeg-

(2) Archief van het Aartsbisdom Meohelen, Bundel Ooien, «Saeellum B.V. 
ter gestele sub Parochie de Ooien transfertur missa de die me

curii in Dominieam cum instruetione. Document nr 18.
(3) In hetzelfde bundel van zelfde archiefdepot : Memoire (niet genum

merd). Niet gedateerd, denkelijk van dezelfde tijd.
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gen ze, «d’Inwoonders der gemelde gehuchten gelijck aen 
alle omliggende Dorpen is bekent alomme tol hun groot leet- 
wesen ende verdriet geinjameert worden met den naein van
bolle oolenaers».

Veel erger is echter — en met behendigheid hanteren de 
pleiters dit argument — dat «uyl welcke infamie ondertus- 
schen niet allecnen resulteren andere injurien ende oneenig- 
heden maer selfs oock vele vechterijen.»

En de botte Ooienaars vragen zich terecht af: «Waarom 
geven ze ons die spotnaam?» Er bestaat niet de minste reden 
toe, want de Ooienaars zouden, in zake onderlegdheid in de 
Christelijke lering, minstens even bedreven, indien niet ver
standiger zijn, «ingevalle sij d’occasie hadden connen heb
ben van geinslruecrl te worden».

Zeer zelden kunnen zij de onderrichtingen bijwonen. Soms 
maken ze toch van de gelegenheid gebruik om in een naast- 
bijgelegen dorpskerk de lessen te gaan volgen, maar daar «on- 
dervraeghl wordende ende hetselve ignorerende bevanght hun 
de schaemte ende de vreesc soodaenigh dat sij de raere ofte 
seldlsaeme occasien noch tomen te vluchten». Nooit, zo getui
gen de voorsprekers, hebben we een aangenamer voorstel ge- 
daen aan Monseigneur «mits sij geen ander but en beoogen 
dan alleenclijck den noodigen godsdienst ende de instructie 
ofte onderweysinge van dien tot saligheyl der zielen noodigh».

Zij durven dan ook hopen dat Monseigneur zijne talenten 
en gaven van « rijp ende verslandigh oordeel ende eene goede 
natuere» zal aanwenden om de supplianten in deze petitie 
voldoening te schenken.

De ondertekenaars van dit degelijk pleidooi waren denkelijk 
de schepenen van Ooien: Peter Hclsen, Peeter Smedts, Adri- 
aen Heylen, Amand van Houdt, Peeter Cluyts, Peeter F. Mer- 
lens en Adriaen Deckers.

Wel, had Z. E. lieer Lauwerys geen gelijk ?
De schepenen van Ooien, de besten onder de Ooienaars, 

hadden er alleszins versland van een smeekschrift op te stel
len, hun onderdanen te verdedigen en hun naam hoog te 
houden. Wat meer is, zij haalden hun slag bijna volledig 
thuis, al kostte hel veel moeite (zoals blijken zal uit het vol
gende artikel). Door Zijne Doorluchtigheid, de Bisschop van 
Antwerpen, die naar het schrijven der schepenen «een oprecht 
ende gereguleerl oordeel» bezat, werden de gevraagde zaken 
geredelijk ingewilligd.

Zij bewaarden meteen een schriftelijk pleidooi voor de na
zaten, opdat dezen zich zouden verdedigen zoals zij, opdat 
zij weten zouden hoe die spotnaam kon ontstaan, — en niet 
door hunne schuld — opdat zij meer zouden weten dan de 
geëerde geleerden, gevierde dichters en poëten, die bêroép
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Een tweede twist tussen de Ooienaars en 
hun herder.

Hel celebreren van een Zondagsmis in de kapel van Gestel 
en de uitbreiding van hel catechismusonderricht gaven aan
leiding lot een tweede spijtig dispuut tussen de Ooienaars en 
hun pastoor, de E. II. .1. I’’. Van Mieghem (i).

Uil een paar documenten konden we hel verloop van die 
twist bijna helemaal volgen (2). Deze documenten sluiten 
aan bij hel stuk, dal reeds Ier sprake kwam in ons artikel 
«Waren de Ooienaars «lompe boeren»? (3)». in een brief aan 
Zijne Doorluchtige Hoogwaardigheid, de Bisschop van Ant
werpen, de dato 2.0 Oclober 1777, geeft de aartspriester (ar- 
eldpresbyter) van hel Dislrikl llcrenlals, waaronder de paro-

iwoeslen doen op hun fantasie, om die naam te verklaren (4)- 
Helaas, de spotnaam bleef beslaan. De inwoners der omrin

gende dorpen hadden wellicht niet dal «rijp ende verstandigh 
oordeel»? Of waren zij inderdaad «nijdigaards» ? (5)

(4) Raadpleeg v<x>ral: J. Cornelissen': Nuderlandsche Volkshumor op stad 
en dorp, land en volk, 1, Antwerpen, 1929-31, blz. 258-83. Ook C. B. 
De Ridder; Historische Mengelingen over do Kempen (1869), blz. 56.

(5) Dit document werd ook in ’t kort reeds verwerkt in een bijdrage van 
Z. E. H. Lauwerys «Volkspoëzie over den ”pot met 3 Ooren”» in 
Oolensche Bijdragen II, Turnhout- 1941. blz. 19-21. Schrijver benut
tigde ren paar documenten uit het Staatsarchief Antwerpen, 
Afdeling Ooien, 25.

(1) Jambus Ferdinandus van Miegen was pastoor te Ooien vanaf 20 April 
1774 tot 19 December 1796, datum van zijn overlijden. Cfr. «De Pas
toors van Ooien» in De Zuiderkempen, XVI (1947), 3-4, blz. 68-76, 
bijdrage door M. A. Erens.

(2) De documenten berusten in het Archief van het Aartsbisdom (Mcche- 
len), Bundel Ooien. In zijn artikel «Volkspoëzie over den «Pot met 
3 Ooren» Oolensche Bijdragen II (1941, Turnhout blz. 18 en vlg.) 
bewerkte Z .E. Heer Lauwerys gelijkaardige documenten, berustend 
in het Staatsarchief, Antwerpen, Afdeling Ooien, nr 25. Beide reek
sen archivalia vullen elkander mooi aan. Mechclen bezit een paar 
documenten meer, waardoor we in staat waren het «proces» in zijn 
geheel verloop te volgen. Daarom zagen we er ook geen bezwaar in 
de zaak afzonderlijk te verwerken in een bijdrage over Ooien.

(3) Cfr. Voetnota 2 in artikel «Waren de Ooienaars lompe Boeren?» 
Document in Aartsbisschop] olikj Archief, Mechclen, Bundel Ooien, 
nr 18.
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A. Vonder Borght.
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beginne wellicht de godvruchtige eigenaars, en later wellicht 
de tiendeheffers ? Maar nadien ?

Bovendien is de toelating tol het lezen van de Heilige Mis 
en het bijwonen daarvan in de kapel een eerste slap naar 
de scheiding tussen parochiekerk en kapel, leidend tot ver
deling van de parochie. Wat de priester en bedienaar betreft, 
kan geen sprake zijn van overname, vermits de fondatie van 
de kapel van Meeren momenteel nog steeds in ’l bezit is 
van de E. Heer Van Beyneu, wonende te Oevel (5).

chic Ooien ressorteerde, zijn advies over het smeekschrift der 
Ooienaars (j). We volgen daarin de gedachtengang van de 
adviseur.

Het ware natuurlijk Ie wensen dat het onderricht in de 
catechismus zou uitgebreid worden, vooral in de plaatsen 
waar de parochianen te ver van de parochiekerk af wonen. 
«Incredibilis enim cl deploranda nimis est ignorantie in Mys- 
leriis fidei». De. ouderlingen en kinderen, die in de Zomer de 
hulp van hun herder krijgen, moeten deze ontberen tijdens 
<le Winter, ter oorzake van het slechte weder of van de abo- 
minabel-slechle toestand der wegen, zodat ze werkelijk on
wetend worden inzake geloof en Christelijke lering. «In quo 
casu ctiam snul magna pars parochianorum de Ooien». De 
petitie der Ooienaars is dus wel redelijk en aanvaardbaar.

Er rijst alras een eerste principiële moeilijkheid op. Koevele 
kapellen zouden er moeten gebouwd worden om 
noemde euvel Ie verhelpen op de 
de Ooienaars? Niet alleen in Ooien 
lijkheid.

Een tweede bezwaar doel zich voor. De Gcstelkapel is wel 
goed gelegen. Het is echter te vrezen dat ook diegenen, die 
dichter bij de parochiekerk wonen, de diensten in de kapel 
zouden wensen bij te wonen. Dus zal de kapel moeten xer- 
grool worden. Wie zal de kosten daarvan dragen ? In den

(4) In hetzelfde archief, zelfde bundel. Document met titel in dorso: \s- 
visamentum ad supplicam per parochianos de Ooien illustrissimo ac 
reverendissimo Domino Episcopo Antverpiensi porrectam >. Document 
van papier, in folio-formaat, 2 folio’s, waarvan beschreven folio lr°, 
lv° en 2r°. De aartspriester in kwestie is A. Vander Borght. De 
bisschep, waarvan sprake is Mgr Wellens.

(5) In de Gestelkapel hadden godvruchtige mensen een fondatie gesticht 
van twee wekelijkse heilige missen, een op de Woensdag en een op 
Zaterdag. De Ooienaars stelden voor om de Heilige Mis van Woens
dag te mogen laten lezen op de Zondag. Daar zou dan een sermoen 
en catechismusonderricht gegeven worden. Voor het onderhoud en de 
bekostiging van een priester stelden ze voor een beneficie te bepalen, 
waarvan ze de collatie bezaten. Door middel daarvan zou de priester 
genieten van een jaarlijks inkomen van 425 florijnen, zodat hij nooit
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Tndien al deze moeilijkheden overwonnen worden, moet 
zich de Bisschop absoluut het recht voorbehouden oin de aan
stelling van een priester te doen aldaar. Immers, in verkie
zingen gaan de buitenmensen niet voort op echte kieskeurig
heid, maar op een persoonlijke voorliefde. Naar mening van 
de schrijver is er wellicht een gemakkelijkere weg open lot 
oplossing van de twee vernoemde moeilijkheden, de uitbrei
ding van hel catechismusonderricht en de quasi-onmogelijk- 
heid tot het bijwonen van de 11. Mis in de parochiekerk.

Dit advies gaf de aartspriester in zijn brief van de 20ste 
Oclober, geschreven te Gierle, ten jare 1777.

Pastoor Van Mieghem zou zich natuurlijk niet onbetuigd 
laten. In een schrijven aan de Z.E . Heer .1. D’llornes de Gel- 
dorp, secretaris van de Antwerpse Bisschop, deelt hij zijn 
mening mede (6). Resumeren we zijn kordaat bejoog. Hij 
beantwoordt de voorstellen en opwerpingen één na één, als 
volgt.

1°) Het request van de Ooienaars, opgesteld door de secre
taris van het dorp «is niet gepresenteert propter Chrislum, 
sed propter Lazarum, seu proprium interesse» antwoorden 
de tiendeheffers aan de heer pastoor, die hun daarover om 
inlichtingen heeft gevraagd.

Immers, de heer secretaris, samen met een ander persoon, 
heeft aan de Gestelkapel vele heidegronden liggen. Zij welen 
daarmee geen blijf en hebben dan «dit lockaes uitgevonden 
van eenmisse sondaegs in voois. capelle te krijgen». Zo zal 
daar wellicht gebouwd worden en zullen die heidegronden 
tol bouwland omgezet worden.

2°) De afstand, die de inwoners af te leggen hebben, wordt 
in hel request aangehaald in « in figura exagerationis, 
seu amplificalionis.» Die wordt dus uitgedrukl in de stijlvorm 
van een oratorische overdrijvingsformule. Er zijn trouwens 
slechts enkele huizen ver afgelegen van de parochiekerk, 
langs Oevel weg. De aldaar wonende parochianen gaan naar 
Oevel of Herentals. Doel zich dal niet voor in alle parochiën ? 
Dus zou men overal kapellen moeien bijbouwen « tot gecste- 
lyk ruin en perditie ». Iloevele parochianen zouden er dan 
no" naar de slem van hun eigen herder komen luisteren P Dit 
alles « bringt maer disorder mede ».

3°) De Gestelkapel staat in de heide en kan ónmogelijk i5o 

tot last van de parochianen zou hoeven te zijn, noch tot last van 
de tiendeheffers.

(G) Document in Aartsbisschoppelijk archief te Meehelen, Bundel Ooien, 
Brief van 2'2 Oclober 1777, getekend «F. Van Mieghem, pastor in 
Ooien.» Document in papier, 2 folio’s, waarvan beschreven fol. 1 r° 
1 v° en 2 r°. Niet genummerd.
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mensen bevallen. liet request spreekt echter van eventjes Coo 
communicanten, de kinderen niet meegerekend. Ze zal dus 
moeten herbouwd worden. Daarentegen verzetten zich de 
tiendeheffers.

/i°) De abt van Tongcrloo bezit hier het patronaatschap, 
zodat de bedienaar van de kapel een heer van Tongerloo zou 
moeten zijn.

5°) Er kan tenslotte geen sprake zijn van het afnemen der 
opbrengst, voortkomend uit het beneficie van Meeren-kapel. 
Deze hoort toe aan de bedienaar van deze kapel (7).
De E. lieer Pastoor haalt in zijn antwoord dezelfde bezwaren 

aan als de Z. E. lieer Van der Borght, aartspriester van I'eren- 
ta Is.

Lil de « Mómoire », het volgende hierbij aansluitend do
cument, kennen we het verder verloop der feiten (8 >.

De Bisschop van Antwerpen wint nog de mening in van de 
Heren van Tongerloo en van de Tiendéheffers. Mevrouw de 
Gravin de Lannoy, een der laalslen, keurt het voorstel der 
Ooienaars goed. Ook de abt van Tongerloo verzet zich niet 
legen de petitie en stemt er door een descreel van de 3oste Octo- 
ber 1777 in toe dal de mis van Woensdag verschoven wordt 
naar de Zondag. Hij stelt wel de voorwaarde dal er tijdens 
de mis een eerste on,<lerricht zou gegeven worden en nog 
een tweede in de namiddag. De formele toelating volgde dan 
ook. Toch verzette zich de heer pastoor tegen het besluit van 
zijn bisschop, die de toelating gaf op 3o December 1777-

De rode Januari 1778 zendt de herder notaris Coomans 
naar de schepenen van Ooien met hel notarieel verbod om 
de kapel te openen op Zon- en feestdagen. Hij dreef de 
stoutheid zo ver te beweren dat hij een expliciete toelating 
bezat vanwege de bisschop om hel verbod uit. te vaardigen. 
Een schrijven van de secretaris van de bisschop op 26 Januari 
1778 lichtte de bisschop in over de weerspannigheid van zijn 
pastoor en over het misbruik van zijn bisschoppelijke naam 
door deze.

(7) We verwijzen naar voetnota (4). De bezitter, die hier bedoeld wordt 
is de E. Heer van Beynen van Oevel. Elders lezen we E. H. Van 
Beylen.

(8) Document in zelfde archief, zelfde bundel. «Mémoire». Niet genum
merd, niet getekend. Op een bijgevoegde nota op afzonderlijk bladje 
papier lezen we : II « faut joindre une copie autentique du 
Decret de 1'Eveque de Anvers. De meme les Declarations de ceux 
ou, Gens de Loi, qui ont entendu que le Curé s’est dedit publique- 
ment, ou a declaré de revoquer la deffense qu’il avoit faire etc. a 
la eonclusion, demander de finir cette contestation par devant Com- 
missaires pour eviter des fraix.» Die nota’s zijn echter niet te vinden.
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(9) Copie van een brief in zelfde archief, Mechelen, Bundel Ooien. Brief 
van 27 Mei (? onduidelijk) 1778, getekend door J. B. Soeten, secre
taris te Ooien, die ook op 26 Januari aan de pastoor een dubbele ko
pij van het door deze uitgevaardigde verbod ging afvragen. De pas
toor had hem echter geantwoord «als dat het openen van de kapel 
Ter Gestelen geen gemeynte affairens zijn.» Immers op 30 December 
had Mgr. Wellens de gevraagde toelating verleend. Vermits pastoor 
Van Mieghem echter niet manoeuvreren wou, werden de Paters Au
gustijnen en de Minderbroeders van Herentals gevraagd om de post 
te aanvaarden. Ook dezen durfden het niet aan.
De pastoor van Ooien had er werkelijk de schrik in, ook acht jaar 
later nog in 1786. Cfr reeds vermelde bijdrage van E. H. Lauwerys 
in Oolense Bijdragen, II, blz. 21.

De bisschop gaf zijn pastoor bevel het bedrog onmiddellijk 
te staken en in het publiek goed te maken. De a3sle 
Februari daaropvolgend trok de pastoor zijn verklaring in, 
ten overstaan en in het bijzijn van de heren schepenen en 
van de dorpsonderv. ijzer. En toch hield hij voet bij s<>k en 
wou hel decreet van zijn bisschop niet doen naleven. Lange 
tijd hield hij de kelk van de kapel in verzekerde bewaring bij 
hem thuis, opdat niemand er zich zou van bedienen voor het 
celebreren van een Heilige Mis in de GestclkapeL Dit alles 
trachtte hij goed te maken met het sterk woord dat hij 
bisschop was in zijn eigen parochie.

De Ooienaars hielden er echter niet aan in proces te treden 
met hun herder. Ze zouden een beter middel zoeken om het 
gezag van hun bisschop weer te doen gelden en de pastoor 
te verplichten het decreet ten uitvoer te brengen.

Het schrijven van secretaris J. B. Soeten van Ooien licht 
ons in over de gevonden oplossing (9). Hij meldt aan de 
Prior van de Abdij van Tongerloo, te mogen hopen 
dal de Ooienaars en de pastoor de zaak in der minne 
zullen kunnen regelen.

De bisschop van Antwerpen heeft hun de toelating geschon
ken een Zondagse Heilige Mis te laten lezen in de kapel 
van Meeren. Er zal daarin een sermoon of onderricht gegeven 
worden. Een tw'eede onderricht mag gegeven worden in de 
namiddag, gedurende het lof. Om te voorzien in de bestaans
mogelijkheid van een beneficiant laat de bisschop ook toe 
dat het beneficiegeld van de Meerense Kapel zou gevoegd wor
den bij de inkomsten van de Gestelse Kapel. Zo zou hel bedrag 

gulden per jaar belopen. De Oolense schepenen zouden 
collationeren. Dit alles kan maar geschieden na het vacant 
worden van het beneficie van Meeren door dood of cessie van 
de Eerw. Heer Van Bijlen. De Ooienaars waren er zelfs toe 
bereid de collatie af te slaan aan de prelaat van Tongerloo. 
Zij stelden daarbij echter een voorwaarde. De prelaat moest
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dan bijdragen in het dekken van de onkosten voor het bou
wen van een vaste woonplaats bij de Gestelkapel voor de be
neficiant. Ook moest hij de helft betalen van de onkosten voor 
hel vergroten van de kapel. De andere helft van het bedrag 
zou geput worden uil de opbrengst van de rente van de Kapel 
en van de giften der Ooienaars uit de buurt. De secretaris 
van Ooien is er wel van overtuigd dat in geval van proces 
de onkosten zullen vallen ten dele van de abdij. Hij steunt 
zich daarbij op het vonnis uitgewezen inzake het proces tus
sen de inwoners van Gelrode en de prelaat van St Geertrui, 
zodat hij wel hoopt dat de prelaat zijn voordeel zal halen 
uil een akkoord.

We durven vermoeden dat de prelaat hel niet heeft gedaan 
en dal de Ooienaars, niet wensende hun pastoor in een proces 
te betrekken, alles bij de oude gelaten hebben. In zijn studie 
« De Vcldkapellekens in de Kempen : Ooien » (10) spreekt 
E. Heer Lauwerys niet van een Zondagse Heilige Mis, noch 
voor de. kapel van Meeren, noch in deze van Gestel. 
De Ooienaars heben echter later wel hun zin gekregen. Rijst 
niet de nieuwe parochiekerk op in Achter-Oolen in 1877. Ook 
het argument van pastoor van Mieghem werd door de nood
zakelijkheid bewaarheid, want ruim honderd jaar na deze 
twisten, wordt de parochie van Achter-Oolen erkend bij 
Koninklijk Besluit van 27 April 1866 (ir).

(10) E. II. Lauwerys: De Vcldkapellekens in de Kempen, in Oolcnsche 
Bijdragen, 1, blz. 1-19. Dezelfde studie werd in het kort, verwerkt 
in «Studiën over Herenthals, nr. 1, Volksdevoties en Volksgebrui
ken in Oud-Herenthals en Omtrek, Hoogstraten, 1929, blz. 99-103. 
Over de geschiedenis van de Meerense kapel schreef E. H. Lauwerys 
een uitvoerige bijdrage in Oolensche Bijdragen, II, Turnhout, 1941, 
blz. 99 en vlg. «De St. Willebrorduskapel te Meeren». Voor het ont
staan van de kapel klimmen we alleszins verder op dan de datum 
1761 (heel waarschijnlijk een datum van reparatie). We menen zelfs 
verder te mogen teruggaan dan de datum 1536, datum meegedeeld 
door Dr Jan Van Gorp aan E. H. Lauwerys. Voor 1507 lezen we 
in Leenboek 1507, Gemeentearchief Westerloo, f° 102 v°: Jan Bulkens 
houdt te leene een volleen dwelck hem opgedraeghen heefft Pecter 
Bulkens zijn vader endo Peeter Bulkens heeft den eedt gedaen voer 
zijnen zone, gcleghen onder Oelen ter Meeren bij Sinte Willeboort 
Cappelle... ».
Ook voor de Gestelkapel klimmen we verder op dan 1641, datum van 
begin van eerste rentenboek der kapel. We citeren uit «Meetboek van 
III ende Oosterwijck, '1641, Archief Abdij Tongerloo RA... TIP, 
49, f° 45»: suyt de straete bij ’t. Cappelleken van Oosterwijck...» 
en idem, f° 62: «z.uyt de straete naer het Cappelleken van Oosterwijck

(11) Intussen (ik meen in 1947) werd ook een kapcllanie met regelmatig» 
parochiële dienst opgericht ie Oostenrijk. De heren van Tongerloo 
zijn hier de bedienaars van.
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Tot slot menen wij wel te mogen wijzen op de contradic
ties in de verklaringen van pastoor De Pape en pastoor Van 
Mieghem. Ze worden flagrant als ze het hebbi n over de af
stand, die de parochianen af te leggen hebben oia de parochie
kerk te bezoeken. Bij beiden is er echter een-m tendlieid in 
het opzet, de kapellen alleszins niet te laten uitgroeien tot 
centra voor een nieuwe parochie. Pastoor de Pape vond het 
te lastig in Ie staan voor de bediening van de parochiekerk en 
de vele kapellen, terwijl van Mieghem trachtte te bewijzen 
dat de parochianen het wel niet zo lastig hadden om een mis 
te komen horen in de parochiekerk. Beiden zijn het ook 
hartsgrondig eens om te beweren dal die fondaties en diensten 
in de kapellen « een ruine en bederf » zijn voor het paro
chiaal leven. Zij willen alles centraliseren in de parochiekerk, 
de parochie bewaren als een mooi geheel. Was die bedoe
ling slecht ? Niemand zon het durven beweren, al mogen 
we wel vermoeden dat hun houding te laken was in meer 
dan één punt.

1
' 4

h’.
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Archivalisch Kleingoed.

Poederlee de 12de dag

(i)
Drs Fr. VERBIEST.

door de schepenen van 

de hel stuk af.

(1) Het document berust tussen de vele stukken over verscheidene dor
pen uit de omgeving van Herentals. Het werd geschreven op eenvan Herentals. Het werd geschreven op 
dubbel folio, waarvan het eerste blad beschreven is op verso en rccto- 
bladzijdcn. Papier, met handtekening van de meier van Poederlee.

« SIMPEL » EN « KLEIN » POEDERLEE IN i5Z|2
Ingaande op een schrijven van de stad Herentals, maakt de 

Meier van Poederlee de algemene staat op van de waardevolle 
en belastbare goederen van het dorp. Het komt ons voor dat 
hij, als gewiekst belastingsontduiker, de kwaliteit van zijn 
dorp minimaliseert. Zij is, zo getuigt hij, «zeer simpel ende 
cleijn».

Wat geeft hij dan zoal aan? Hier volgt de tekst, gecopieerd 
uil het stuk, (lat wij Ier inzage kregen, in het Staatsarchief 
te Antwerpen, Fonds Herentals, Burgerlijke Afdeling, nr /ig :

« Daer inne wij nu ter tijd bevinden te zijne omtrent eene 
ende dertich ploegen, metten gehuechle ende den heertganek 
van heerle. Oick wel verstaende, dal wij daer inne begrijpen 
(ie hoeuen ende goeden vanden heer van poederle ende die 
van Dierheke. De welcke bij ons vrij gehouwen woirden van 
belastingen ende beden ende De welcke goeden wij bevinden 
wel te excederen het vierendeel vanden valoere des voirsc. 
dorps van Poederle. Ende aengaende de vrachtwagenen ende 
vrachlpeerden vercleeren wij voer warachtich zijnde Dat de 
voirs. ploegen maer bij ons gehouden en zijn omme simpele 
Lantbouwinge daer mede te doene elck na zijnen stael, son- 
der dal wij eenighe wagene oft. peerden bevinden die gecos- 
lumeert zijn Ier vracht te varen oft opte bane gerect te zijne 
dan alsl van noode ware dal de huijslieden henne goet ter 
merci souden mogen pennewaerden elc na zijnen staet. Ende 
aengaende den clooster goeden en bevinden wij binnen den 
voirsc. dorpe van poederle egheene clooster hoeuen dat dat 
hel goidshuijs van tongerle heffende is vander thienden on
trent XXI.1 mudden rogge ende het. gasthuijs van herentals 
binnen onsen bedrijue wel houdende es los van bede ende 
belastinge onder bosschen, beemden, Lant ende heijde, on
trent XIJ boenderen eruen, sonder dat hetselue gasthuijs bin
nen denseluen onsen bedryue eenighe peerden oft waghen 
houdende es.»

Dit bestek werd opgemaakt, «sonder fraude ofte argelist», 
" ’ ’ ’ ,, van Maart anno

XV honderd en XLII. De Meier van Poeder.lee, Wraghe, teken-
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AANSTELLING VAN EEN IJKMEESTER TE WEELDE. i736
i

1733-17/10

F. J. NOOYENS.
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In de hoop dat iemand weldra eens een grondige studie 
zou wijden aan de oude Kempisehe malen en gewichten voe
gen we bij het reeds links en rechts gepubliceerde materiaal, 
dat voor zulk een studie dienstig kan zijn, een document, 
getrokken uit een schepenregister van Weelde, betreffende de 
aanstelling van een ijkmeester.

(1) Jansen J.E., Turnhout in het verleden en bet lieden (Turnhout, J. 
Spli.hal, 1905), II, 101.

GETUIGSCHRIFT VOOR N.F. BOLS, HEER VAN ARENDONK 
1733.

In het jaar i733 werd Norbertus Franciscus Bols, heer van 
Arendonck en stamvader van het geslacht Bols d’Arendonck, 
in den adelstand verheven (1). Met hel oog daarop was hem 
door de schepenbank van Weelde, zijn geboorteplaats, volgend 
getuigschrift uitgereikt geworden :

Wy, schouteth ende schepenen der vrijheijdl Welde, quar- 
tiere van Antwerpen, herloghiiomme van Brabant, verclaeren 
ende attesteren ter requisilie van Norbertus Franciscus Bols, 
heere der vrijheijdl Arendonck, dat denselven is wettigen sone 
van wijlen Jacobus Bols ende Elisabeth Verbraecken. De wel' 
cke altydt gelyck oock sijne voorouders sijn geweest van dc 
roomsche catholique religie ende in dese vrijheijdl de treffe- 
lijckste pieuse fondatien hebben gemaeckt. Ende dat de selve 
syne ouders, voorouders ende ascendenten, soo van sijns va
ders als moeders syde, van over honderde jaeren altydt in de 
loffelijekste ende treffelijckste bedieningen deser vryheid sijn 
geweest ende oock rentmeesters van de domeinen van de stad 
als de selve stadt nogh was onder de gelioorsaemheydl vanden 
coninck van Spagnien ende in verscheijde andere treffelijke 
bedieningen. Ende dat sy hun ten lyde van de retorsien ende 
oorlogen, met dewelcke dese vryheydt dickwils is overvallen 
geweest, loffelijck hebben gequeten, soo ten dienste van syne 
majt- als van de voors. vrijheijdl, selfs dickwils met perijckel 
van hun leven te verliesen. Allen d’welck ons bij declaratie 
van verscheijde oude geloofweerdighe persoonen ende uijt de 
documenten deser vrijheydt mitsgaeders bij de sareken van 
hunne begraefplaetsen is gebleken sonder datter iets op den 
heere requiranl ende ascendenten te seggen is. In kennisse der 
waerheydt etc. Actum welde desen 18 7ber ig33. 
IR.A.A., fonds Weelde nr 10, schepenregister 

33 r°).
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VRESELIJKE HAGELSLAG TE WEELDE 17.37.

5 Juni 1737 wer<l liet dorp Weelde door een geweldige ha
gelslag geteisterd. Niet minder dan i6./ja5 roeden (5Zi ha. 
75 a.) werden door het ontij vernield. Op verzoek van de ge- 
l.eislerden attesteerden de wethouders van Weelde dit aldus:

Wy, schepenen ende regeerders der vrijheijdt Weelde, quar- 
tiere van Turnhout, resort Antwerpen, verelaren ende attes
teren waer ende waerachtigh Ie wesen als dat wij alhier in 
onsen dorpe opden óen deser maent Junij 1787 hebben ge- 
hadl eenen groolen Hagelslag!) ontrent den middag, begin
nende inden gehuchte de Meere ende alsoo langhts den ge- 
huchte don Groesse als den gehuchte den Schuetboom, over 
de buijle bochten naer den gehuchte «ie Hoenstrael ende nef- 
fe.ns den gehuchte den Winckel. alsoo den gehuchte de Hee- 
ghen waerls inne. Door welcken Hagelslag)) de graenen, ha
ver, boeckweij, speurie als haere hooffvruchten telemael sijn 
vaneen geslagen ende vernielt, lamentabel om Ie sien. Soo 
hebben wij, schepenen, ten versoeeke van onsse ingesetenen

Om zijn functie naar behoren te kunnen vervullen worden 
hem door de schout de standaardmaten alsmede de benodigd
heden om Ie ijken Ier beschikking gesteld.

Het geschrift van het stuk is zeer slordig en de redactie is 
hel niet minder. Door schrapping van drie klaarblijkelijke 
ditlographiën en door toevoeging van een weggevallen woord 
hebben wc de tekst verstaanbaar gemaakt.

Op heden den s>6en November 1786 is gecompareert voor 
den Heere Schoutelh &• Schepenen Jan Batist de Bont, den 
welcken heeft gedaen den behoirelijeken ee<ll in handen van 
den heere Schoutelh als eijekmesler deser vryhevt Weelde 
om te ei.jcken alle maelen, wichten ende dal daer aen depen- 
dcert. Ende is !*en hem overgelevcrt door den Heere Schoutelh: 
ierslelijck een coperen lopen, een haute quartier ende een 
half quartier met twee ysere banden, eenen blecken poth, 
pint, uperken ende halff met alnoch een ijsere elle. eenen 
coperen peijl, weghende twee pont, sijnde geteeekenl Weelde: 
een brandijser van tonnen ende vaelen ende alnoch een ijser- 
ken, waer mede (men) slaghl hel gewicht opde maelen ende 
gewichten, een ijseren hamerken met twee pinnen. Ende het 
gheene daller manquerl salden Heere Schoutelh suppleren. 
Ende dat alles opden salaris daerloe steende. Aldus gedaen 
ende gepasseert desen :i6en November 1786. Present .1. Ver- 
heijden, .1. Dickens ende Wouter vander Moeren, schepenen. 
('R.A.A., fonds Weelde nr 10, schepenregister 1783-1760, 

167 r* - v°).
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SIMON VEREPAEUS (i522-i5g8) TE TURNHOUT
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(R.A.A., fonds Weelde 
2o5 r° - v°).
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(1) Luc Ceyssens o.f.m. Het onderwijs te Turnhout vóór 1830. Turn
hout, 1934.

Dr. M.A. Nauwelaerts, Simon Verepaeus (1522-1598), Pedagoog der 
Contra-Rcformatie. Tilburg, 1950.
Ernst M. Roloff, Lexikon der Püdagogik, II, kol. 863-875 Herder. 

Erciburg 1913

de voorschreve schade van plaetse tot plaetse op genomen ende 
bij pertinente notie bevonden dat onse ingcselenen t'samen 
sijn affgehagelt ende verloiren hebben ter quantiteijt van ses- 
thien duijsent vier hondert ende vijffentwintigh roeden. Ende 
want het redelijck ende godelijck is der waerheijt getuijghe- 
nis te geven, in sonderheijt des versocht sijnde, soo hebben 
wij dese door onsen gesworen secretaris laeten deneschercn 
ende onderteeckenen. Desen yen Juny 1787.

Myn present
B. Lemnius. 17.37.

nr 10, schepenregister 17.33-17/10,

Nog in 1826 werd in de Latijnse school te Turnhout, ook 
elders, de vermaarde Latijnse spraakkunst van Ver/rlcpacus 
(Simon Vereepl van Dommelen) gebruikt. (1) Uit de recente 
studie van Dr M.A. Nauwelaerts (2) welen we dat deze emi
nente schoolman ook te Turnhout werkzaam was, samen met 
zijn vriend magister Joannes Goeswyni (Jan Goossens). Dal 
moet rond i.ógo geweest’zijn. Zijn naamwordl, samen met 
die van Cleinardus en van Jacob Middendorp, ook vermeld 
door O. Willman (.3). waar deze auteur de drie genoemden 
voor de grote voortrekkers houdt bij de confessionele om
vorming van het humanistisch schoolwezen in de Nederduitse 

.gewesten, ten tijde van de contra-reformatie. Over Verepaeus 
noteert, hij : « Verrepiius, Rektor zu Turnhout, bei Herzogen- 
busch, knüpft vorzugsweise an Vives an. Seine Schrift De 
ingenuis scholasticorum moribus (Köln r588) isl dem Scho
lasticus Paul Habenius in Lüttich, der angesehenslen der 
Schulsladte gewidmel; seine Instiluiones scholasticae (Ant
werpen 167.3) geben einen Schulkursus ».

Behandelde Pater Luc. Ceyssens hef humanistisch onder
wijs te Turnhout slechts vanaf 16.37, het jaar van c^e onening 
der stedelijke Latijnse school, zo lijkt ons hel bewerken der 
neriode vóór i63y nog een dankbare taak voor de geschied
vorser.
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door J. R. VERELLEN

1576 tot 1653 werdenjaren

aan

Die de stad verlaten uit vrees

Analytische Inventaris van het tweede 
Keurboek van Herentals. (1575-1976)

fo.1 61 r° 
en tappers op dc kuiten 

fol. 16 v° 
van de burgerwacht moeten zorgen 

ol. 16 v° 
om enigzins met de gratie Gods

Het eerste Keurboek (1410-1567) werd in zijn geheel uitgegeven, eens
deels in de «Mededelingen van de Oudheidkundige Kring van Herentals» 
jaargang 1933-1936, en anderdeels in «Taxandria» jaargang 1950.

Van het tweede Keurboek volgt hier een overzicht: dit register, getiteld 
«Ordonnantiën van Herentals», 38 cm hoog en 27 cm breed, bevat 115 
beschreven bladen, en berust in het stadsarchief, onder nr 124 van de 
nieuwe inventaris.

Slechts wanneer de ordonnantie meer dan één punt behelst, wordt het 
aantal artikelen opgegeven.

1575, 1 Augustus. — Ordonnantie tot waken voor de pest, hout 
heimingen niet te breken, voor brand, en bier in gepinde 
(52 art.)

7575, 12 September. — Aangaande het schutten en telen
van de meier der

en 
maten 

fol. 1 tot 7 
van bees

ten, geordineerd bij voorgaande advies van de meier der Juffrouwen 
van Bergen (13 art.) fol. 8 en 9

7575, 12 November. — Van de vleeshouwers, en de ventdagen of ver
koop van groen vlees. fol. 11

7575, 13 November. — Aangaande het vissen, en dc netten gemaasd 
op de wijdte van de ijzeren mazen, die hangen voor de deur van bet 
stadhuis. fol. 10

Van de jaren 1576 tot 1653 werden in het boek geen ordonnantiën 
aangetekend.

Ordonnantie zonder datum, doch onmiddcllijk vóór het jaar 1654. — 
Op het. wegen van allerhande granen in de watermolen en in de wind
molen, binnen Herentals aan de prelaat van Tongerlo toebehorende 
(13 art.) - fol. 13 en 14

1654, 25 November. — Die de stad verlaten uit vrees voor het ko
mende garnizoen, zullen ontpoorterd zijn. fol 15 v°

1655, 22 Januari. — De beenhouwers mogen geen beesten slaan, alvo
rens de stadsaccijnsen betaald te hebben. fol. 15 v°

1655, 22 Januari. — Van de pegels, en het betalen der accijnsen door 
de brouwers. fol. 16 r°

1655, 21 Mei. — Vreemde personen en bedelaars moeten uit de stad 
vertrekken.

1655. 21 Juli. — Accijns voor de tavemiers 
eti vreemde bieren.

1655, 6 Augustus. — De kapiteins 
dat dc vesten geruimd worden.

1655, 27 September. — Voorzorgen
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rijdinge.

fol. 29 v®' i
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van de H.
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melk.
1673,
1675,
1676,
1676,
1676,
1677,

i'

1664, 8 April. — Tegen het vier der pestilentiële ziekte.
1664, 22 October. — Geen papieren vliegers, Hannekenuit 

niet te storen.
1665, 26 Maart. — Niet te vissen ten tijde van
1665, 27 Mei. — Pensepoel, boucketten, fruit.
1665, 5 September. — Pegels voor de brouwers.
1665, 22 September. — Tegen de contagieuse ziekte.

1663, 10 November. — Kassijen niet uit te breken voor

het vuur der pestilentie af te weren. fol. 17 r®
1655, 20 October. — Punten waarnaar de brouwers en tappers ben zul

len hebben te reguleren, voor de verschillende soorten van bier. 
(21 art.) fol. 17 v® tot 19 v®

1656, 15 April. — Schikkingen op het punt van de tegenwoordige bur
gerlijke wacht, en in geval van alarm, het opstellen der vendels.

fol. 20 r®
1656, 12 Mei. — Over de prebenden van de godshuizen en

Geest, over hout afhouwen, hout rapen, en heimingen. fol. 20 v® tot 21 v°
1657, 7 Februari. — Over het vissen in het molenwater en in de

vesten. fol. 21 v® tot 22 r®
1657, 3 December. — Over het slaan van vee en het verkopen van 

vlees. fol. 22 v®
1657, 14 December. — Voor het kiezen van de dekens der ambach

ten. fol. 23 r®
1657, 2 Mei. — Accijns van bier en wijn. fol. 23 en 24
1660, 27 October. — Het klokluiden vanwege de gilden. fol. 24
1661, 20 Januari. — Vertoogschrift aangaande de wollenwevers en de

loodkomme. fol. 25 r®
1662, 24 April. — Duurte van koren. fol. 26 r®
1662, 5 Augustus. — Voor de slagers en beenhouwers. fol. 26 v® 
1662, 24 Augustus. — De jongmans van de Borst in de kermisprocessie.

fol. 27 r® 
boucquetten.

fol. 27 r® 
fol. 27 v® 
’s nachts 
fol. 28 r® 

fol. 28 r® 
fol. 28 v® 
fol. 29 r® 

fol. 29 r® tot 34 
1666, 7 Juli. — Het baden verboden langs de gemene wegen.
1666, 10 November. — De proveniers van de godshuizen in sermoon en

hoogmis. fol. 31 r°
1667, 21 Maart. — Het kolven verboden. fol. 31 v®
1669, 21 Februari. — Om brand te voorkomen. fol. 33 en 34
1681, 20 Maart. — Voor de brouwers. fol. 35 tot 36
1671, 20 Maart. — Voor de brouwers. fol. 35 tot 36
1G72, 5 December. — Ziekte, kinderen begraven zonder suite of zoete

fol. 37 v®
11 Februari. — Bier en wijn van buiten. fol. 37 v®
4 Februari. — Duurte van graan. fol 38 v°
26 Februari. — Bakkersambacht. fol. 39 v®
26 Februari. — Brouwersambacht. fol. 40 r°
18 Augustus. — De rode loop. fol. 40 v® en 43 r°
10 Februari. — Geen stoornis op het Begijnhof verwekken.

fol. 43 v° tot 14 v®
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27 Januari. — Ordonnantiën voor de brouwers.1678,

van

voor

1678,
1678,
1681,
1682,

fol. 76 v° 
fol. 78 v° 

en de nieuw 
fol. 82 r*

27 Januari. — Nopens de wijnen (5 art.)
29 December. — Nieuwjaarszingen verboden.
7 Maart. — Niet te kloppen aan kloosters.
9 Januari. — Spelen en schieten rond de kloosters.

1686, 13 September. — Scholen gesloten, ook op het Begijnhof, fol.52 v°
1687 , 8 Augustus. — Het houden van kermis na St. Bartholomeus.

fol. 53 v°
fol. 54 v°

fol. 55 r° tot 56
fol. 56 v°

(18 art.)
fol. 44 v° tot 47 r° 

fol. 47 
fol. 49 vo 
fol. 51 v° 
fol. 52 v°

1702, 15 Maart. — Op de bakaccijnsen.
1702, 21 Juni. — Op de lijnwaadaccijnsen.
1702, 13 September. — Op de granen der afgezetenen.
1709 , 20 Juni. — Op de administratie der pieuse fondatiën.
1709, 27 November. — Op de bakaccijns.
1712, 23 Januari. — Om te voorzien en voorkomen van de brand.

fol. 68 v° tot 69 v° 
fol. 67 r° 

fol. 69 v° 
fol. 70 r° 

gesloten in de
fol. 71 v° 
de wees- 
of. 172 v° 

de procureurs op de genecht-
fol. 73 r°

— Verbod van meien en meibomen te planten.
fol. 74 v° 

1730, 28 Juli. — Nopens de pieuse fondatiën. fol. 75 r°
1736, 12 December. — Voor het ambacht der vettewariërs, kruideniers, 

merceniers of kremers.
1743, 4 Januari. — Ordonnantie over de brand. (19 art.)
1749, 12 Februari. — Nopens de opgebroken panden 

opgerichte huizen.

1688 , 5 Juni. — Over het houden van schapen.
1688, 20 December. — Op de bakaccijnsen.
1689, 29 April. — Over het logeren der bedelaars.
1690, 1 December. — De klok der markt, het sluiten der herbergen.

fol. 57 r° 
1693, 29 April. — Over het bewaren der vesten. fol. 57 v°
1696, 17 Februari. — Niets kopen bij de zoetelaars van het garnizoen.

fol. 58 r°
1698, 5 December. — Duurte van graan. fol. 58 r°
1699, 16 December. — Voor de. brouwers en tappers, ook rakende de

wijnen. (20 art.) fol. 58 v° tot 61 r°
1700, 16 December. — Op het vlees. fol. 61 v°
1701, 16 Februari. — Voor het brouwersajnbacht. fol. 61 v°
1702, 15 Maart. ■— Vertoogschrift van het linnenweversambacht.

fol. 62 v* 
fol. 63 r° 
fol. 63 r° 
fol. 64 v° 
fol. 65 r° 
fol. 66 r°

1717, 17 Februari. — Het recht van ijken van alle maten.
1720, 29 Mei. — Niets verkopen op het Begijnhof.
1722, 18 November. — Op het vagen der schouwen.
1724, 6 December. — De poorten van het Begijnhof 

nacht.
1728, 27 Augustus. — Op het stellen van momboors voor 

kinderen.
1730, 28 Februari. — Richtlijnen
dagen. (15 art.)

1730, 29 Maart.
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fol. 
fol. 
fol.

11 Juni. — Insolentiën van de studenten.
19 December. — Op de hoornbeesten.
19 November. — Vernieuwde ambachtsbrief voor de

I

18 October. — Condities voor het bedienen van de scholateric.
fol. 85 v° 
fol. 89 r° 
fol. 89 v° 
brouwers, 
fol. 90 v° 

der metsers, 
fol. 94 v° 
fol. 97 v°

102 r°
103 r° 
10-1 r°

fol. 100 v° 
fol. 109 r°.

1760,
1760,
1764,

(29 art.)
1771, 12 Augustus. — Punten van het nieuwe ambacht 

schaliedekkers en gelazemakers (13 art.)
1772, 6 Mei. — Voor het linnenweversambacht.
1779, 11 December. — Tegen de rode loop.
I7é'>, 11 April. — Organist en schoolmeester.
1786, 22 November. — Tegen misbruiken in de gilden.

90, 22 Februari. — Artikelen voor de graanmarkt.
1794, 22 December. Aannemen van een schoolmeester
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van Kempische Schrijvers, op 
« De oudste Cijnsboeken en Cijns-

Dc mooiste en volledigste reeks van cijnsrollen en -registers 
(iie wc in onze proeve van overzicht vermeldden en beschreven 
<i>, is gewis deze van het Land van Turnhout, met cijnsen te 
Turnhout, Arendonk, Gierle, Sint-Pieters-Lille, Poppel, Weel
de en Wechclderzande.

In het tijdschrift Taxandria (ig35) (2) publiceerde wijlen 
Z. E. II. Kanunnik Jansen reeds enkele van de nummers, die 
lol de reeks behoren. Hij publiceerde in deze bijdrage op onvol
ledige wijze de cijnsregisters van i368 (3) i442 (4) en ioi4- 
i56i (5). Omzeggens* volledig excerpeerde de schrijver het re- 
gisler van 1417 (6) en hij gal’ een beschrijving van de registers 
van i4io eni387 (7-8)

Het oudste en voornaamste cijnsboek is en blijft dat van i368 
Ook Dr J. Van Gorp excerpeerde dit boek gedeeltelijk (9) en

(1) Voordracht gegeven in de Vereniging 
datum van ll-ll-’50, met. als titel : 
rollen in de Kempen (vóór 1400) ».

(2) Ook als een afzonderlijke publicatie verschenen : De Cijnsboeken van 
het Land van Turnhout, door Kanunnik J.E. Jansen O.P., 1935.

(3) Geinventoriëerd door Gachard en Pinchard in : Invertaire des archives 
des Charbres des Comptes (Rijt sarchief Brussel) nr 45015 : Census 
domine ducisse Gheldie in terra de Turnhout cum pertinentiis conscrip- 
tus A Domini M CCC L XVIII  beschreven in « De Cijnsboeken 
van het Land van Turnhout, blz. 4-11.

(4) Geinventoriëerd in idem, ibidem, nr. 45019 : Den chys der hertoghen 
van Brabant in den lande van Tuernout meteer toebhhoerten. Ghescre- 
ven int jaer ons heeren dusent CCCC XLII, XII daghe in Julio  
beschreven in « De Cijnsboeken van het Land van Turnhout >, blz. 
82-86.

(5) Drie registers uit het Archief van het Rijk te Brussel, Rekenkamer, 
nrs 45029, 45030, 45031, beschreven in vermeld werk, blz. 86-105. Zie 
titel daar.

(6) Register uit Rijksarchief Brussel, nr 45018, geëxcerpeerd en beschre
ven in vermeld werk blz. 13-82. Titel, daar te vinden.

(7) Nummer 45017 van Rijksarchief Brussel, beschreven door Jansen, blz. 
12-13 : Sens sous Turnhout 1410. Titel aldaar.

(8) Ibidem nr 45016, beschreven door Jansen blz. 11-12. Cfr. voor titel 
aldaar.

(9) Jan Van Gorp : Plaatsnamen te Turnhout in 1368, in Bijdragen, XXV 
(19-34), blz. 77.93. — ld :Arendonksche Toponiemen 1368-1410, in 
Bijdragen XX (1929), blz. 229-38. — ld. : Hertogelijke Cijnsen te 
Gierle in de XVde Eeuw, in Bijdr. XX (1929), blz. 74-77.

De Oudste Turnhoutse Cijnsen ?
De Cijnsrollen van het Land van Turnhout 

(1340). f-
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(10) J. Van G<»rp : Kempische persoonsnamen, in Mededelingen uitg. 
door Vereniging voor Naamkunde te Leuven, Leuven 1949, blz. 11-23.

(1.1) Lr EI. Prims : Historische Toelichtingen bij den Taalschat der Kem
pische Cijnsboeken, in Verslagen en Mededelingen van de Kon. VI. Ac. 
voor Taal -en Letterkunde, Jan. 1940, blz. 543-635.

(12) Archief van de Abdij van Tongerlo, cijnsregister, A.VII.2 geen titel 
Bevat cijnsen te Tongerlo. Nijlen, Heerle. Kalle, Ilamme, Oevel, Ole.n, 
Hcrenthout, Noorderwijk, Hcrentals. Vorselaar, Lier, MecheJen, Broe- 
chem, Kalmthout, Essen, Breda, Alfen, BI ad el, Tilburg, Udenhout, 
Impel, Ravels, Turnhout, Loon, Hapert, Dusel, Eiken, Antwerpen. 
Register, Latijn, perkament, 122 bladzijden, lederen omslag. Het be
vat een klapper.

(18) Archief van do Openbare Onderstand te Lier, cijnsboek nr 12 van 
es de tsysboeovroegere catalogisering, niet meer geclassificeerd : Dit 

des heilighen gheest van sente gummaerskerke te lyre. 1358. 
Register, Nederlands. We kunnen het niet duidelijker beschrijven, 
daar we niet de gelegenheid kregen het archief te bezoeken. Lic. Hol
voet excerpeerde het register voor zijn licentieverhandeling : De his
torische Toponymie van Lier.
Register, Nederlands. We kunnen bet niet duidelijker beschrijven, 
Bruxellvx, 1916, pp. 161-62, in de paragrafen : Chambre des comptes 
de Elandre et de Brabant. Invrntaires des comptws 

2550 tot en met 2560.

gebruikte bel materiaal voor zijn sludie over de. Kempische 
Persoonsnamen » (io), terwijl Kan. Dr Kloris Prims heel wat 
excerpten verwerk Ie uil de hele reeks voor zijn sludie « His
torische Toelichtingen bij den Taalschat der Kempische Cijns
boeken » (n). In leven en welzijn ging Kan. Jansen er prat 
op dal het regisler van i368 hel oudste Kempische cijnsboek 
was. Leggen we de nadruk op hel woord »< boek » om hel te 
onderscheiden van de cijnsrollen, dan moeien we vóór dat 
Turnhoutse van 1368 een paar andere registers classeren, mei 
name hel Algemeen Kempisch Cijnsboek van de Abdij van 
Tongerlo van 1362(12) en hel Lierse Cijnsboek van de II. Geest 
va n 1358 (131.

Meer nog, zonder de na druk Ie leggen op hel woord « regis
ter of hoek constateren we dal hel register van 1368 zelfs 
niet de oudste cijnsen van hel Land van Turnhout aangeefl. 
Immers noteren we bij Nelis (i/p 10 rollen van i3/io. Deze ko
men dus 28 jaar vóór hel regisler van i368, hoe waardevol dil 
laai sic ook blijven moge. Vooraf wensten we een paar kleinig
heden aan Ie merken bij de invcnloriëring der cijnsrollen, ge
daan door Nélis.

De eerste rol, nr 2:55o, met cijnsen Ie Arendonk, wordt door 
Nelis gedateerd in i3ig. De datering van de rol, in titel boven
aan, is inderdaad wel onduidelik geworden. Echter zouden we 
slechts deze twee mogelijkheden voorstellen, ofwel XI (dus 
i3ii) of XL (dus j3/i-). Al de andere rollen uit deze reeks da-



— 189 —

i

j

i

I
!

>

t 
t 
I

■

-
i

r3rt) of XL (dus i3«o). Al de andere rollen uit deze reeks da
teren van i.'t'io, zodat het op zijn minst genomen verwonde
ring zon wekken dat de eerste der reeks van i3n zou zijn. 
Meer nog, na vergelijking van de vermeldingen in het register 
van t.368 en die in deze rol, is liet duidelijk dat het document 
van i368 slechts een vernieuwing is van de rol. een nieuwe 
wijze van registreren in boeken of registers. Ook vertoont de 
rol der cijnsen Ie Arendonk, zoals trouwens al de andere rollen, 
8 speldcprikken (of aantekeningen met een puntige stift) vóór 
de naain, + 10 prikken achter de naain. + !\ of 5 kruisjes 
vóór de naain, Ier aanduiding van de jaarlijkse afbetaling of 
vereffening der cijnsverpliehlingen. Die tekens zouden dan 
(S-f-io+ (8 of io) = u6 of 28 afbclalingsjaren aanduiden. 
De rollen dienden dus van 13/|O lol r.368. In i368 worden ze 
vervangen door hel register. We mogen de eerste rol dus wel 
de datum i.3/io geven.

De derde rol, nr 2552, geeft de cijnsen aan te Bossu, Grez en 
Xodebais, drie gemeenten in de provincie Brabant (15) en 
hoort dus niet thuis in de reeks der cijnsrollen van het Land 
van Turnhout.

Er zijn dan nog de rollen, nummers 2u5i, 2553, 2Ó5Z|, 2555, 
2.556, 2.557, 2.558, 2.559, 2Ü6o, met cijnsen respectievelijk te 
Gie.rle, Sinl.-Pieters-LilJe, Sint-Pieters-Lille, Sint-Pietcrs-Lille, 
Poppel, Turnhout, 'Turnhout, Turnhout, en Wechelzande.

De 10 rollen zijn des Ie belangrijker, daar we weten dal het 
register van i368, dal voor iedereen een zeer interessante en 
rijke bron is geweest, slechts de vernieuwing is van de rollen 
van i.3Zio, die tol basis dienden voor de hele, lange reeks van 
cijnsboeken.

Zo ook werd het register van 1368 vernieuwd door dat van 
1387. De reeks werd dan verder aangevuld met de nummers 
van 1/110, 1/117, 1Z1Z12, i5i4-i56i en i6oo-r6i3 (16).

Ze zijn des te belangrijker, omdat de rollen een enorm aantal 
persoonsnamen vermelden. Ze zijn immers tamelijk lang. We. 
menen dat quasi al de inwoners van de respectievelijke gemeen' 
ten een vermelding krijgen. Wat een bron van namenkunde 
van deze streek! Voegen we daarbij de namen uit de andere re
gisters, reeds vermeld, uil de Rekeningen van het Domein van

(15) Door Mélis genoteerd : « 2552 A Grez. Bossul et Nodebais. Compte 
de 1330(2) (Fr.) De gemeenten, juist genoemd, zijn : Bossnf-Gotte- 
ehuin, Grez-Doiceau en Nodebais.

(10) Rijksarchief Brussel, Rekenkamer nr 45033, met titel : Nieuwe over
eet tinghe volgens de brieven van terrage gepubliceert des  decem- 
bris 1600. Zie beschrijving en excerpten daaruit bij Jausen. De Cijns
boeken van hol Land van Turnhout, blz. 100-111.
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Turnhout van i3g2 lot 1/102 en Ia Ier (17), uit de charleryer- 
zameling van hel klooster van Korsendonk (18) cn mogelijke, 
andere bronnen, hel iTurnhoulse pooriersboek inbegrepen, 
dan bezitten we een enig-mooi en enig rijk materiaal voor de 
namenkunde van hel. Turnhoutse(ig).

Daarom denken we dat het niet onnuttig zijn zou de rollen 
in exlenso te publiceren (20). Zo hopen we dan de lacune of 
beter de verwaarloosde aan va ngs periode voor de Turnhoutse 
namenkunde te kunnen \uilen en ,1 werk van Z.E. Heer Kan. 
Jansen le verrijken met de oudste en interessantste reeks van 
plaats en persoonsnamen *L wellicht zullen ook de genealogen 
hierin enkele vermeldingen vinden, die hun interesseren kun
nen en treft er de historicus onvermoede vingerwijzingen aan.

(17) Rijksarchief Brussel, Rekenkamer par. 8 « Domaines de Turnhout >, 
nrs *2494-2496 : Compte du receveur, Henri Trappart, de 1399 h 1402. 
Nr 2494 : Compte du 1 aoüt 1399 au 23 juin 1400,
Nr 2495 : Compte du 24 juin 1400 au 23 juin 1401 ;
Nr 2496 : Compte du 24 juin 1401 au 23 juin 1402. Alle in het Neder
lands.

(18) Chartarium der Priorij van Korsendonck (Arhief van heb Aartsbis
dom te Mechelen), 1395-1760. Zie daarover, met publicatie van enkele 
oorkonden, Fl. Prims, in de Bijdragen, Reeks, Jaarg. I. (1949), blz. 
48 en vlg.

(19) Dit overzicht van bronnen voor de namenkunde van het Turnhoutse 
is niet volledig. We zouden daar b.v. nog moeten bijvoegen de zeer 
interessante en oude registers van Kempische Cijnsen uit de Abdij 
archief te Tongerlo. Deze, de oudste alleszins, dateren van 1362, einde 
14e eeuw, 1393-1396 (Rijksarchief Antwerpen, Fonds Abdij te Tonger
lo, nr 130), 1400-1449, waarin cijnsen van Turnhout of omgeving ver
meld worden. Ook dienen dan vermeld voor het Stadsarchief te Turn
hout : Cijnsen Turnhout, 14-15de eeuw (nr 19), Erfpachten 14de -15de 
eeuw (nr 19), Cijnsen 1541-1542 (nr 2893), Cijnsboek XVIde eeuw 
(nr 2893) en Cijnsboekje van het Land van Turnhout, XVfcTe eeuw, 
(nr!865).

(20) Bij de publicatie van de teksten der rollen van 1340 volgt dan de be
schrijving der stukken.
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DE TEKSTEN.
Voor elk nummer geven we bovenaan de beschrijving. De 

geïnterpoleerde of geschrapte teksten slaan vermeld tussen ( i 
De opgelosle afkortingen staan tussen rechte [ ] haakjes. 
Niet overal gaven we de volledige, de opgeloste namen : voor 
vele is hel duideli jk welke naam bedoeld is. De onleesbaar ge
worden delen slaan aangeduid met ... enkele punten.
I. — Rol nummer 2Öóo van afdeling rollen Rekenkamer Ar

chief van het Rijk te Brussel, Latijn. Perkament. Beslaat 
uit twee stukken, waarvan het eerste meet 64 cm en hel 
tweede 76 cm, beiden bij 16,2 cm breedte. Totale lengte is 
i3g cm.
In dorso door een andere hand bijgevoegd: Chyns in 
Arendonck.
De rol g'eeft de cijnsen van Arendonk.

Ccn sas d[omiJni duc[is] In Arendonc c[onjscriplas Anno 
d[omi]ni. MCCCXL in die b [ca]ti martini. 

eadem domo  
ex parte marg. boels

ex pateo Zde[m] .................

.".......de resele
Dom. de postcle. VI. st. ex plarlte Inuestili  
(geïnterpoleerd : gcr. de blrjooecime VII r ex p[ar]lc henri 

 kolks ) 
heiwig de boccle ... VI d.
(geïnlerpolee. 1 : goedefrid [us] de zande XII d 
rici vloeghcl de raesele) 
Joh. meele IX. d.
Joh. donbescedene. III. d.
Haber de roesde. III. d. (geschrapt : 
Ghiselberllus) de boekele. II. d. 
Joh. gilberli de rethie. III. d.
Nich. elizab- de roederbeke- I1II1. st. p[ar]Z[i] ob (geïnter
poleerd : II d. cx p[ar)le enchelb[er]li de Wippelb[er]ghc 
VI. d.)
Joh. de VVippelbierJghe. IIII. st. VIII. d.
Hein, dewloerle. III. d.
Ger. de hachle. X. d. pull, (geïnterpoleerd : /dc[zn] erpEar]- 
le elizabel alardis. Zde[/n] ex p[ar]/e enghelb[cr]ti de Wippel- 
b[er]ghe. VIII. pull.) 
hein. de wippelberghe. XII. d. 
heiwig. de calfstert. XVI. d.
Wills. texlor. V. st. IIII. pull. (Zde[m], I. d.) 
(geschrapt : Gertmdis texlor[is]. VIIII. d. pull.) 
Joh. de duberghe. XXXIIII. d. IIII. pull.
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ex p[ar\te

VIII. st. II. pull. Ide[m] XX. d. Idelin] VI. d. 
hein. de puleo. IIII. st. IIHI. d. pull.

Joh. Iili[us] joh. de goulberghe. XXI. d. Idelm) t>«[n] deen- 
he[ ................................
\Iurg. de rosele. III. d. 
Pertus lopere. VI. d. 
hein. beez-szna[u]. VIII. d. 
hein. mercator. XVIII. d. 
Wall, de roderbeke. III. st. III. d. 
Eccl[es]ia de are\n]donc. IX. d. [e]Z XII. d. III. d. 
Cristina de dike. XV. d. II. pull. 
Joh. texlor. VIII. st. IIII. d. II. pull. 
Joh. de mole[n]dino. Vil. st. ob. pull. 
Gilbertïus] de vico. VI. d. 
Gilberl[us] brabanl. III. d. 
G'oeszolzz [us] de groelenide. IX. d. cu[/zi] picka. Ide[m] J/>. 
pull. 
Joh. iordam. IIII. st. p[ar]lis I. d. pull. 
I.ambertïus] sartor. VIII. d. pull. 
Elizab. bols. IX. d. 
heilc bols. i/> pull. 
Marg. vays. IX. d. ob. pull.
Reinerf us] de Wloerle. XV. d. pull, 
lepplerje de rosele. III. d. Ide[m], VI- d. 
hein. de Wloerle. III. st. pull. Idehnj. III. ob. 
hein. p[rejpositi. 
Joh. godelridi. V"~ 
Walt, /ilijus] I , . ,
Euerardfus] de mole[n]dino fili[us] euerardi. VIII. st. XII. d. 
pull.
Joh. de scoenboech. III. st. III. d.
Mathias de 'Scoenboech. IIII. st. XI. d-

i

tgeschrapt : thomas de roderbeke. IX st. IIII. d.) 
lauretta. VII. d pull.
A ncelmlus] de inirde. VI. d.
heilwig. de nouo domo. III. ob.
Arnoldus de velzijzic. V. si. X//. d. Idem. XXI. d.
luetgart de zziirdc.. IIIII. d.
Elizab. uxor hein- plrejpositi- XI. d. pull.
Godejrid[us] znizifcïn] V11II. st. IIII. pull.
Godejridlus] de ve[k]kcne. III. st. IX. d.
Walt, de hese. VII. d.
Am. lamberti. XVIII. d. plarjti ob. I. pull.
Joh. louefzi], VI. d pull.
Gilbertïus] de goulberghe. XIII. d.
heiheig. de noua domo. VIII. d.
(geschrapt : Enghelbertïiis] de u'ippelbcier]ghe. VI. st. III.
d. pull.)
IVzzvs custos. VII. d.
Joh. de hulsele. VI. d.
Joh. molilor jililus] lodouici. X.d.pull.

. h
zzjs berletzi], IIII. d.
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ade stuk :
rh’zi. de obstacru]7o. XII. d. pull.
Walt. de acker. d. pull.

Am. de qunest. Xv. d. pull. 
(geïnterpoleerd : Idem. XVIII......
hein. de scocnboech. V. st. XI. d. 
Joh. boentuen de rethie. XII. d. 
(geschrapt : Wills. de hulsele- IIIII. d.) 
Gilbert[us] vogel. VI. d. 
Walt, de berausele. VI11. d. 
Kath. de hoegartsecklerje. VI. d. 
Marcellius de .ou[<■/•]broe<\ A'V. d. 
(geïnterpoleerd: 'Itêi'nrX'meersin [ n ] 
Joh. de alta domo, 
laeharl de hulsele. II. d. 
Godefridius] die meyere. VI. d. 
henr. kolfs. III. sl. ob. min. 
henr. rosa. III. ob. 
henr. de palude. III. d. 
Sa\n]cla Maria. HUI. d. 
Joh. de biest. VI. d. 
Yda de de[zi] remolnjda. III- ob. 
Mensa s[azic]Zz’ spilritujs. VI. d. 
Gode/rid[us] de erke. II. d. culzn] picka 
Mensa >S'|azic]Zi spiritus de mirde. III. d. 
Joh. de date. VI. d.
Hcincr[us] de Wloerle ote[/i]. VI. d. 
Sulinmla IX.Ib. XVI st. I. ob.
p[ro] i-sta sulznzna] VII % Ib. II JX> sl. III. ob. 
Ger. de arbore. VII. d.
Joh. textor de watnpelb[er]ghe. III. pull, 
hilla de hulsele. XII. d. pull.
Giehnanlnus] de finc V- Jl. IX. d. pull. 
Joh. lamberti. XIX. d. ob. II. pull.
Marg. de denreino fzz] de filia joh. XVIII. d. 
Joh. jilius siiZoz'fis] de iuampelb[e.r]ghe. X. d. 
pulerji ncesen de roderbeke. VI. d.
Joh. lepelmatril. XXXIII1. d. pull. Idem- de zziolc[n]<lino- 
III. d.
arn. de aggcre. XVI. d. II. pull- 
Joh. kna.pe. XV11I. d. II. pull.
(Geschrapt : wills. die prinsc.c. VIII. st. ptarjtis ob. Idem III. 
ob.
Joh. niarts. III. sl. II. D. III. pull. 
Joh. niarts. III. st. II. D. III. pull. 
Marg. boels. XIX. d. 
arnoldus oeden IIII. d.
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(geschrapt : Simon de wippelb[cr]ghe. II1I. st. pull. 
Idem. II. st. ex. p[ar]te henr. zn| ez-]c«/oz'[zs] Idem. I. d. 
Chcru[n]gch [us] de he[re]nthalz.
III. pull. Idem. VI. d.
Idem. XV. d. ex. p[ar]Ze ghiselbl erjli de desschcle. 
p[re~)positus de hese. VI. d.
henr. de goulberghe. III. st.
Mctta de goulberghe. VI. d.
(geschrapt : heila de wampelb[er\ghe. XI. d.
Wall, elisab. III. d.
(geïnterpoleerd : II. art. ja\_n] scosicks zone(?) rzi[zi] wa[m]- 
pelb[cr]ghe. V. d.)
helw. de puleo. XX. d. pull.
Walt, alart. XXI. d. pull.
Joh. de mierde. III. d.
Arn. bocls. XIIIII. d.
(II. peZ[ez-] Jzzfzi] leoficl zone(?) va[n] toa[ni]pcZb[er]f//>c 
obb.)
Joh. de wampelberghe. XII. d. cti[zn] ob.
(Geschrapt : Ger. de wippelberghc 111. st. pull- Joh. Zz'ude[zi] 
//. st.)
Alcidis de puleo XXXII. d- pull.
Henr. melketn) de rosele. II. d-
Arn. de wippelberghc. X. d.
Joh. eulud. /iZifu-s] henr. de puleo. XI. d. cu[zn] picka (ge
schrapt : Zde[zzi] XLVII. d. et pull.) 
henr. brocthase. III. st. III. d. II. pull.
herman[n]us de mierde. 1I1II. d.
Irn. de dcnrcmoLnJde. VIII. st. I. d. III. pull.

) n
• !

Alcidis de fine II % d.
Henr. de vlile. IX. d. III. pull.
Joh. helsen. VI. d. II. nycholalus] de moert pull.
Meliis de wcerbeke. IX. d.
Ger. de quaest. V. st. VI. d. XV. d. pull.
Nie.hol. de puleo II1II st. 1. ob. nichol. de puleo /iZi[us] citus] 
XVHII d.
P[omi]n[ti]s ZnucsZiZEu.s] ibidem. VI. d. II. pull.
Wills. de molelnjdino. VIII. d. VII. d. II. pull. Ide[m).
III. d.
Alardas de are, njdonc. VII. St. I1II. d. ininlus). II. pull.
Joh. Madtini. den.
Walt, de are[zi]donc. VII. st. X. d.
Alcidis filia loys. XI. d.
lips. XVI. d.
Marg. de obslacïullo. VIII. d. I. d. alb.
Joh. Sleinman. VIII. st. 111. pull. ZcZc[zzi]. XI. d. ob. pull.
Wills. de obstae.ulo. XXXII. d. è
Metta filia Sutor[is]. 11III. st. pull. ctiLzn] Zi[zT]ecZiZz[us] Z/z'[/i j 
VIII. d.

1
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s. XX. d.) '
hcnrlici] de pulco. III. d.

Ticleman[n]us. lat houw [er] c. II. st.
Joh. dc berclnjdonc. IX. d. (geïnterpoleerd : Ide[m] Uil st. I. 
d.)
Joh[ann]es bierman. IX. st. IIII. d.
Gnrdefrid[us] bicrmaln). X. st. VII. d. II. pull.
Walt, de puteo. III. st. pull.
Elizab. alardi. X. d.
Godcfridus de kile e[(] kalh. zuetmaln], V. st.
Ger. heelt. VI. d. (geïnterpoleerd : petrus synians. VI. d.) 
Rogcr[us] de puteo. VI. st. VII. d. III. pull.
Sutor de scotclve[n]ne. XXVI- d. cu[m] ob- II. pull.
Enghelberl[us] de mole[n]berghe. pull. Idem XVIII. d. Idem 
IX. d.
(geschrapt : henr. de rosele. XII. d.) 
henr. de wude[re]n III. d. 
Elizab. de wainpelblerlghe ob. 
Wills. de puteo. XXIX. d. II. pull.
(geschrapt : Elisab. me[n]/e[n], ???.)
(geïnterpoleerd : Joh. helseln] t>a[zi] weerbeke. XVIII. d.) 
'larg. eins soror. III. st. II. d. pull.
Henr. Enghelbleriti de du[n]g[e]/ie. III. d.
Tidericus faber. XVIII. d. II. pull.
geschrapt : Joruanus bierma[n'

(geïnterpoleerd : Genui. /ili[us 
pull.) 
Su[mm)a. XI. Ib. XI1II.
(geïnterpoleerd : Idem. IX. d. ex p[ar]te henr. de vlite)
Census novaliu[m] in are[n]donc eode[m] jlicj

Domfus] de. poslele  
Helm) de decima  
(geschrapt : henr. beencuen de rethie. XXIII. d.) 
henr. joh. gielberli de rethie. 
henr. fi[lius] eius. XXIII. d.
(geschrapt : Joh. de wippelb[er]ghe. II. st.) 
Walt, de locpe. XIII. d.
henr. de goutberghe. XIII. d.
(geschrapt : Godefr. de venne. XXI. st.)
(geschrapt : Henr. de roderbeke. VI. st. IX. d.) 
Godefr. ininteLn). VII. st. III. d. 
Walt, dc lalhouw[er]c. XXV. d.
Joh. fili[us] tiderici lathouw[er]s. II. st. ob.
Joh. die. knape. V. st. III. d. 
heilw. de noua domo. XXIII. d. 
(geschrapt : Godefrid. dc slcenbrocc. III. st. III. ob.) 
Joh. iordam. XV. d.
Henr. de paludc. IIIII. st.
Joh. molilor. filifus] ludouici. VI. d.
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henr. de tieghelt. XXIII. d.
henr. de turnout. XII. d.
(geschrapt: henr. de  
niehol. elizab. XX. d. pt. I. d.
Arn. lainbcrti. VIII. d. cti[m] picka.
Wall. are[n1donc. VI. sl.
Gode/ridlus] bierma[n] II. d.
(geschrapt : Tamel. de allo domo de rclhie. XVIII. d.) 
lVnia[n]dtis. VI. d.
ïhithe de. picke. XXXIII. d.
Marg. boels. II. st.
(geschrapt -.Joh. tiehnafn]nfus] de jine. XXXXII. d. VIII d. 
cu[m] picka.)
Symon de Wippelb[er]ghe. VIII. sl.
Arn. de quaest. VIII. sd.
Walt. elizab. XII. d.
henr. broeihase. XVIII. d.
(geschrapt : arn. boels. XIII. d.
Joh. bea/[ri]cis. XX. d.
henr. de vlile. XVIII. d.
Godejridus meye.re. V. st. 111- d.
(geschrapt : Ger. de wippelb[er]ghe. V. si.
Wills .de inole[n]dino. XII. d.
fielrnaïn]n[us] lathomu[er)e. XVIII. d.
Joh- Irndeln). X. st. pt. 111. ob.
Arn. Irudeln] III. sl.
Joh. niaerts. III. sl. XI. d. (geïnterpoleerd : Idem ob. de p. Ha 
pfar]/e vaseufis].
Joh. de goul.berghe. III. d.
Joh. fililu.s'] suus. III. d.
Joh. de beere[n]donc. II. sl. XI. d.
larnblerllus rosé. I. ob.
Joh. snlor. IIII. d.
Joh. broechma[n] de rethie- 11. d.
Arn. de denremo[n)de. V. st. VII. d. II. alb. Idem. XVII. d.
Wills die prinse.e XII. st. VII. d.
Wills de scolelue[n]ne. I. d.
lideric! us] faber. III. ob.
henr. de goatberghe. den.
henr. de puteo. III. sl.
Joh. Molitor. XIII. sl. pl. II. sl.
Moers de steensfle. II. sl.
Nota : De rol vertoont vóór de namen g stippen en 3 kruisjes en 
achter de namen io stippen, Ie samen voor 9+10+ (3x 2) = 
ongeveer a5 jaren afbetaling.
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Census d[omi]ni duc[is] in ghierle Hn]/eslo s[anc]ti reinig ii
Anno d[omi] ui. M° CCC.X°L.

Primo joh. wechle. VII. sl.. Vil. d.
Elizab. sulrix. I. d.
joh- de mol;e UI. sl. II- d. III. pull.
Ghiselherl] us] de pillade Hl sl. ll.jlad. mi/ilus], 
heilivig [is] de emeldonc. I II. sl- III. d. III- pull. 
Marg. de alrio. lil. ob.
Sophia de rosseneert. VI. d.
Mie.hael slos. III. st. lil. d. IIII. Hbs. cere.
.4/71. de lan gier] slede. IX. d. IIII. sl. II. (I.Am. de langlerjslede. IX. d. IIII. st. II. <1. ex p[ar]le aleydis... 
henr. de emeldonc. VI. sl. III. d. (geschrapt : de. novo. III. d.) 
lamb[er]flus] de. pisselaer d. III. sl. 11. d.
Joh. sas IIII. st. III. ob.
Wall, [erus] de pisselaer. XXI. d.
beatrir de pisselaer. 1’. st. IIII. d.
Mar de hofslal. IX. sl. III. d.
Ghiselberl [us] de Ihiino. X. d.
Joh. jilius de ioh. d[ic]li liinis. VI. d.
Cole de hospitali. II. d.
Joh. de ghierle de hferjenlhals. VI. st.
Ghiselberlus de score.. VI. sl. V. d.
Wall de emeldonc. IX. sl. IIII. d.
.4/71. de caslro. IIII. sl. I. d. II. pull,cu[/n] II. d. noui le[/nlp 
Ghiselberlus pnfr/’lo/'f ii/n] . XII1II. sl. ob.
Elizab. de prato. V. d.
Joh. de emeldonc. XII. st.
W'ills. de emeldonc
Joh. de emeldonc IX. sl. pl. II. d.
Egidi[us] de heerle. VII. st. I. d.
Elizab. de palude. XX. d. ob.
(geschrapt : henr. de noua do/zio. IIII. d.
Vroemken........ pull.
Walt, lextor. III. d.
Am. de emeldonc XVI. d.
Joh. texlor. de heïrelnthoul. II. d.
Elizab. uiithaghe 1- d.
Joh. de emeldonc. XII. sl. II. d.
Ghiselherllris] de. missenvocrt. II. d.
Aleidis de moro. XIIII. d.

II. — Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, Rollen, nr a55i. 
Perkament, Latijn. Bestaal uil een stuk van 16x62,3 cm- 
Bevat <le <:i jnsen Ie Gierle.
In dorso : e.hijns in ghierle.
Ook deze rol vertoont voor elke post 19 of 20 punten + 3 
kruisjes voor ongeveer 26 jaarlijkse afrekeningen.
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(geïnterpoleerd : die van ghierle van !
broecen IIII. d. g. oude) (9 + 2 afbetalingen.) 
henr. de rode. XXI. d. cu[m] picka.
joh. de rode. XXI. d. cufm] picka.
Elizab. uxor. joh. de vosselaer. XXI. d. cufni] picka

Pu[er]i d[omi]ni. ger. mefnjneke [n] c[ur]a/i ifn] ghierle. 
XLII. d.
Aleidis de wat[cr]ZaZe. XI. d.
Walt. tigi. VI. d.
Elizab. de rylbeemde. XXVII. d.
Joh. /iZi[usj "VVdfr endeckers. III. st. de nouo XVIII d. 
(geschrapt : Ghiselbertus de horneke. XVIII. d. 
Ger. de emeldonc. X. st. IIII. d.
(geschrapt : aleidis de riZe[?] II. d. )
bona nouzzZiu[m] de bigardetn] XV. st. novi ce[n]s[us].
Walt. lat[r]ine. XII. dé.
nich. Zeematn]. ob.
Ger. fililus] joh. de bute[n]. XII. d.
(geschrapt : henr. de rode. IIII. st. puli
Ghiselbertus de rolleken. IIII. st. Zib[er] 
la p[ar]te Zib[er]e 
Ger. heilwigis. VIII. d.
Ger. fililus] Wall[er]i de emlcdonc. XI. d.
Henr. elizab. II. d.
Arn. de scoere. X. d.
Petrus de turnout. IX- d.
Elizab. filia. egidii rolleke[n]. IIII. st. III. d.
(geïnterpoleerd : hilla de vorsela. III. d. IIII. sl. pull.
Joh. de scoere. VI. d. Idem, ex p[ar]te. de brokp. IX. d.
Walt, knape. I. d.
(geschrapt : Walt, de sacke. I. d. noui) 
Elizab. jacobi. III. d.
Joh. de castro. V. st. pyt. III. d.
(geschrapt : Am. molitor de lille. VI. d.) 
Johes. de thimo. IIII. d. idem. ob.
Elizab. passarts. XV. d.
Joh. fassa. VIII. d.
Pu[er]i goeswini de horneke. I. d.
Aleidis purer]or[um). XI. d. 1. ob.
Gertrudis de moro. II. d.
Joh. meyerZce[n] Soluil de Walt, de rode. XIX. sl. lil. d. sefn] 
sus.

Henr- fili[us] heilwiglis] de rode. XIII. st- II. d. crTzj■].«;(ris!. 
Am. de scoere. 11. d. noui ce[n]s[us]. We[m] VI d. vet[er]is 
ce[n]sus.

‘Egidius. jien ob. de nouo.
Surmmja. X. Jb. XV. st. IIII. d.
Itjem] XVIII. st. III1I D. noui ce[n]srus] 
Sulmma] pull. X

uil.)
]iun cere cu[»n] ql nar]
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Census d[oini]ni ducis in .hitte,
Elizab. sarloris. XXXII. d.
Am. de /tesoueLn], III. st. III. d.

VI. d.
Joh. de ve/i[n]e. VI. st.
[leur, de fine. III. st. pLra]/. III. d.
Joh. de echere. III. d.
Wills. de agg[er]e. X. d.
Laure[n] tius de coddonc VIII. d.
Truden renbouts. II. d.
EnghelbLerJt [us] de ineere. IX. d.
Joh. fi/i[us] hcilwiglis] boudcrix VI. d. cu[;n] picka 
Mas de. coddonc. V. st. II. d.
Joh. fi.li[us] ger. ou[er]sant. V. si. I. d. 
henr. boelketn). XVII. st. pt. II. d. 
Wall. fasse. III. d.
Reinerfus] de oulerlsant. VII. st. pl. d. 
henr. grie/[en]s. VI. sl. II. d.
Joh. de cono. III. d.
Elizab. filia. joh. lamberti. XII. d.
Andreas coman. XXIX. d.
Joh. dyonisii. IX. sl. III. d. lde[ni] XXXII. d.
Joh. de brule. XXII. d.
Joh. de e<7iour[n] de h[er]enthals. V. sl. II. d.
(geschrapt : Walt, de palude. VI. st. II. d.)

JJT. — Rijksarehief Brussel, Rekenkamer, Rollen nr. a5">3. 
Perkament, Latijn. Bestaat uit ?. stukken van i5,5 cm. bij 
(58,5 en 70 cm.) 128,5 cm. Bevat cijnsen te Sint-Pieters- 
Lille.
In dorso : chijns in Lille.
Draagt geen datum, doch is zeker van dezelfde tijd als I, 
II. en de volgende. De zelfde hand. Jaarlijkseafrekeningen 
10 + 9 prikken + 3 kruisjes= ongeveer a5 jaren.

(geschrapt : Pu[cr]f petri de pahide XXI. d. cu m] picka) 
Arnoldus de hofslot. III. de ce[/>]s[iis] w/ferlfs 
(geschrapt : Ieenma[n]us de. .......................... )
ioh. de moro. II. d. noui- cefn]s[us].
lambertus de pisselaer V. d. oude g. van ghecreghen goede van 
ende.chklerle gheghe.ns die h. boghers. tsh[er]cn van Wi- 
chamine...................... )

De lijnen volgend op hel geschrapte : Pueri petri............. zijn
later in hel handschrift bijgevoegd geworden. MIe, tot aan 
het einde.
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Elizab. boudcrix. XV. d.
Joh. fililusl oliveri. X. d.
Joh. de hoele. III. st. V. d.
Ghcruln'ighus dc rijtbeemde. III. d. Zrfc[oi] IIII. st.
Arn. de vico. IX. sETVrUTd.
Hcnr. dc cchoucfn]. XIII. si. I. d.
Arn. de valvekene. VII. sl.
l?ciner[us] de palu.de enne/cetnjs. XXXII. d.
henr. de scoele. XXII. d.
Enghelberlus de cimil[er]io. III. st. IX. d.
Walt, de vorst. XXXIII. d.
Hcnr. de drijsce VIII. st. III. d.
Pelr[us] de houetn]. V. st.
Cheru[n]g[us] mariema[n]s. V. st. II. ob.
Arn. lector. IX. d.
Joh. de scoele. VII. st. XII. d.
Arn. enghelb[er]ti. IX. d.
Joh. lector. III. d.
Arn. de houe[n] filitus] joh. VIII. d. pl. qu[ar]di ante  
heille de hoelce. I. d.
Ghcru[n] gh[us] dorpmans. VI. d.
Ger. de boentune. II. st.
Elizab. de braendonc. XV. d.
Reinerius] de bruële. XI. d.
Elizab. IVall[er]i comans. VII. pt.
Ger. de braendonc. X. st. III. d.
Pelrlus] waerloes. XXVII. cl.
Arn. boegarl. III. st.
Ger. boelkeln] XX. st. VIII. d.
Kat [er] ina inariemans. X1III. d.
henr. IVall[cr]i. XXVI
Wills. haghens. XII. d.
(geïnterpoleerd : It. ars zone cu.[m] j[ra]tro XXII d. op III 
bo[n]d[er] eyde)
G/iera[n]g[us] haghens. XII. d.
Ziger[us] boels. XVII1I. d.
Joh. bake. XIIII. d.
petrus rex. XII. d.
(geschrapt : Joh.................................... )
henr. ytegheem. lil. d.
Marg. de lare. III. d. (geïnterpoleerd : J?eyner[us] Hermanni

(geschrapt : henr. houw[er]e. IX. st. IIII. d.)
Joh. ytegheems. IIII. st. II. d.
Ger. de coddonc. VIII. sl. IX. d. 1. ob. jladr.
Arn. de fine III. sl. V. d.
Heinr. mariemans. II sl. V. d. Idem. XVII. d.
Joh. de ligno. VIII. sl.
Arn. fili[us] p[res]bil[er]i. V. d.

'I
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ex p[ar]/e heynrici de /iouc[n]

(geïnterpoleerd : Joh. Jonghe de lille. IX. d-) 
Hein, sartorlis] HUI. sl.
Joh. de palu.de. XHIH. d. Idem. XII. d.
Joh. de rijt. II. st.
Mat Ilias de vekenc. VI st. IIIH. d.
Hein, bellens. III. st. III. d.
(geschrapt : ar. de trieste. Vil. st. IIIH. d. 
hein. bellens. VII. d.
Joh. de rijtbeemde. XVII. d.
(geïnterpoleerd : Aleyd buelkens. IX. d.) 
Joh. de trieste. XIII. st. VII. d.
Ger. noudens. XIIII. sl. IIII. d.
Elisab. lamberli. II. sl.
Hein de vico VIII. d.
Walle. hermaninli. X. sl. VII. d.
Joh. de rijlbeemfle. VII. st. p. I. ob.
Heilwig. Willi. II. st. II. d. 
(geïnterpoleerd : Joh. Gyelens 
Vil. st.)

2' stuk :
Jacob de hoeue[zr], XVII. d.
Am. molitor de lille. XIII. sl. VIII. d.
ReynerLus] de loue[n], XV. d.

• Ger. de lare. II. sl.
Hein, massijs. XVI. d.
Joh. de ouLerlsanl VIII. d. Ide[in].ex p[ar]te Zig[er]i boels- 
VIII. d.
Am. bouderix. XXVI. d.
Joh. de Zioeuetn] XjXIIII. d.
Joh. /i/i[u]s zip[er]i comans. A'V.. sl. p. I. I. d.
Joh. haghen. XVIII. d.
Su[mma] XX,. Ib. X. sl. VII. d.
Joh. fililus] ger[ard]i de hoeueLn). III. d.
ClemeLnjs de hjerjenthals. II. sl.
Joh. ennekens. III. st. VI. d.
Walt, de thimo. IX. sl. VI. d.
Hein, faber. VIII. sl. V. d.
('geïnterpoleerd : later geschrapt : Gcrardfus] de thimo VII.
sl. II. d.)
Joh. de echouelri], XXI. d.
Hein de palude. VII. st. III. piëta.
Joh. de coddonc. IIII. d.
Am. de.witvqn[n]e. X. st. VI. d.
Elizab. <1 ê ach/Ler]haghc[n]. IIII. st
Joh. de rijt. XI. st. II. d.
hcille de horneke. XVIII. d.
Joh. de zart. XXXI. d.

palu.de
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hein. de ve.kene. X1III. d.
Joh. de vekene. XIII. d.
Marg. uxor. joh. agchelnjs. VI. d. dc bo[/i]is joh. de broe- 
ghel n]- 
hein. laet XXXIIII. d. 
arn. de horneke. III. d.
Ger. dc. borncberghc. HU. st.
llermanlnfus de /icesotiefn] III. st. lil. d. 
Joh. boelc. IX. st. X. d.
Machtildis de heesouelii). XXI. d.
Joh. de ac/it[er] hagheln]- 1111. st. 
lUizab. jilia beallrijcis. III. d. 
Ger. de heest [er]e. III. st.
IleyricLus] de voerst. II >/>. d. 
hein. de /ione[n]. IX. st. VI. d. 
joh. de broec.hghein. VI. d. 
Jota de ligno. I. d. 
Joh. herman[n]i. III. d.
Arn. dyonisii. XI. st. HU. d. Idem. XXXII. d. ex p[ar](e egi- 
dii meycre none...
(geïnterpoleerd : heynricus  
Elizab. de lare. III. st. p. t. I. d. 
Ger. danijs. HU. st. UI] 1^. d. 
Walt. enghe/b[er]fi. XXVI. d. 
Joh. bouderix. VIII. st. p. t. ob. 
Joh. eshen. VI. st. VIII. d. 
Xie.hol. de beis! . III. st. III. d. 
Hein dc /ouc[n] UI. d.
Hein, de trijste. XV. st. III. d. IdeLm] de bo[n]is reym. boels 
HU. st. III. d.
Joh. boegart. V. st. 1'. d.
Joh. coznafn]. XII. d. 
nich. dc lila. VI. d. 
Joh. liagheEn], III. ob. 
(geïnterpoleerd :  
7.antma[n]. 1III. d. 
EgidiLus] mens. II. st. 
Heilwig. de coddonc. XII. d. 
beatrix de oude. VI. d.
Joh. liben XIIII. d. de II. bon. pïrojli. 
Joh. de hoelle (of hoelcc). III. st.
GheruTri]gtus] de acht[er]haghcïn]. Uil. st 
hein. de trijste XII. d. ex plarjle hein. h [er] ,nan[n]i 
heihuig. ylegheelmj. VI. d.
paulfus] de ecboue[n]. III t/2 st. 
.Sufmma] X. Ib. VII. st. II. d.
Su[mmaj XXX. Ib. XXI. st. VUII. d. 
Joh. de malle. XIII. st.
(geïnterpoleerd : Kalharina Joh. de hoeueln], XI. d)
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hoeren ghemeynen vroen-

C en sus nonoliii[ m] ibidem.
Joh. dyonisij. VIII. d. 
obstacllu]m de braendonc. IIII. d. 
Elizab. de braendonc. XI. d.
Ger. de hoeue[n]. XX. d.
kat[er]ina de atrio. III. d.
Joh. de rietbeeinde. I. d.
7<einez-[us] de brute. II. d.
Am. molilor. V. st. VI. d.
Walt, de thiino. II. st. III. d.
Elizab. de achtler)haghe[n]. III. d. VI. d.
Marg. weens. I. d.
Hein de hoeue[n]. VI. d.
Joh. rex. III. d.
(geïnterpoleerd : Gerardus de thymo II. st. IIII. d.
Hein, de drijssche. VI. d.
G/ieru[n]g[us] de ac/i/[er]/iag/ie[n]. XII. d. Idelin], II. st. ob.' 
Heilwig. de zande. XXI. d.
Am. danijs. IIII. d.
Hein, de Zoue[n], I. d.
zlrn. de valuekene. V. d.
Marg. filia enghelb[er]ti. II. d.
Jacob[us] de ligno. I. d.
Reiziez-[us] buelke[n]s vander helft vander si[ra]Zen. II. d. 
hein. wouters. I. ob. ua[n] ene[n] uulfanghe t>a[n] ere sZ[ra]- 
te dat he[zn] pape gaf.
Joh. danijs. XII. d.
Joh. de acht[er]haghe[n], X x/2- d. 7de[zn] IX. d.
Elizab. de ach[ez-]e. I. d.
heilwig. de heergrachte. XV. d.
hein. faber filiïus] gheru[n]gi mari.ma[n]s. I. ob.
G/ieri[n]g[tis] de vorst. L. d.
Joh. fili[us] reineri de zant. I. ob 
hein. rnarimans. II. d.
Elizab. bealricis de palude. I. ob.
Am. de trieste fili[us] hein. I. d.
Heilwig. filia hein. m.ariina[n]s. II. d.
.4z-n. rnarimans. VI. d.
Jota de ligno. I. d.
Elizab. uxor joh. filii arn. de heesouefn]. II. st.
Marg. de loue[n~]. I. d.
Elizab. lamb[er]li. III. d.
Ger. de heestlerje. X. d.
Hein, faber. II. d.
.4z-n. filius joh. de houe[zij. I. d.
Joh. tüah[er]i. I. ob.
(geïnterpoleerd : Die van Hlle van 
ten VIII. d. g. oude.)
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IV. — Ri jksarehief, Brussel : Rekenkamer, Bollen nr. 255/|. 
Perkamenl, Latijn. Beslaande uil één suk van i5x6/i cm. 
Beval cijnsen Ie Sinl-Pielers-l.ille en Wechellerzande. 
In dorso : Chijns va[n]dler] Enenten] te Lille.
iS prikken plus 3 kruisjes.

Census c/fozziijzii. dac.is. In lille de auena. 1 zi[zi]o dlomijni- 
M". CCC. X° /.. In jcsto .S[rzzic]/z’ Remigii e[/] b<iuo[n]is.

Primo reinerfiis] de vorst. I. halst. I. pull.
Am. de ou\.er]sant. VI. modic. II. pull.
Joh. de valuehene. 11. modic.
Arn. de lliimo. II. modic. pull.
Joh. de brute. Hl. modic. pull.
Jon. de />oeue[n]. 1. modic.
Joh. de ecc/iouelnj. 1. hals. II. pull.
Hein, de d rij sec. I. pull.
Heil u>ig[is] boude.rix. 1111. modic II. pull.
W all, de Ihimo. IIII. modic. (el I bun.)
Wills. hanlsuller]e. VII. modic. 1111. pull.
Hein, ylcghcems. firlell. pull.
Joh. de ou[<:r]sant. IIJ. modic. II. pull.
hein. bellens, modic.
l/asse. de coddonc. II. modic.
Ghem\zilf/tus] roeman. V. pull.
Nich. de biest. I'irlell. pull.
Walt. de vorst modic.
Ger. boelken. 17. modic. II. pull.
Hein, de scote. Hl. modic. 11. pull. Idelm], I. modic. ex 
p[ar]le arn
Joh. de scote. III. modic. II. pull.
Joh. de ligno. V. modic. II. pull.
Ger. de bocnlunc. Hl. modic. / pull.
Hein, boelkc(n). /irlcH. Idelm). I. modic.
Ger. de hel stier], II. modic.
Arn. de un7i.’cl/i]nc. II. modic.
Joh. yteqlïeeiris‘^’7^' halst, lil. pull.
Elizab. de /oitefn] pull.
Reinerlus] de bntle. VI. modic.. II. pull.
Joh........................... I. pull.
Jota meins. V. modic. pull-
Hein, de veltene. 1 J^. modic. pull.
Mathuis de vckene. Hl. modic. pull, cl pull.

pull.
] de firlell. pull.

Ja [ n ] üofzi] z7e| zz).................
Gheruln]g[us] de rijlbec[m 
hein. fnber. firlell. pull.
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Reinerf tis] de palude. firlell. II. pull. 
Am. molilor de lille. X. inodic. II. pull. 
Joh. de palude. 1111. inodic. pull, 
hein. de trieste. III. inodic. pull, 
hein. inarimaf/iis. II. rnodic. pull. 
Egidifus] mariinafnJs. /. inodic. pull. 
GherufnJgluJ.s marimalnjs. II. inodic. 
G7terti|.n]g[u]s de vorst, pull. 
Wall. bocls. pull.
Am. hermanfnji. III. inodic.
Wall, de alrio. pull. el. inodic.
Joh. boele. V. inodic. II. pull.
Ger. de joule rex. IIII. inodic. pull.
Zigerf n |s boele. 111. inodic.
Ger. de eoddonc. I. inodic.
(geïnterpoleerd : Jafn) tuil zt] coddo[n]c I modiol. — Reiner. 
•<xz[zi] eoddonc jolnlghe pil. h. die mollerle pil ) 
Joh. eske.n. V. inodic. pull.
Hein. hocfma[n]s. II. inodic.
Elizab. zw/elzijs. IIII. inodic. pull.
Ger. dyonisij firlell.
Joh. dyonisij. lil modic. 
beatrix de vico. inodic. pull. 
Joh. de rijt. II. pull.
Ilenr. houw[cr]e. V. inodic. pul. 
henr. de eec/ioue[n] pull. 
Elizab. de larc. II. inodic.
Enghelbe[er]l.[us] hospes, inodic /de[zn] et pu [er]i de vorsele 
inodic.

Ger. de braendonc. II. inodic. pull, 
heiwigis bocls. II. inodic.
/cal [er]ina de alrio. Pull.
Reinerfus] de loilvenfnje. II. inodic.
Joh. bouderix. I. modic. pull.
Zigcrfus] coeznafzi]. XII. modic. 11. pull, ex pfarfle bonor- 
fttzzi] de poinerio.
.Ueidts de eec/ioitc[zi] pull.
(Pau.ud. verscheer ???)
Joh. lector de lille. I. inodic.
Joh. cidse. ???. I. modic.
('geïnterpoleerd : jafn] die jofnfghe. I. modic.
Ger- de. hoetie[n]. IIII. modic. II. pull.
Joh. bogarl. V. modic. pull.
a.rn. de vico IIII. modic. pull. 
laure[n]lius de eoddonc. VIII. inodic.
joh. de znoe[n] ichouc\ zi j. Ii/2- mod. pull.
Census auene in ivechla eodlem] die.
Su[mmtt] auene. XX. modii.
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Su[znzn(i] pull. IXX.
Plrïjmo Wills. de scagchetn] modic.
Hein, de sonderheighe[n] l- modic. pull.
Adam de fine. II. modic.
Joh. de zypl. II. modic.
Olivcrlus] de ou[ez-].sazd. VI. modic. pull.
hcin. zigterji. III. modic.
Pu[cr]i Arn[old]i Zigierji. 111. modic. pull.
Am. de eechouein]. III. modic. p. I. cuuilm. pull.
Wills. ade. II. modic.
Vaes de ven[zi]e. III. modic. pull.
Marg. de vcn[n]e. III. modic. pull.
Joh. martini. III. modic.
Hein. carpe[n]talor. modic.
Pelr[us] poelmaln] modic.
Arn. poelma[n] modic.
Zigerlus] de palude modic.
Petrus scal de antw[er]pia.. XI1II. modic. de bo[n]is de boe- 
garde.
Elizab. filia. joh. de pulle. VJ/2. modic. de botnjis de boegar- 
de.
Joh. de fine. l1^. mod.
Joh. fili[us] annisij de palude. VIIIl. modic. IIII. pull.
Walt. Wommelgcheems. 11. modic. pull.
Henr. Wommelgcheems. II. modic I pull-
Joh. Wommelgcheems. II. modic.
Wills. Wommelgcheems. II. modic.
Zigerlus] de bralt e. V. modic.

modi cos. .......

V. — Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, Rollen nr. 2555- 
Perkament. Latijn, i stuk van 13x34,5 cm. 
Bevat cijnsen te Sint-Pieters-Lille en te Gierle.
Heeft eveneens 9 + 10 + ï~3"x 3~) = aantekeningen voor 
jaarlijkse afbetalingen.

Census d[omi]ni ducis c[ozi]sc[z-z]pt[us] in lille. A nnm_ M°. 
CCC. X°L c/[<>zn]in[i]co post p[iir]ifieall.i]oïn]em belote] pEti']- 
(7 [in] is.
IV«Zt[ems] de thimo. VIII. si.
Joh. de ligno. II. st.
Hein, ytegheem st.
x[pr]stina. de achf[er]haghe[n] XVIII. d.
Elizab. /abri. II. st. Idefzn]. XIII. d. ex p[ar]te elizab. de 
loueLn]
Gheruin]ghuls] de vorst. IIII. st.
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Ghiselb[cr]tiis de palude. IX. sl.
Joh. de lang[er]stede. HUI. sl. III. d. 
Aleidis pu [er] orln.ni]. III sl. III d. 
Pau/fus] pu[er]or[uni]. VII. sl. II. d. 
(geschrapt : Hein, c.urlus. I’. sl.) 
Goesu'inns de etneldonc. V'. st.
Joh. de hukensven[n]e. VII. sl. 
Hein, vernjuteln]. V. sl.
hein. de ou[er]broec. III. sl. IX. d.

Joh. de hoelcc. Hl. sl.
.■Irn. dyonisij. XVIII. d.
(geschrapt : Gheru[n]ghus de hachller]haghcl n], 1H. sl. VIII

(geschrapt : lilizab. de rielbeemde. VZ. sl. IX. d.) 
Joh. de brille. XI. sl. HII. d. min.
ï geschrapt : Hein, bellens. HII. st. Ite[m], II. st.
(geschrapt : Reinerfus] de ouferjsanl. III. d.)
Gheru[n J ghus de rielbeemde. VI st-
Reinerfus] de brule. XXXII. d.
(geschrapt : Hein, de .ivjtyentte. III. sl)
Reiner. boels. II. st.
Reiner. de ii'ilvjen [n] <■. III. sl.
Joh. de rieljj.££txuie. X.XXII. d.
(geschrapt : Gheru[n]ghus mariinans. HII. sl)
(geschrapt : Joh. heisterman. IIII. sl. VII. d.)
(geschrapt : Hein mariinans. HII. st. XII. d.
(geschrapt : Joh. Zanlmal n]. Vil. st. Zde[ni]. IHI.st. III- d. 
mifmis] ex p[(tr)le joh. de laf n]gh [crjstede.
Joh. de rijt. XI. sl. 1111. d.
Joh. de rielbeemde. XI. d.
Joh. ylegheetn. X ül. IX- d.
(geschrapt : Gheru [ n] de braendonc. \’I. sl. X. d.
(geïnterpoleerd : lleyf n]rieh nrt[n] <7e[n] cysel. XVI. dt.)
(geschrapt : Joh. de acht [ er] haghefn ]. \ II. st.)
(geschrapt : hospilale in hef refnlhals. Hl. sl.)
Joh. de eechovefn). III. d.
Joh. jili[us] ylegheents. XII. d.
Hein, de lare. XXXII. d.
lilizab. de cono. XII. d.
(geschrapt : /Irn. verheyden)
(geschrapt : Hein de lieydeïn] de ghierle. VIII. sl.)
Heilwig. baecs. II. sl. ex pforlle gherulnigi baees.
(geschrapt : linghelb[er] hts hospes de lille. HII. stA 
Machildis de boenltine. XX. d.
Sufninio]. VIH. Ib. V'. sl. I. d.
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Joh. Iili[us] wallferji de lang[cr]stede. III. st.
Joh- de valuekene. V. st.
(geschrapt : Joh. ytegheems. 17. d. Su[mmn]li. sl. V. d.)

VI.— Rijksarchief Brussel, Rekenkamer, Rollen nr. 2556. 
Perkament, Latijn. Twee stukken van i5x 76,5 cm en 101 
cm. Totale lengte 177,00 cm.
Bevat cijnsen Ie Poppel en Weelde.
In dorsó : Chyns te Poppele.
17 speldeprikken + 5 kruisjes = 27 afbetalingen.

r“' stuk.
Census d[ozni]ni duels In poppele dfomijnica post festulm] 
b[ea/]l martini Anno dloznZjni. M. CCC° X° L. 
Primo Investilus ibidem. XVIII. d . 
beerijs herberfis] soene. III. ob. 
Am. de roeldert. VIII. d.
Gilbertlus) de arle. I. ob. lil. pull. 
Ihidericlus] de loke. XXIII. d. III. sl. lil. d. 
.Monachi de to[/i] yLerJ/oe. XII. d. 
VV’altLe/’us] de west[er]wijc. 1. d. 
Joh. rokoc. Vil. d. pull. 
Melta de dike. X. d. 
Joh. de arle. XVI i/fc. d. 
Ger. de arle. IX. d.
Scutrant. 1. d. (?) 
Joh. de huisde. 1. d. 
Ger. de tilborch. III. d. 111. pull, meus de Zozziz)ie/e[zi] 
(geschrapt : hein. de bondas. VIII. d.) 
Joh. fili[us] iacobi de eysler]le. VIII. d. 
Hein, de ouerlaet. XII. d. 
Wall, de bondas. Il/2- pull. 
Z?uZe[n] de bondas. VI. y2- sl.
Hate de to,n[7n]e/e[n]. I. d. I. pull.
Matheus de tozn[/n]ele[n]. XII. d. X. pull. 
Elizab. seblerlti. V. d. pull. 
Ilalh. lyen. III. d.
Spt. Sis. in t[uz-]nout. XVI. d. 1111. pull. 
]\ Hls dc ou[er]laer. III. d. I. pull. 
Joh. pu[ez-]or[uzza]. d. 
Heilwiglis] de pomcrio. IH/2- d. 
Jacobus de he[re]n/hLa]Zs. II. pull. 
Hein de trire. VII. st. HII. pull.
(geschrapt : Joh. fili[us] arn, de rijt. XXVI. d.) 
Petrlus] de tofrnArnele[ n J. 17. d. 
Wills. voghele. VIP/o. d. III. pull. 
Bate de filica. II. pull.

■k
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Joh. veck[er~]e. III. d.
Joh. de trire. XXX11I. d.
Joh. hebscaep. IX. d. I. pull.
Arn. de arlc. V. st. p. t. III. d.
ybzcc/m [us] de rauels. III. d.
Misken de hulsele. VI. sl.
Ilenr. de marle. III. st.
Henr. fililus] joh. de marle. III. st. II. d.
Ger. de poppele. II. pull.
Rtitefn] de bondas. XII. d.
Machlildis arn.. I. d. 1. pull.
Elizab. de alrio. VII. d.
(geschrapt : Joh. apis. XlIB/z- d.)
Ger. faber. II. sl.
Joh. de ouerlaer. XXV. d. I. pull.
hylbeyl. X. d. II. pull.
Joh. fierke[n] II. d.
Arn. aneelmi. III. d.
llille de riet. VI. d. II. pull.
Cum[m]unis pastura de poppele. XII. d.
Joh. de voert. XXI. d.
Stepha.n[us] fililus] hebseaeps. II. st.
llille de hahorst. VI. d. II. pull.
Petrus de alrio. VI. d. V’. pull.
Ilenr. de herstal. III. d.
Joh. de done de postele. XII. d.
Joh. de are[n]donc. XXX. sl. II. d.
I’clrfu.s] de marle. XVIII. d.
(geschrapt : Joh. apis. VI. st. er p[ar]te ghiselb[er]ti de arlc) 
Joh. fililus] dyonisij. XXXI. d.
Joh. hocsdonc. XII. d.
Jacobus de marle. VI. d.
Joh. de mispelaer. V. d. III. pull.
Joh. fili\us] arn. de riet. I. d. II. pull.
Godell de buscoduclis], III. st. I. d.
Joh. fili[us] trudeln], I. d.
(geïnterpoleerd : Joh. slutler]e heeft ontfaen dat eghelbroec dat 
sal slaen seoete II te ghenote da ghelijc. dat voerinaels heeft 
ghedaen. Un [de] op XIIII. sl.) 
Joh. goelscalsc. II. d.
Machlildis de trire. I. d.
bona de hostal et bona de bondas. III. pull.
Tidericl-us] de doerne de buscoducfis]. A’V. d.
luetgart de luider!. V. pull.
(geïnterpoleerd : die van clcl'n] 6rolfc[n] gheldent ra[n]./o[n] 
.sluZ|‘er]e wegheln]) 
Henr. de ouerlaer. III. st.
Butheln] outhoef. VIII. d.
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Stemma! vil. lb. XVHI. d. 
Sn[mma) puitor. LXXIHI. 
Scnsus noiialiulm] ibidefin] 
Primo petrlus] de Zo[m]nic/e(n]. 17. d. 
Joh. inarletna[n]. III. d. 
Vergoederact de busco. XII. d. 
ïl'o/fleras] de arte Junior. 1111. d. 
Joh. de voert. VIII. d. 
Henr. de. trire. III. st. 
Joh. de hulsele. XII. d.
(geïnterpoleerd : petrus de hulsele de rico. I. d.) 
Jacobus de. loke. VII. d. 
Joh. robroc. I. d. 
Arn. de arte. III. d.
franco de poppele. VI. d.
Joh. fili[us] sac[er]dolis. II. d. 
Joh. witbollc. 111. st.
Henr. de marle cllerficus. VI. d. 
(geïnterpoleerd : her berijs soene. II. st. 
Miskefn] de hulsele. VI. d. 
Wills. de oerle. . d.
Pastura de arle. II. st. III. ob.
(geschrapt : Joh....................................................
Wills. metke[n] de oufcerflaer. XII. d. 
Joh. de dunc de postele. I. ob.
Joh. hoesdonc. II. d. (of Joh. hoesdenc.) 
Ancebnus outhof. I. d. 
Henr. de trire. /. d. 
Joh. de trire. I. d.
Joh. seyn. ob. 
Wills. rokoc. 1. d. 
Joh. de riet. I. d.
2* Stuk :
Jacobus de loke I. d.
Joh. hoesdonc. XII. d. (of Joh. hoesdene) 
Jute koudelzerts. IIII. d. 
Jute koudelzerts. IIII. d. 
Joh. boe. IIII. d.
Elizab. z>[er]enlien. I. d. 
7>ude[n] van uleln Icote. I. d. 
Joh. de west[er]wijc. I. d. 
Hesr. e.lappaerl. I. d.
(geïnterpoleerd : Mijskeln] no[n] hulsele VI. d.) 
Su[_mina']. XX. st. VI. d.

Census d[onii]ni ducis in rodel m] / [ein] p or]e
Primo Henr. de arbore. XXX. d. 1111. pull.
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Ger. uulpis. II. pull.
Elizab. longa. VIII. d. pull.
Walt, filifus] marg. IX- d. pull.
Joh. stout. VI d.
Gilbert as de noua. domo. XIX- d.
Joh. coyman- XXII. d.
Ilenr. clinkart. I. d.
Ilenr. rnacs- VI. si. I. d- II. pull.
(geschrapt : Gcz7blez’]([us] de lare. III1/}. st., III. ob.)
Elyas fili.[us] ghiselb[er]ti. XXXI d.
Goeswizitus] fili[us1 reineri- XVIII. d.
Ilenr- molitor. XXII. d.
Joh. stoers. I. d.
Joh. de vorst. XIX- d. pull.
Michael aulor. I- pull.
Hend. fili[us] henr. inolitorlis], VII y2- d-
Nichol- de leemputte. XVIII. d.
Nijs de koehoue[n] ■ II. st. pull.
Ancelmïus] de looetn]. XXI. d.
(Geschrapt : 77cbzra[zi][us] de hegghe[n]  
pull.)
Walt, de rethie. XVIIL d.
(gcïnlerpol. ; hey[n]rich heelrilssen. XVIII- d.)
Walt. fililus] ich. de wechle de hc[re]nthals. XVIII. d- 
TiZefn] de hese. VI. d.
Ilenr- goerlemaïn], VI 1/fc- d. II. pull.
Lainbertlus) de hulsele. III. d.
Ger. clarissien. VII. d.
Godefride eele. XVIII. d. II- pull.
Elya.es. VI ■ st- (geïnterpol. : II. IVoitefr] gyniaerds zo- 
zietzi] ...)
Realrix de calfslert. VI. st.
Jute de ineere- XII st. II. pull.
Wall. coezzia[zi]. VI. st- II. pull.
Jacobus de marl. XXIII. d. pull.
Gode.fr- viclor (?). II. st- VIII. d. XV. d.
Arn. lupus. XVII. d.
Nichol. de sonderheighe[n). II. d- 
Ileilwig. barlholoinei- XIX. d. I. pull. 
Heilwig. militis. XVII- d. II. pull.
Arn. belien (beken?). XXIII. d-
Ilenr. Szz[zic](z sp[iril]us z’fzi] I [w] nout. II. pull-
Arn. de vekene. XII. d- pull.
(geïnterpoleerd : gher. hebscaeyls. XXI. d- ex p[ar]te joh[an- 
n]is apis.)
Wills sutor. II. st- III. d.
Kath. de hufjelt- V. d.
llerla clinkarls. XVIII. d.
■zlzice/zzifus] apis. VII. st. p. III. d.

Elya.es
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Census noualiu[m] in Weelde-,
Primo. .Jon. coyzna[n], IX. sl.
Arn. faber. III. sl.
Elizab. beerZc[n]- I. d.
Eliaes fililus] ghiselb[er]li- Uil. sl.
PeZrfus]. ]abrr. II. d.
Nichol bicrmans. II. d-
Godef. de Zoue[n], XIX. d- Zdefni], I. d.
Joh. hagheln]- III. d.
4nceZ/n[us] de rauels. III. d.
Joh- de gchinneke. lil. sl. 111. d.
Joh- beys. III. sl III. d. Zde[/n], XXI. d.
Andreas de rauels. VI- d.
Petrus de sonderheighe[n]. 111. d.
Joh. de plerllaer. XXIX. d-
W alt, de ma[ re] es blues. II. d.
Ghiselb[er]l[us] de leernputte. XXXlll/>. d.
Godef[ri.]dus lector XVII. d.
Godef. de ee.le. Xllll. d. Ide[m]- I. d-
Henr. maes. XII. d.

ex p[ar]fc jo-

■

Enghelb[cr]tus de nova domo. III. d. 
Joh. de perlaer. XV. d- 
Joh. de thimo. IX. d. Idem- IIP/2- st- 
Pn[er]i henr- de arbore. II. pull. 
Hilware de heggheln). II. sl- I. ob. 
Ger. de Wille. XX. d. p. I. ob. II. pull. 
Joh. machghiels. IX. d. 
Joh. de nurca- VIII. d.
(geïnterpoleerd : ghiselbert[us] elyaes. VIP/2 d. 
his. apis) 
Enghelb[er\t. de lare- IX. d.
Arn. lisen de. hegghe[n]. XVI- d. II. pull. 
Ilille. de heggheln] XVI. d.
Ytvanus de. scoe/cfn] /iZi[us] ywani hospil[is], X- st. de be- 
[n]is de scoeiefn].
Idem vander gcheecblgre[n]. XV. d- 
Joh. heilwiglus], XV. d. 
Joh. de viuario- VI. st.
E[/] Anna filia nestelings de boïnjis de buling- XJXHI. d. pull. 
Idem de dimidia p[ar]te prati dfomilni ioh[ann'Jis. XXI. d. 
Dyonisius de vorsela. Ili/2. sl. ob. II. pull.
Wall. inarg[are]te. II- pull.
Heilioig de mari. 1. pull.
Yiaanus hospe’s. II. sl. 1111. d. II. pull.
Joh. de vorst- V. st. wjnd[er] Zew[er]/cebra/cc[n]. 
(geïnterpoleerd : Ghiselbert[ns'\ box XI. st. VIIIt/2. d. VIII 
pull.)
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Coman- XII. d-
(geschrapt : joh. Apis. XIII. d. de viuario pïrojpe baerle) 
henr. clinkarl. I. d.
Joh- faber. I- d.
Heilzuig. barlholomei. I. d. 
faber. de weelde. I. d. 
Heiwig- eomans. I- d. 
elizab. de leemputte. I. d. 
Tileln) de~TiêggTwïn) I. d. 
Ywanus de viuario- II. sl- Ideim] de appfer]* si/o plrolpe lo- 
cu[rn] d[ic]fu[rn] wilde [njhoue. I. d. 
Ywanus filifus] Ywani. II, d. 
Joh. inarg. I. d.
(geschrapt : Wills- de sleenweghe. III. d.) 
Scout van doerne. VI- d.
Com[ni]unitas de weelde. XII. d. 
Arn. lisen de hcggh.e[n]. XVIII. d. 
Henr- molitor. II- d. 
Joh. die ram.. II. d. 
Joh. de thirno. XXIII. d. 
Petrus lector- XXIIII. d- 
Ghiselblerjtiis de noua domo. VI. sl. 
Wall. eeinsein. II. sl. VIII. d. /de[m]- I. d- 
(geïnterpoleerd : Ghiselbertus bar XVII. d.) /dr[,n] de viu- 
ario p[ro]pe baerle. XIII- d.) 
Pelrfus] de tveelde- VI. sl. IlII. d.
7'idcricïns] de ca/fstert. III. ob. 
Tielina[nus] fililusj heilu’igïis], XII. d. 
Tielman[nus] de leempulle. IIII. d. 
Wills- hcilwiglis], X. d. 
Joh. olmelmaln]. XII. d. Ide[m]. I. d. 
Arn. faber. I. d.
.l/icc/z/ihis] outhof- XII. d. 7dc[zn]. II. d- 
Ccli[lijke. I. d.
Henr. bellejnjq. XII. d. 
Ger- nierman. III. d.
Joh. Sufor de hcgqhe[n]. II- sl. 
Wills de riet. lil ', d- 
Henr. inaes. XII. d. 
Tiellte[n] heileln] I. d. 
Aleidis goedens- II. d. 
(geschrapt : /InecZinfus] de... 
Wills- grie/efn]. I. d. 
Godej. de /ouefnl. II. d. 
. I ncelmlus] de vorsele. II. d. 
Joh. grolmajn]. I- d 
Godej. de hegqheïn], I- d. 
Hill.e de, hegg)ie[n]. I. d. 
Elizab. berte[n]- I. d.
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ex p[ar]Ze turortis] sue. II. modic.

d. _

ie Stuk :
Census auene Zu—ZfauiUiguZ M die bleat]i dyonissi. Anno M° 
CCC°. X°L.
D[omi]nus Henr. gheuart. I. modicfu]Zu[?]m.
Elizab[eth] e[t] kathlerina] sorores eius. II. modic.
Herman[nus] de caljstert. II. modic.
Ancelmlus] de caljslert. modic. e[t] cum. lum.
Gerfardus] raets. IX. modic-
Arnloldus] de hoesthoueln] .11- modic. II. pulls.
Marglcrela] weltelnTs ~II. modic. I. pull.
Gerlardus] pepelings. II. modic.
r_i.r------- -] yj^j[us] Wall[er]i raeds. modic. cum dimidio-

J de wesele. modic- cu[m] dimidio., 
aldus] f[rate]r eius. II. modic. 

r[icus] f[rater] eius. 11/fr. modic.
' ' . 7.

marie i[n] ueZ[er]i Z[ur]nouZ. II- modic. II.

Walt, comans- I. d.
Tielkeln] maes. VI. d.
Joh. de thimo. I. d-
Joh. de vorst. VI. d-
Joh. de olmele. VIII. d.
Am- leys. XII. d.
Nichol maes
Pefr[us] de noua domo- III. d.
Su[mma], III. Ib. 1X1. si.

111

Johfannes] 
Joh annes] 
/lrn[ ” ? . 
Henr[icus] ffrater] eius. 1^2- modic. 
Johlannes] salvator. V. modic- 
Altare b[eat]e i 7 2 7
puZZ.
(geschrapt : Hospitale. II. modic. II. pull. 
A leid] is] conings- III. modic.
Johlannes] de_jiu[er]score. III. modic- 
Johlannes] déöiïZèprJr-/!. modic. 
IIeilwig[is] de bute[>i], III. modic. 
Arnloldus] boix. modic.
Elizab[eth] beghine de beerse- 1. modic. 
Johlannes] de loe cum. bm. 
Dideric[us] varë[n]doncs 
e[Z] cumbns.
Johlannes] pluenis. I. modic. %. modic.

VII. — Rijksarchief Brussel, Rollen, Rekenkamer, nr 2557- 
Perkament, Latijn. Bestaande uit 2 stukken van i/i,5x 
(6r,5 en 19,5) cm. Totale lengte 81 cm. Beval cijnsen te 
Turnhout.
In dorso : Euene en Poullyen te tuernhout. 27 Afbetalings- 
tekens bij elke post.
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p[or]/e ntchoi[ai] lep-

i

Johlannes] die man- I. modic.
Nichol[aiis] mallarl. I. modic.
Ger[ardus] molitor. modic.
Pulerli johlannis] de ghecle. II. inodic.
Gerfardusl de arbore- Uil. modic.
Elizablcth] brabenlier). I. modic. cumlm. mifnus]. 
Joh [onnes] strubolle- II. inodic.
flenrlicus] lulein], bè- modic.
Godefrid[us] de caimlpo- 1/>. modic.
Gheldolf Uil. modic.
Heyla noens. II. modic.
Joh[annes] «coermatnjs. JU. modic.
Johlannes] de lare. II. modic.
Joh[annes] fililus] gcrardi. de nrbore- i/o- modic.
Johlannes] dc agg[er]e. UII. inodic.
Pu[er]i henrlici] dc velde. II. modic- 
Paullus] de bolke. II. modic.
(geïnterpoleerd : Paeri Mylacr. modic.)
Cteinens nennefn] cu[m] sororbtus]- UII. modic.
Malhias de. campo. I- mdic. e[t] cumlm. 
IVoi/Eerus] mallarl. Uil. modic. 
Johlannes] de hese. II. modic.
IV’iZZ[elmu]s endeckcr. I- modic. e[Z] cumlm.
Gerfardus] miliuis- II. modic.
Pa[er]i Marglarete] raets. I. modic.
Henrlicus] de zen [er] endong. I. modic. 
Nichollaus] dé'il’U[er] endoog. I- inodic. 
Johlanncs] de z~ëu[er]endoïn[c, I. modic- 
Igeïnterpoleerd I Jon die greve. I. modic.) 
Elias de tucelde. I. modic.
-lo/daoneT:] godefridi. II- modic.
Marg[arela] de goensele- I. modic.
Johia.nn.es] m [o] gtisflri arnoldi. II. inodic. e[l] cumlm.
Puf er] i Joh\ann]is dc dyke. II. modic. 
IVallferus] ockermans- I. inodic. 
Yda dc scuroueln], II- modic.
Will[clm]us de mari 7%. modic.
,Ioh[annes] JiliLus] ancehni de raucls. II. modic. ex p [ar]te 
arnloldi] de hese.
Goeswin[us] de ligno. I. modic- 
Johlannes] lathomi. I- modic. 
Me[re]ntia. U/z- modic.
Joli[onnes] ancehni de beerse. I. modic. 
Auditas endeckers- I. modic. e[/J cwnlin. 
Nicholfa.us] de mo[n]te. %. modil.
Joh[annes] de dike. III. modic. c[l] cumlin.
Eli:ab[eth] p[re]kiers. i/». modic. 
Elizableth] de beerse. %. modic. ex 
p[er]s-

Johia.nn.es
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VIII. — Rijksarchief Brussel, Rollen Rekenkamer, nr ,558. 
Perkament, Latijn. Bestaande uit 2 stukken van i6x56 
cm en 72 cm. Totale lengte is 128 cm- Beval cijnsen te

• Turnhout. 27 Afbetalingstekens-

Johlannes) mas. I. modic.
Herma[n]us huesema[n]. IJ. modic.
Elizableth) mler]cenarii. II. modic.
D[omi]nus Henrlici] fililus] ancelmi- II. modic-
Heiwigfis] ludouici. II. modic.
Hcnrlicus] magni. I. modic.
(geïnterpoleerd : Willem ghosein. I. modic.
2e Stuk :
Johlannes] jililus] iacobi fabri- II. modic-
X[ri]slina sapienlis. I. modic.
(geïnterpoleerd : heinrich van den b[er]glie[n] III modicl. 
eltl cunill.)
Elizab[eth] boets. llllifa- modic.
D[omin]us Egidius mallart- I. modic-
(geïnterpoleerd : Jan Va[n] den vekkcne. II. modic.)
(geïnterpoleerd : Jaln] denijs mag scghers I. modic.)
Gerlerdus] leppler]e. I. modic. c[l] cunilm.
Wallerus leppe.re. II. modic. c[l] cunilm.
Hermanlnus] buckers. I. modic.
Hcnrlicus] rosa. I. modic.
(geïnterpoleerd : d[omi]nus Jo de plassche. II.) II- modic.
ex parte Jo- symo[n]is.
IVaiZ [crus] de scureln] II. modic.
Johlannes) e[Z] paulfus] filii pauli de lok [crjcn. I. modic.
Johjannes] iacobi. I- modic. ~
N ichollaus] de caslro. Iife. modic-
(geschrapt : papenbruqqhe. I'/k- modic.)
Fililus] reineri de papenbrugghe. II. modic.
Godef[ri]d[us'] de pape[n]brugghe. I- modic.
Johlannes] de fine. I. modic.
Eililus] eins. I. modic cfl] cunilm.
Pu[er]i. Johlannis] vils- ƒ%. modic- 
Waltlerus] de scoenbroec. I. modic. 
Joh [annes] de stock. I. modic.
Johalnnes] de jine. I. modic-
(geïnterpoleerd : Elizab[elh] pauwels. III. modic- pull.
(geïnterpoleerd : Margriet reyners. 1/S> modic.
(geïnterpoleerd : hoeswijn van papeln]bruglg]he. I. mödic. 
(geïnterpoleerd : Allare s[anc]ti sp[iri]tus in tucrnhont- IX. 
modic.
Sulmma], C. LXXXIIi/z mucdeken val. XVm. II. 1/è mudde
ken en[de] VI pullen.
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Ger., de darijsdonc. Xll. sl. JU. d. zni[nus] de. XI. bo. e[Z] 

Godefridius] de roderbeke. XII. st. III. d. zviiEnus] de XI. bo.

■■

Census noualiu[rn] In turnhout. In die b[eal]i. dynisij, An
no d[omi]nL~M°.CCC°.X°L.
Godefridus de hese de casl[er]le. VI. st. de VI. boLnarii] 
Henri [icus] de boxelaer. V. st. de V. bo.
Ludovic[us] de beke. II. st. de II. bo. 
1-VaZ/Eerus] de hu/fele. VI. d. de !/*>. bo. 
Joh. van Walsce (?) IX. st. de IX. bo. e[t] qludrjta p[ar]tc. 
Wal/]erus[ rogis de heese. XV. d. de l. bo. e[l] qu[ar]fa 
p[ar]le.
Joh. de postele. 1111. st. de. 1111. bo.
Jacobius] de gore de casl[er]le. VIII. st. de VII. bo.
Ger. de wincle,. IX. st. II. d. de IX. bo. e[t] p[ar]Ze. bo. 
EgidiLus] de hese fililus] ghiselberli II. st. de II. bo. 
Gode/ri.d[us] Wall [er] i de scoenbroe.c. XII. d. de bo. 
Henr. de scoenbroec. XII. d. de bo.
(geïnterpoleerd : Heinrich pieus de hese. III. st. de II. bo.) 
Vidua elizab. de hese laels. XVI. d. de bo. e[l] qLuar]/a p[ar]- 
te bo.
Elizab. de hese uxor egidij. XII. d. de bo. 
lialLerlina filia maglisljri jacobi. II. st. de II. bo.
Ger. c[Z] WaZZtcrzis] de boegartsccke. XXiy2. de XXiy2. bo. 
Henr. de lapide. VI. st. de Vl. bo. ' 
Henr. de kinscol. XIII. st. de XIII. bo.
Hilwardis de lapide. X. st. III. de. X. bo. e[:Z] qu[ar]ta p[ar]- 
te.
Walt, de loepe de rode. II. sl. 111. d. de II. bo. e[Z] qu[ar]Za 
p[ar]te.
Ger. milius. VIII. st. de VIII. bo.
Henr. de Zeuïerjdonc. XV.i/2. st. de XV.y2' bo.
Nichol. fr[ater] eius. XI. st. de. XI. bo.
Uda joh. seins filia. III. sl. de III. bo.
Ger. de darijsdonc. Xll. sl. Hl. d. zziiLnus] de. XI. bo. e[t] 
t[e?-] diinidia pLarle]
Godefridius] de roderbeke. XII. st. III. d. zviitnus] de XI. bo. 
e[Z] Z[cr] diinidia ptartej
Joh. de rode. XII. d. de I. bo.
Mathias de score. VI. d. de y2. bo.
Joh. de gheele. IIH. st. de IHI. bo.
Pe/z-[iis] de zno[zr]te. VI. d.
Elizab. de hasselt. Iiy2. sl. de Iiy2. bo.
Joh. philippi. X. st.
(geschrapt : Nichol. de sonderheigheln). III. st. z’lzi] anti... 
...debet)
Mathias hebscaeps. VI. d. de. y2. bo.
Joh philipi de sönderheigheln). IIiy2. st. de 111^. bo.
Joh. de Zoe/fere[zi] f'lilus] iacobi. Hl. st. de Hl. bo. e[t] I. d. 
Henr. de lare. XII. d. de. bo.
Juta raes. II. d. de p[az-]te bo.
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Midi. de e.ellaria. Vbè- st. de V1/^. bo.
Goestoüitiis] de ligno. VUL sl. de VIII. bo.
Joh. m[agist]ri arn. X. st. de. X. bo.
Joh. houwer. XII. d. VI. d.
Oliuerius] de zeul erjdonc. III. st. de III. bo.
Pauhis de loekelreln. III. sl. de III. bo.
WiZZfeJmu]s de Wechle. V. sl. III. d. nu[nus] de. IIII. bo. 
e[(] all[er]a dimidia p[ar]/e.
Mathias i'arendongs. IJi/2. sl. de IP/j- bo. ®UJ- d. de plfrl- 
te.
Joh. de voyendrijsch. IX. st. V. d.
Joh. be/refn], IIII. st. de Uil. bo. /del/n], 1. d.
Mathijs hebscaeps III. sl. III. d. de III. bo e[I] qularjla plar]- 
te van Chr. weghen ua[n] vermele (?)
Mathias de zeu[er]endong. II. sl. XX. d. de III. bo. el.l] t[/'iü] 
dimidia plarjle.
Matheus nore[n]dyns. XII. d. de bo. 
(geschrapt : joh ................................. )
Joh. de cellario de obstaculo. X. d. 
Godc/[ri]d[us] de sonderheighe[n]. st. de bo. 
Pu[er]i lambïerjti de rode. Vil. st. de. Vil. bo.
Joh. de rode. II. st. de II. bo.
Mathe[us] goeswini zaelden. II. d. q[uon]d[a/n], I. d. de 
costrn.
MoniaJes de bigaerde[n], IIII. d. de vico iln] vorselaer. 
Walt. boets. III. st. II . d.
lilizab. de hosselt. IIIP/z. st. de 1111/2- bo.
(geschrapt : Joh. apis. XVIII. d. de P/i- bo.) 
Pauhis de bolke. I. d. de p[ar]te bo 
Joh. Woeker. VIII. d. de P/o. bo.
Walt. Woeker. XXXIIII. d. ~Ide[m]. IIII sl.
Joh. rex. XIX. cl.
Joh. de scoenbroec. VIII. d. de bè- bo.
Dtonisius de alboeme. XII. d. de bo.
Joh. baten de Stoet. V'. sl.
Dyonisius de sêWöuel n]. Vi/2. st. de Vy^- bo.
Stocman. VI. sl. de Vli bo.
tViïlletmuls tiegchelferle. IX. d. de y^- bo.
Joh. de zeuferTdoTig. XL st. de.. XI. bo.
Arn. de hësèrliy^r-sl. de IP/2. st. plralli. III. d. 
fililus] joh. de fine. XXVII. d.
loef. VI. d. de. % bo.
Joh. teclor. XII. d. de bo
Ger. wacker. IIII. st. de IIII. bo. Sutznzna], XIX. Ib. XI. sl. 

IIII. d.
Wall, raeds. VI. st. de VI. bo.
(geïnterpoleerd : Joh. scoerinafn]). XIIII. st. p[ra)ti. V. d. 
Idem. I. d. de vico ex p[ar]le joh. berchinalnls.
Egidius de bure. V. sl. de. V. bo.
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ex p[ar]te wolt[er]i

(geïnterpoleerd : Joh. Woutgheerts. XVIII. d. sup[er] do- 
mu[m] ett] domistadi u[m] in vico poels) 
(geschrapt : de papergche[m]. XII. d.) 
Cpy rfp HcspijpIp VZ
Marlin[us] de illo fine '. XIIl^. d. de bo. ett] ptar]te.
Ger. de wile. V st.
Joh. de boeznetn]. VI. st. I. d. mitnus] 
(geïnterpoleerd : henr. de wile. d. de vastulis] 
(geïnterpoleerd : Henr. oeghe. 11. d. de vast. 
(geïnterpoleerd : baldewin[us] de darijsdonc. 1. d de vastu- 
lisl)
Ger. jrlater] eins. VI. st. d znitnus] 
Ensketn] frater eins. VI. 'st. d mitnus], 
Henr. hilleln]. II. st. de. II. bo. 
Elizabet scenkels. I. d.
(geïnterpoleerd : Arn. fililus] c[ur]ati de veerle d. de vastu- 
[is]9
Joh. de zoe. XXVIII. d.
Marg. de fine. VI. d Idelm]. V. d.
Ger. de rode. II. st. de II bo.
(geïnterpoleerd : Marg .[arjita  de vastn-tis] 
Joh. kente. III Vb- d. de lil bo 
Nichol. Symotnjis de dike. III. st.
(geschrapt : herznan[n] us vils. V. st. I. d. mitnus]) 
(gïnlerpoleerd : £>[omin]us Joh[ann]es volkart IIII st.) 
DlominuAs curatus de Vosselaer. III. st. IID/s- d de. III. bo. 
e[t] ï[uar]ta p[az-]te cuit[ur]a.
Will[elmu]s zaelden. XV. d de. bo. ett] qu[ar]ta p[ar]te.

Walt, dc balein). XVIII. d. de H/2- bo.
nichol. beys. VIII. st. de VIII. bo.
Ger. siccus. VII. st. III. d. mitnus] de VII. bo qa[ar]ta plak
te mitnus]
Joh. de areln]donc. III. st. de. III. bo.
Nicholaus de winde. VI. d. de t/j. bo.
ae Stuk :
(geïnterpoleerd : Voude[n] voede III st. 
de sc/iurefn]
Jacobus siccus. IH/2- d. de IH/s- bo.
Walt, dc campo XV. d. de bo. e[t] qu[ar]ta p[ar]le 
Walt, de loe. VIII. st. de V^. bo.
D[ozni]n[u]s Walt, cafnjt [o?-] de lurnout. II. st. IIII. d. ex 
plarjte joh. martini

Henr. de oestoueln). II. st. de. II. bo.
Joh. de atilnje. Xll. d de bo.
nichol. de bute[n]. III. st. IX. Ï/). d.
Arn. sapie[n]lis. I. d.
Wall, mallart. XIII. st. de XIII. bo.
Henr. molitor. I. d.
(geïnterpoleerd : Joh.
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m [agis]lri henr.

(geïnterpoleerd : joh. scuermaln]s. V. sl. de llll Vè bo 
p[ar]/e berckma[n]s)
Nichol. fi.lil.us] Wallfcrji de nuiri. II. sl ex p[ar]le joh. no- 
re[n.]dyns.
Joh. de pucke. XII d dc bo.
Wall, de »cn[n]e. llll. sl. de. Illl. bo.
Marg. de t>en[n]e. IIII. sl. de. lift. bo.
Joh. fililus] Am. dc vosselaer. X. sl. de. X. bo. 
(geïnterpoleerd : Gieliis Scorle. XXXIII. d de viuario joh. 
moens)
Henr. de. scoetbrocc. III. sl. plrafli. 111. ob.
Walt. Symo[n]is. XXXIII. d
Villiclus] de malle. VH/2- sl■ de V'1/2. bo. 
Joh. dc papenbrugqhe. III. sl. de. III. bo. 
Elizab. filia kat[er]inc de rijl. ob.
Elsebeen. I. ob.
Joh. de, neA-c/ie[n]. Hlt/2. sl.
Joh. de wkenc[n]. HH/2- sl-
(Geïnterpoleerd : Wills. goeswijn. I. d dc vas/.utis])- 
Joh. de stoel. I. d.
(geschrapt : Joh. apis. III. sl .de III. bo plrojsto. Ar. de 
Hijsb[er]ghe. III. sl. <le III. bon.)
/InceZnilus] de ligno. llll. sl. de lil. bo. Idem p[ro] Joh. bye 
de h/2 bonn.
Walt, phjlippi. I. d.
Joh. /i'/ifus] mus de kasl[er\le. XT1. d.
Joh. de viuario. Hly2- de. HIl/2. bo.
Joh. de wile. VI. Sl.
Ger. de ghehoelteln]. XXII. d.
Am. prudens. XIII. d.
.4rn. loef. XII. d. de bo.
D[omin]us egidifus] mallarl. XII. d. inaria magdal. d[ebe]l 
.solu[cr]e 
Joh. verlisen dc stoel. XII. d de t>osZu[in] 
Joh. de loe filitus] joh. VI. d.
Egidilus] de rode. XMG/2 sl pl.ro]eefn]su 

Henr. de noua domo. VI. d. de. y2. bon. 
Joh. jorlis. XVIII. d de. 1 bon. 
Am. Wilde. X i/2- sl. 
Am. de wile. I. d.
(Geïnterpoleerd : Joh. goedlejfrtde. I. d de vastu[is]) 
(Geïnterpoleerd : Walt, de hoeue.) 
Jacobtus] de q[uer]cu. XII. d 
Petr[us] de koude[n]berghe. II .sl. de II. bon. 
Joh. inagntus). XX. d. VI. d.

lambcrt.[us] zaelden. llll. sl dc llll. bo.
GoeswinLus] zocZdeln]. XVII. d dc bo. e[t] 1/2- p Lor/c] min 
[us.] 
VV'i/Z[s/mu]s de dike. II. d dc plarjle bo. 

r ’ ”

p[ar]/c berckma[n]s)
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Joh. de velde. XII d. de. bon.
(Geïnterpoleerd : Joh. fili[u.s] nichol 
Joh. fililus] pelri de dike. III. d. 
Henr. sutor. XV. d dc bon: c[7] </u[ar]ta p[ar]/e. 
Wall. bac. II. d de plar]te bon. 
lamblerjtus rnostart: I. d.
Joh. mechgelma[n]. XX. d.
Hermanln]lus] buckers. I. ob.
(geïnterpoleerd : elias de dorne
Henr: ghcrunc. XH/2. sl-
PeZrfus] de dike. VIII. st. de VIII. bo.
Henr. de cal m]po. III. st. de. 111. bo. 
Henr. coeman de meerde. II. d.
Marg. de lira soror Zig[er]i. HII1/?. s'i- TH. cx plorjte Zigle- 
r]i.
Aleidis filia VVaZ/[er]i fabri. I. d. ,
Martini tt.s] de liassen hoiielnj. XIX. d H/2. ho. e[/]... 
Henr. broei hase. II. sl. de II. bo. /de[zn], IIIH/2 sl ex 
joh reineri.
Joh. fililus] joh. morlans. V. sl.
\Vill[ehnu]s plre.]kiers. III. sl. de III. bo. 
I’aulus fililus] Waltler]/. inacs. XII. sl. 
('•er de he.yden. Hfft- d de p[er]ïe. 
Joh. pleunis. LI. d 
(geïnterpoleerd : Joh. moc[n]s III. d.) 
Wall, ludouici. X. sl.
Hilla de fine. XXIII. d. 7de[zn] de. II. st.
Andreas de vosselaer. H. st. de. II. bon.
\Vill[elmu]s de vosselaer. II. st. de II. bon.
I‘uler]i Wall[er]i de ca IJ siert. XVIII. d de 7%. bon. 
Nichol. bruusle[n]s. Tl', sl. de II. bon. 
ligidi[usf~huesack[er] e. HH/z. d sl. 
Joh. fililus] petri de dike. III. st.
(geïnterpoleerd : Will\ elmu]s de hcgghe[n]. III. st.
Henr. aueln], II. st. HII. d.
Pu[e.r]i joh: voechls. II. sl. HII. d.
Godefrid] us] de scoetbroec. I. d. de vic.o.
Am. de loek[er[ën. \ lil. d 
Joh. borch. A VI. d.
Hcrmanlnus] de calfsterl. VI. d de uas/[uis]. 
Henr. de loe. XIX sl. /de[m], VI. d.
Joh. roes elI] godefridlus] de scoetbroec. IH/o SL de viuario 
de loeke[re] n.
lVaZ/[eru.s] de ligno c?[er]ic[us]. HII. d cu[rn] /ie[re]dtb[us.] 
Willclmus die na. V. d cti[m] /ie[re]dib[us].
Goeswin [lis] de ligno fililus] henr. V. d. ctt[/n] 
[us.]

Zigerfus] de alboeme. IIl/2- sl- de vas/[u]ni.
(geïnterpoleerd : Joh[ann]es de waelseoet. VH/y- st.)
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pfnrpcI. d. Idem. II. d. de 

l

Didericus vare[n]du[n]cs. 
i)ast[uis]. 
IV'aft. de wincle. VI. d. 
Henr. fiii\ns] joh. wlpis.

■

s

I
h

. ■ riii- (j.
Henr. /iiil.usj iacobi de qluerjcu. III. st. II1/}. d
Joh. balein] oh de vasl[uis]
Marg. Icysen ob. de vasf[u]is.
Joh. de aike van wytshoue. III. d
Elizab. de hpue van qitys~/inerie[n]. 1111. st.
Arn. koe de brandenborch. II. st.
Ghiselbert[us] de liassen houelni XV. d 
Joh. Will[elni]i laets. V. d de i/> bon. thimi. 
Suirnina] XVIII. Ib. XIII. St. V d
Su[rnrna] lolfalis]. XXXVI. tb. III. st. IX. d

Petras bruste[n], VIII. st, 1111 d. niifntts], 
Joldannjes bruste[n], Vil. d.
Henr. gheuarts. IX. d
Joh[ann]es gheuarts. IX. d
Walt[er]us de boxelaer. XII1/}. d
Johlannjes brus/e[n]. II1I. d
Marg[er]ita ghysbrechts. XXII. d culrri] piëta.
Margrila wellens de calstert. VIII. st.

IX — Rijksarchief Brussel, Rollen Rekenkamer nr a55g.
Perkament, Latijn. Beslaande uit 6 stukken van 17.1 cm 
breed bij 80, 72, 62, 58, 74, 3a cm. Totale lengte 378 cm. 
Bevat cijnsen te 'Turnhout.
In dorso : Chijns te tlurlnbout.
Afbetalingstekens 8+10 prikken +3 kruisjes — a4 veref
feningen.

re Stuk :
Census d[omi]nt' ducis In turnhoiit_grossu[rn] p[ro]. IX. d. 
crom]pula[n]do Anno d[onii]ni. Af'1.CCC°..¥nL iintui In die 
bleatji dyonisij.
Pu[erji Walteri de calfsiert. VIII. st. P. T. Hl. d lil pull.
D[<.min]us Henr. gheuarts. II. st. pull.
Etisijl elh et kal[er]ina sorores. v’. si. II. pull.
Joh[ann]es filius ioh[ann]is pepelings. XV. d.
Gode/ridus pepelings. XV. d.
Pastura de oest [ erjjioue- n . XIII. d
Joh[ann]es déalbome. IX. st. IX. d
Zanders de quaest. XXH. d
Joh[ann]esbac7IX. d
Gheuarl filius walt[er]i. II. st.
Nicholaus bruste[n]. X. d.
Walterus de ghele. 1. d.
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(hel volgende staal in ander geschrift én in andere inkt.) 
Soyinan. VIII. d.
Goerildis de alboeine bcfj/r i [ n ] a. II. d. ob.
Dyonisius de oesl[er]houe[n]. XIL d
Hcnr. de oe.s7[erj/iouc[n], VI. st. III. d ob XVIII d
Walt, de zitlert. X. d 1. d cu[rn] piëta.
Joh. sallator cu[/n] fralre. ll/2. pull.
Joh. schuroiieln] XXV. d. ob.
Am. de sc/iuroueln}. XXL d. ob.
heylwigis de schuroae[n]. XXL d.
Marg. de schurouëlnjrt. XXL d
Joh. de wile. X. d de waerstratefn).
Gode-frid. kenls. VIL d ob
Dideric(us) varelnjdoncs. XI. d er p[ar]le walt [cr]i de loe.
Idem ex ptarltc uxor[ is]. XL. d
Joh. de acguis. VI. d
Aleidis uxor godefridi kenls. Hl. st. III d initnas]. IIII. pull
Walt. docrlocp. XIIH/o. d
Walt, fililus] joh. de bute[n], XVI. d pull.
Joh. de score. IX. d
Sleph. habscaep. IH/2. H
Joh. de ou[er]score. XIII. d II. pull.
Joh. de bute\n\. V d alb.
Elizab. de bu/efn] jilia hilwardis. IHH/2. d
Heilwig. de bute[nj. VUL d
Am. boye. II. alb. pull.
Joh. die man ex plarjle nyoifum] IlIl/2. st. II. d II pull.
Joh. brechtma[n] de arcln]donc. IlIIl/2 d.
Jacobus siccus XXV. d
Enghelbertus de eyke. 11. d.
Joh. de dike. III. st XXXII1I. d. II. pull.
Elizab. de dike. X d
D[oinin]us walt, de calstert. III. st. IIII. d
Cleme[n]lia de dike. XXX1III. d
(geïnterpoleerd : Joh. petri de dike. XIL d)
Elizab. belien. XVIH/2- d
Nichol. de dike. VI. d
Tijs (?) vareWdoncs. X. st. UIL d XVIII. d
Willlelinuls martini. IH/z- d
Pu[er]i diderici de zitlert. VUL d.
Nichol. mallart. III. st. I. d
Pu[er]i joh. de gheele. II. st iy2- d II pull.
Marg. de gheele. IX. d
Am. sapie[n]tis. II pull. XIII. d
Ger. modde. I. d
Henr. de wile. XIL d
Joh. fili[us] ger. de arbore. X. d pull. XVIH/2 d F. d. Vsf. I d 
Walt. •uare[n]donc. XVII. st. IIII. d.
Pu[er]i danielis de darijsdonc. III. st.
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Sthcph. falconarilus], VII. d. IX. d
Idem XIX. d II. pull, ex p[ar]le nichol. de ghilse.
Joh. brabant[er]e. XVIII. d 
VilZic[us] de malle. X. d 
(Ier. de darijsdonc. .YV. st. V. d 
Godej de roederbeke. XVII. st. VI d Idem XVIII. d 
Z'u[ez-]z ghiselberli hqghel. IX. .d
Egidilus] de rode iunior .IIII. st. II pull. p[z'o] cefrijsu 
m[agisl]ri henr[ic]i flratjri.
Ger. siccus. III. st. HU. d miLnus]
Henr. de boxelaer. IX. st
Joh. inechghelintija. XIII. st. III. d 
Paslura de brcmele, IX. d 
Pu[er]i lamberti de rode. XII. d 
C/ieru.[n]g[us] sleipe de /ie[re]nt/i [czJZs VIII. d 
ludouic[us] de beke. III. st. VIII. d 
Henr. de 'stene. IIII. st 
Joh. fili[us] joh. de kinscoel, IIII. st 
Arn. de denremoïnlde. VI. d 
(geschrapt : henr. fililus] joh. apis. TH. st.) 
(geïnterpoleerd : Pistor ec<7[esz]e ar. de goerte Inuestlitus] 
de Rijsb[er]ghe. JU/z- s. VI. d)
Joh. apis. ex p[ar]te arn. sapie[nlt[is], II. st. ob.
Joh. de apert. XXXIII1'/2. d
Joh. ymineln] XII. d
Pu[er]i inarg. yzzizne[n]. XJIi/2- d 
Willfelmujs endeck[er]c. XVIII. d II pull. 
Maria magdal. XXIII. d.
Ziger[us] de albocme. XII. st. ob. II pull.
Will[el/nu]s fililus] eius. II. st.
Joh. de zue\re} ndonq. XI. st. pull.
Heilwigis filia waltlerji de vosselaer. XVI. d 
Wall. bac. XI.. d ob. pull. 
(geïnterpoleerd : D^funinfus 
plresjbiitelr VI d) 
Walt de loc. XII. st. VI. d 
Joh. de Zoe XII. d.
.Sufzzizzia] XV Ib IX st. ob.
Joh. filifus] joh. de loe VI. st. p[ra]ti III d ex p[ar]te arn. 
de zitterl cu[zzt] q[uar]ta plarjte pulli e[/] pull.
Joh. filiïus] patri de dike XVIII. d II. pull. 
Heilwiglis] plrejkiers XV. d pull.
2e Stuk :
(geïnterpoleerd : Altare s[anc]ti spliritjus In turnout. III. 
ellj III. pil.) 
Nichol. p[re]kiers. IX. d 
Sanders callrator. III. d
Joh. de lare. II. st. pull. ■ . ■
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zziitmis]. V. cl

ex p[ar]te wal-

elizabet jacobi. IIllfó. d 
Gher. fien XIX d. 
Walt, pacis. XX. d II pull. 
Joh. roes XXXIII. d ob tnilnus] 
Ide[m] V. si. p[ra]/i II. d ex p[arZc] ll'ZZZ[cZzn]Z fr[atri]s sui 
Pufe/'] huesmans VI. st. III. d 
Joh. sacler]dos de baerle. XXXI. d. III. d 
Ilerinani n][us] de calfslerL XI. st. Vil. cl. Hl. puH. 
Joh. filius Joh. de finc. HI\fa. s/~ puH- 
Matheus nore[n]dijns. XVII. d. 
Ger. fililus] ger. de arbore. Viy2 st. n/2 pull. 
Joh. Zzucszna[n]s. III. st. 
Yda keysers. d. pull. Viy2 
Joh. de houele. III. d 
Will[ehnu]s de vosselaer falconariLus], VI. d 
Z[er]i noepe.
Marg. flaini[n]gis. XXI. d 
Joh. vranryx. I. cl. 
Mathia's coits. Iiy2. xt- 
kat[cr]ina filia wall[er]i de vosselaer. XXI. d. 
Arn. de wesele HU. st ob mifnus] 
Z’u[er]i Joh. raels. IX. d pull. 
Joh. de raet. 1111. st. III. ob. I. pull. 
Henr. oiielzi] 1111 st IX d 
Wall. de meyenbosch VIII. st ob 
11er. h [ er] zn’azilziji. VI. dl 
Joh. moslarl. XXVII. cl 
Arn. lurven? III. d 
Arn. larien. III. d 
Joh. fi.li[us] heilwig[i's] raets XXI. d 
Joh  
(geschrapt : Malhias ) 
tril, de wilde. XI. st. IX d zni[nu5]

Henr. de loc VIII. st. Hl d ini[ntis]
/InccZmfus] cle calfstert. VI. st III. d Ide[m]. III. st. II. d. 
Hilla de fine XV] d Idelm] Vil st 1111. d 
Henr. iacobi de C]u[er]cu. XXVI. cl pull 
(geïnterpoleerd : /<Zc[zzi] XH. d ex p[ar]le Izenrïicji .
Z’/zlerJz Synionis de dike. XXXI. d pull. 
Walt, borchgreue. II. d ca[zn] <;[ii«r]Zc plarjte pull. 
Ger. molilor. Hl. d‘/2 pull. 
Henr. molilor XVH cl 
’/iger\ lts] gheels. 1. d poll. 
Joh. de cellario. Hl. st. ob. 
hlizab. filia arn. cle calfstert. XXX11I. d 
Withaghe. III. cl 
Glizab. filia iacobi clroghc[n]  
Wall, de sclmrefzi]. Hll. st. 1 d 
Wall, wackers. XII. st. IIl/2 znilus]
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Elizab. de scoervoert. IIII d
Joh. Wackers. IX d.
(geïnterpoleerd : Waltcr. de ligno c?[er]tc[us]. XIII1. d. I 
pull.)
lViZZ[eZmu]s cu[in] hlerjedib [us] suis. IIII. si. c[uni] qu 
[ar] la p[ar]Ze pull.
Elizab. de beerse beghina cn[m) lief re] diblus] suis. y2. pull. 
GoesiuinLus] de ligno fililus] hcnr[ic]i clum] hef re]dib[us] 
suis. IIII.. cu[ni] qluar] la p[ar]te pull.
Nichol. inoens cu[in] ZietreV'ibius] suis. III. sl c[iwn] 
qutaria] parle. pull.
Wall, iikerinans de beerse. lil. sl. XIII d. III. pull
Joh. de mierde fililus] joh. lepp[er]s. I. ob.
Ger. Zcpp[er]e. XVII. d
Morg. de. fine III. d. y2. pull
Pulerji Wall, leppïerle. VII. sl. X d cu[m] packa 1III pull, 
cuin qular]ta pull.
Pulerji joh. Icpp[er]s. III ]/2- st.
Arn. de Wille. I. d. de vastinis.
Joh. pluenis. V. sl. X. d pull.
Joh. magnus. 111. sl. III .d

gheels. XII. d ob
Henr. de lare. V. sl. IIII. d inifnus]
Juta raes. XI. d
Henr. de houe. XII. d
Henr. luleln], III. d cu[,n] qu[ar)ta p'ar]la pull.
Ghiselverlus durus cie[ri]cus. XXII. d
Goeszuinlus] zaeZde[n]. IIH/2. d
D[omin]us godelscalsclus] /iZi[us] ger. lcpp[er]s. XV. d ob.

Joh. boelkeln], VII. d
Metla de ligno. II. d cu[m] </[aar]Ze p[ar]Ze puZZ.
Joh. de heyden de lille. IIII. sl. II. d 
Joh. fililus] Zi[er]inan[n]i. II. sl. 
(geïnterpoleerd :  
Walt, custos de beerse. XXI. d. ob. 
Henr. calwarl. XII. d 
Marg. de lira soror Zigler]i. IH/2. Hl. ob. 
Henr. kal[er]ine de palude. IIiy2- si
Joh. rex de beerse. V. sl. ex p[ar]/e clur]ali de beerse.
Joh. vrienl. I. d
Joh. faber. XII. d
Wall de palude. XII. d 
Joh. katler]ine. X. d ob.
(geïnterpoleerd : Joh. de ca[/n]po. lliy2 sl. HJ. ob. cufin] 
q[uar]la plar]le pulli.
Godefrid. de. carnpo. 111. st. III ob. cufm] q[uar]Za prar]lc 
pull.
Walt, sutor de beerse. XIII. d XII. d
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Joh. de vlim[mer]le. II. st
Godefr. de scoete. I. d 
('geschrapt: Joh. ghestels ............?)
Clern[en]tia de belke. I. d e[t] III. pull 
Wall, de obstaclujlo. XXXV i/2 d. V2. pu'l. 
Walt, moens. XVIII. d

3e Stuk :
Willlelmuis liderici de aggterje XVII. d
Dideric[us] de nova domo. VII. st 
Joh. filius joh. de opstalle. XXIII. d 
Sulmma] XVI. Ib.'XÏ. st. II l/2. 
Mathias de bieshouel nl. XII. d 
Nichol. de endeck[er]e. X. st ob.
Will[elinu]s de agg[er]e. XXVIII. d Idem. XII. d
Gheldolf. II. st. II. pull.
Joh. de weuelsberghe. XII. d 
lilizabeth filia henrijci] de mo[n]/c. I. d. 
Ger. filius dyonisij de houe[n]. XXI. d 
Wall, de peere. Vy2. d 
Sp[iril]us S[anct]as in beerse II. st.
Nichol. ghisels III. ob.
Godefrid[us] de Vlim[mer]le. XII. d 
Dyonisius de Vorsele. III. st. VI. cl 
Ger. de lare. VIII. 'st I d zni[nus], III. pull. 
Godef. de broeke IIII. d. X. d. 
Ger. beelke[n] II st. et II. st.
lainbert[us] zaelden. II. st V d Ide[m). XXViy2 d. II^. st. 
Marlinfus] de haessenhoue[n] VI. d 
Am. /ninte[n], II. st.
Marglarjita de -uen[n]e. XIiy2. d 
Elizabeth de beerse. XI. d 
Ghiselbert[ixs'] de perre. XXII. d ex piar]te Sp[iril]us Sanc- 
[ti] i[n] Vorsele cle5ö^n]is p[?-a] lort urn.] 
MarglarjUa de tilenbeke. III. d. 
Joh. dullarl. IIII. d ob.
Walt, de bolke. IIII. st. III. d
Walt, de ligno. XVIII. d
Joh. de boudeloe de vorsele. XIIII. d
Com[m]unis pastura de campo. XVI. d
Goestoinfus] filius goeswini de oestmalle IIII d de bo[n]is de 
puteo.
Henr. de kessele. II. st
Arn. heesart. VIII .st IIII. d VI. st
(geïnterpoleerd : Nichol. p[rc]sbfitc]ri de vorsclacr III. ft.
III. d. ob.)
Petrus rufi. IIII. st.
Heilwig[is'\ noens. VI. st. VII. d II. pull.
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Joh. de bossche VI st. III. d
(geïnterpoleerd : filii joh[a.nn]is de bossche. VI. st. III. d) 
Goeswinlus] de. venne. VIII. st. IIII. d
,4rzi. de vösselaer cu[/n] lV[i]/(|ehn]o flraljre. 17. st.
II 'Uilelniu]s iikerma[n]. III. ob. II. st. III. d
Joh. arn. VIII. st.
t’u[er]i henr[ic]i de velde. Pull.
Paulus de grolelnjhouf. V. sl. Fi/è- st
Joh. de grote[n j hout. V. sl. Idef.-n] III. ob. de vico.
Henr. arnoldi de vösselaer V’/o sl.
W alt, de inirica. VI. d
Marg. filia godef. de cainpo. XIX. d. ob.
Paulus de bolke. Uil d alb. el XXII. d
Walt, de grole[n]hout. XIU/2- d
Joh. riuc de beerse. XIII. d Idelni] XIIII. d.
Joh. filius AVaZZ[<?/•]i de brechte. III. sl. VII. d ob.
Mathias de cd[m]po. X. st.
Joh. Schenkels. II. sl.
Joh. znetke[zi] de grole[n]houl. XV. d.
(geschrapt : Wall, de atria. VI. st III. d.)
Joh lupus de he[er~]enth[a']ls. A'V. d.
Pralu[in] S[anc]li inychaeli Hl/o. sl.
(geschrapt : Arn. de bolke pull.)
Cleinelnjlia de vösselaer. II1I. st. I. d 
Malhias de campo. P/^. pull.
D[omin]us cural[us] de turnoul. IIP/2. sl. Wc[/n] VI. d.

ex plarle] Wa/l[er]i
Egidi[us] de Winde. VII. st.
Pe/r[us] de palude de cast[er]le. XX. d 
pluytne. 
herinan[n]us vils XXIX. d 
Elizabeth. de winde. XII. d 
Xichol. de. Winde. XVIII. d 
(iheru\n)g[us] de Winde. X. sl. II. d niifnus] 
Metta de houe. II1I. d

Ide[m] XV. d ex plarjle joh. martini 
W'alt. mallarls. XI. 'sl VU. d II. pull. Ide[in] 
Gode/rid. de ossenbroec IIP/z- 
Joh. de malléI~l!II. d—- 
Arn. de heese. XX11I. d 
Wichel, de abbeneyghe[n]. XXV. d. 
Ger. miluus. I'. 7/ puit
(geschrapt : henr. de zeu[er]donc XXVIP/2 d. pull.) 
Oliuer[us] de Zeue[re]ndonc. XTX. sl. II. d. II pull. 
Xic.hol. de Zeuel ren Idonc Vil, sl. IIIl. d zni[n.ns] 
Joh. de voyendrisch. XVII. sl. III. d 
Henr. gheru[n]gs. XXXIII. d 
Ger. rex. III d mitztas] 
(geschrapt : Heilwiglis] de zeu[er]endonc ■■■) 
Henr. de winde pull. 
Egidifus] de Winde

t
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Henr. de noaa domo. II. st. II. d 
Egidifus] huesecker XII. d

.Magi.s/Fer] de brakeïn]. 
f u]/o
Egidius inelijs. VIII, d. pull. VI. d
Joh. urn. de vosselaer. V d
Henr. frlaler] erus. V. d el. III d de Will[elm]o ukcrina'7i]s
Nie.hol. rufus. VI. d
Elias de Weekte IIII1/»- sl. HU- pull.
Elizabeth de eele tuor godef. falconurij. XXXIII. d
Joh. scolse de rauelse. XXVII d
AncchnLiixJ de ruwlse Junior. 17//. d lde[in] VIII. d £.1

Hnlko d<- Winde. IIII. st. IIII. d
\liida vernwins. IX. d
(geïnterpoleerd : ghise.lberlus filifus] joh[ann]is hospij is] - 
VI. d Wall, slocmans. 17. d ex p'ar]le ghcr. de winkel* 
Idem. III. sl IX d
Godef de hese. XVIII. d
Henr. pFreJ/josifu-s] XXVII. d
Joh. lexlor de hese. XTIl/>. d e[(] IX. d
Henr broethasc ..XII. d IX. d /r/rlni]. UI. 'st
Pe!r\us\ de orle.' //. st
-tnusius de. eechouefn], XII. d

'ie Stuk :
igeïnterpoleerd : Ghiselberlus de Ihimo. XXX. d)
(geïnterpoleerd : Anusius de. eeehoueln] filius Walt [er]i. II 
‘/2- st)
Joh. de hoeke. XVlil. d
Elizab. de l;oehoue[n], 111. st. II. d
Joh. der kiudre iwf.n I mercsbktcs IIII. sl. X % d
Ger n]sus de nieresblaes XXX I I. st 1 /. d
Suïnunal XVIII Ib. XI'. sl. IX. d 
lilizab. culs. IX. d. II. alb.
Henr. de moll en ldino de tielne III d
En<ihell>erl[us] de lille. XXVII. d
Joh. loye. XVIII. d
Godef. Wolpuls. XII. d
Joh. \\ olpulle. IIII. sl. III. d /mJniis]
Joh. dyonisii ~de lille. XIII d
Joh. rilsart Criesart) VIII. d
Ger. weent. XII. d
Joh. de broke de casl[er]le. III. d
Joh. de kessele de vorselaer II pull.
Joh. maes. II. st.
Joh. de haenbrakeln'] II st
Mathias de stnde VII] d
filius ger. laets. I'1/». d
Joh. de riet iwnFn’le. XI’. d

XX. sl. Ide[m], III. d de obstac
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XXXII. d. c[t] II. st.
Cleme[n]/ia de poderle VII st
Pastura c[ommun]is de ob[st]nc[u]Zo de vossclaer. XVIII. d
Elizabel de caljslert. IIIIl/2 d
Joh. de calfslert.. I1II %. d
Egidius de auaest filifusl sa[n]d[er]s. III. d
Elizab. bate. I d
Egidius de Waelscot. XII. d
lïenr. carnifex. VI. de de carnifica ZdefinJ. II d
Joh. philippi V st VI d
Joh carnifex. VI. d
(geïnterpoleerd : Ger. carnifex. XXIX. d. 1111 pull )
(geïnterpoleerd : Wills. carnifex VI. d.)
Didericlusj truden. XIII d
Egidius magni. VI. d. II d Yz pull
Egidius blondeel. VI d
Ger Wacker. XVIiy2 d Ide[m]. XII. d
Joh. fililus] joh aqluijs VII. st. III. ob znilnu-s] eüt]. II. pull.
Maria filia sua. VI. d
Heilwiglis] beatlrijcis. VI. d. III. ob
(geïnterpoleerd : Joh. lepplerjc de Mierde. XVII. d...)
IIeilwig[is] munetn], XVI. d
Wills de a/>e[n] senior. V. d. I. pull 
Ger. de houelc. XII. d. Zdctin], II. st.
Am. dyonisy. III. st. I. d
.Inceïmlusl de atrio. XVII. d pull.
Elizab. boets. XXXII. d
Gode.f. ockermans. XXVII. d
Walt. ockerm.a[n]s. XXVI. d
(geïnterpoleerd : Nicholaus de moro. III. st)
Pu[er]i joh. iu[n]cZor[is], XXIX. d
Walterus junctor. IX. d
Joh. fili[us] Waltlerji poels. VI. d Ide::< \. .. '
lïenr. hollandre. IX. d
Joh. lathoini. IX. d
Joh. sapp[er]e. III. d e[Z] pull.
Joh. gallic[us]. XXI. d
Walt, fililus] joh. zoenke[n]s HYz. d cur»n]. iy2. pull.

— Enskefn] vanden boeme. IIiy2. X. d. Ide[m], iy2. pull.
Joh. de roesele. XIX. d. III. pull.
Dionisius de alboerne. II. d ob.
baldewin[us] de Woensele. VIJiy2. st. ob. Idejyn] Vliy^ d.
II. pull.
Joh. goetildeln], III. d.
(geïnterpoleerd : Aleidis goetilden. XVI. d)
Gotildis de. albome. III. si. UI. d
Willlelmuls lighel[er]e. XVIII. d. pull.
(geïnterpoleerd : Joh. de heldere. XV. d ob. ex p[ar\te hal-
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[er]ïna de mari
Will[elmu]s dc mari. XIII. d Ide[m] XVII. d 
(geïnterpoleerd : Joh. Wmitgheerls. XVH. d picka ,min[us] 
stiplra] domi[sta]diufm] in vico porters.
Andreas eender,kers. VIII. d. ob.
Kat[er]i.na Waghemaïnls. II. sl ob.
Henr. 'sapie\n]tis. IIII. d 
Elizab. de gTiilse. XI. d 
Nichol. de ghilse. VIII. d. Ide[m]. VI.de ex p[ar]te he.nr[i- 
c] i texloriis]
Am. bunkers. XVII. d. II pull.
Henr. de ghilse. XII. d. III. d. Vi/>. d 
Walt. koe. VIII. d 
D[om.inu]s Henr. ancelnii. VIII/?. d. 
.SfoncJ/l u.sl Sp[iritu]s. VIII. st. II. d HH/? pul. 
Elizab. p[re]kiers. IX. d.
Joh[ann]es endeckfer]e e|71 s[anc]t[us] sp[iri]tus pull. 
Henr. de bonse Ibnnse). III. d. 1/? pull, 
•lob. yden .11. d 
Walt. de cellario. III. sl. ob. VI. d 
Dyonisius de cellario. XVII (X> d pull.
Ger. inostart. Hl. st. ob. pull 
Kat[er]ina gallici. 111%. d
öe Stuk :
Joh. inas. XIII. d IIII. st. pull. 
Heilwig. ludouici. XII. d 
D[omüi]us AIa<)[is(]ri arn. XX1IH. st. X. d. III. ick. 
Ide[m]. II. pull.
/del/n] ex p[ar]/.e elizab. lepp{er]s. IHi/>- sl. Vè- pull. 
Altare Slancili nichol. A’V. d
Joh. breken [er]e. IX. sl. Jdeftn] XXII. d ex p[ar]le nichol. 
de ligno.
D[otnin]us palrus mercator. IX. d 
(geïnterpoleerd : Pu[er]i jo[han]is Wijlhaghe. III. d) 
X[ri]stina  III. sl. d. mifnus] 
Vrancrijc. 17. d ex p[ar]ie ger. roes 
nichol. de ossenbroec.. XlH/2- d. III. d 
(geïnterpoleerd : Godef[ri]dus noud's III d) 
Henr. filius dyonisij cu[m] uxorc. II. d 
Siilmma], X. Ib. XII sl XI. d 
Joh. Seniken. V. d 
]\1arga[re]ta de ossebroec. III y2. d 
Ger. rosa. I. d.
Henr. de ue/fen[n]c. A’XV. d 
Elizab. tnilillis]. XXV. d 
Enghelberta de bonse. I. d i7e|/n] ex p[ar]le ger. roes. VI. d. 
IZe[/n]. HP/t. dZ /te[/n] IX d 
Elizabeth Jilia kal[er]ine de bonse. 1111 ^/2 d

VI.de
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Henr. magntiis]. II. st. II. d mi[nus] 
Hzi7Z[eZmu]s henr. textorlis] IIII. d 
Hostitalc in turnhout. A'A'V. sl. XI. d oh. II. pull 
x[ri]sZina sapie[n]/ts. XXI. d. V. d. VIII. d 
Itelm] XIX d llclml. IIII. d 7Zc[m] IIII. d ex p[ar]/<? IVnZ/(czlz 
scure[n]. 
Am. bule. II. 'st.
Marglrïjta de roesde. Vliy2. <Z. 
Ger. de-zitlert. III. st. X. d. ob. 
Jacohtus] de quercu. XII. d 
Joh. ghisels. XV. d 
Walt, de zitterl. V. st. d 
Altare Z>[eaZ]e marie i[zi] veZ[cr]Z turnout. IIII. st. III. d 
Curtis beghinarlum], UT. o7> 
Elizabet de. pulla beghina. XIIII. d. Joh. darijsdonc. 
Joh. borchgreue. VI. d 
Henr. calsiator de scotelye[n]n.e. II. st. 
D[ozziizi]us joh. de brechte. XlX. d 
kat[er]ina de caljstert. II. pull. 
Paulus borchgreue. I. d 
Jacoblus] hulleln], VI. d 
Walt. sapi.e[n]tis. II. st. V. d. pull. 
Marg. joh. de ludeke. VI. st. Idelm] XI. d. Pull. 
x[ris]pine de ossenbrocc. 
Joh. rex. VI. d.
(geschrapt : Altare Spliriljus s[ancZ]i in turnout III st. III pull. 
Aleydi's de a/[ri]s. VIiy2. d ob 
Walt, de co[zi]uc[zi]Z.u. V. d 
Nichol. faber. I. d 
Ger. wacker pull, de domistadio suo 
Henr. filius elizabeth oliueri IX d 
Pastura de broecside. XVIII. d
Wall. e[Z] stcph[anu]s jilij qcr. brafjazidFcrle. XV. d 
Walt, thune. IX. d
Joh. oliueri jalconator. IIII. st V. d Idem. VI. d. 
Mathias stocmans. VIII. d 
Arn. de quaets.lralelnl. X Vè- d
Joh. cfZ] p«uZI üsl de loeklerlen. IIII. sl. Hl y2. d 
Joh. pauli. II. d /de[mj VI d 
Joh. de vekenc. IIII y2- xl- Pn.ll III. d 
Joh. herman[n]i. III. 'st. pull.
Joh. iacobi. III. sl. ob
Walt, norelnjdijns. IX d III. sl. pull. VI. d 
Joh. nore[n]dijns. XXIII. d
Nichol. de caslro. VI st. VII. d Idelm'] pull. cu[zn] p[ar]te 
pull.
Celia m[o]lilor[is]. III. d alb
Wall, moens. lil. sl. cu[zn] piëta. III. pull. VI. fl VI d 
Marg. de caslro. XI. d

ex p[z?r]/c
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cu. VZ. d.

Joh. neesen. lil. d 
Wall. oliueri. VI. st. 
H[er]m«n[n]us de achterle. I. d. Zde[m] puZZ. 
Godefridus de velde III st. III. d 
Marg. ioh. de ludeke. IIII. d 
Marg. de veld^. II. st. d 
S/eph[anu]s de pape[n]brugghe. XVII], d 
Henr. de velde. Hl. st III. d ntifnus] 
Elizab. filia ger. de pape[n]brugghe. II. st 
Petrus de velde, lil. sl. III. d znitnus] 
Dyonisius de scuro»e[n]. XXI. d ob. Z%. pull. 
Joh. de hertvekene. III. st. 
Henr. boyc. V. st. I d 
(geïnterpoleerd : Elizab. filia egidii de borch. XII. d)

6e Stuk : 
(geïnterpoleerd : Nichol. de co[n]ue[n]Zo. V. pull.) 
Kat[er]ina de stoet. II 1/2- d Zde[m] XXII. d

Idehn] IX d
pull.
Idelm] IX d ex p[ar]te nichol. de zittert.

JÖ[ozni]»a de mari. VII. sl. III. d 
Ger. de .scurctzi]. IIII. d 
Nichol. de boerse sartor. VII. d 
filius gedefridi de pape[n]brugghe. IX. d 
\Vill[elinu)s de hegghc[n]. HlfsT 
Godefridlus] de papelnjbrugghe. IX. d pull. 
Elizab. lainberli. XXVII. d I. pull, 
lucia de seoeruoert. IIH/fa. d. pull. 
Joh. de cëlo. XV‘f/2 d pull 
lucia bekeln). XXIX. d 
belia soror eius. X1H l/2- d ZZe[zn], IIII de ex p[ar]Ze ger. mi- 
ZZZLis]
Joh. filius jacobi de qluerlcu. XXII. d pull.
Henr. fili[us] lucie. XIII d
Coesivinlus] de pape\ n] brugghe VI. sl. 1. d. Vè Pu^l 
Pu[er]i joh. vils. Hl. sl. d ob. I. pull 
heiïivig. lainberli. pull 
kallerjina lucie. XX. d 
Joh. bekein). VI. d 
Henr. lucie. XII. d 
Joh. filius iacobi de q[uer] 
Su[znzna] VIII Ib. XV. st 
Joh. jili[us] joh. de stoet. II. 'sl V d 
IVall. ludouici. XXII. st. VI. d
Idem Hl d ex plarlZc nicZzoZai de zittert 
Joh. houwer senior. X. st. VI. d 
Pui er] i petri de stoel. XV. d
Pu[er)i nicholai de stoel. VI >/.. sZ ob. znifzius], IX. d pull. 
Ide[m] IX d ex pïarlte nichol. VI i^. st. ob. znitzius], IX. d.
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r] i de sehure[n] 

de bolnfis b[er]chma[n]s

X. — Rijksarehief Brussel, Rollen Rekenkamer nr a56o. 
Perkament, Latijn. 3 stukken van i">,8 cm breed en 75. 
•>o, Vi cm. lang. Totale lengte is 189 cm. Cijnsen te 
Weehelderzande.
In dorso : Chijns Jn Wechle.
Aantekeningen 10 + 8 punten + 2 kruisjes

ie Stuk :
Cezzsus dlomilni ducis In tuechla Anno d[ornt]ni. M°. CCC. 
X“L In die Slanej/i Re mi g ij_ 
Johlannjes barbitensor Uil fland.
Joh. de hofstal. V. sl. lil1/:. d Idem. VI. d cu[m] piëta 
Wall, de campo /ili[us] hen[rie]i. UI. sl 
Joh. vaes. XI. d pull 
Petrus vaes. XV. d
Joh. de campo. III. sl. VIII. d
Wall. fili[us] clurjali de boerse. UI. sl VII. d 
Uenr. de wec.hla. III. sl.
Wd/feZ/mijs vaes. II. sl 
Ger. de winde. XII. d 
Jacobus de loe. IU/2. sl p[ra]ti dimidiu[m] fla[n]d. 
Uenr. katlerjine. XX. d 
Am. de Ihitno. VIIP/2. d 
MartinlusT de oleghem. UIL. sl. 1111. d

Elizobeth de stoet. XI. d pull
Joh. fili[ns] joh. de stoot. XXVIII. d
Pctrlus] de sloot. XXIX. d
Marg[ar]ita de stoet lilin hilwardlis] XXII. d 
Dyonisius de kelre junior. XXXIII. d 
Joh. rasscart de v/eeshouwlerjc VU d 
Idem de maeello. 17. d
JohlannJes de plassche miles ex plarjlc joh. oliueri de domo 
sua. UI. d lde[m] ex pkzz-’Jle Joh. moens VI. d cu[/n] piëta. 
«geschrapt : Idelm] ex plarjte berchmans XII. d) 
'geschrapt : lde[m] de. eisde\m] bonis Uil. d. Iz. stj 
(geschrapt : Idem de domo sua ex p[oz-pc joh. oliueri. UI. d) 
ander geschrift :
(geïnterpoleerd : óoudeln] boede. XVIII d ex p[az']/e IVa/fZc- 
r] i de sehure[n]
;geïnterpoleerd : Joh. 'seoerman. XII. d Idem. Uil. d. V. sl. 
de bolzijis b[ez,]clzzzi<z[n].s
(geïnterpoleerd : Egidius de papelnlbrugghe. V7. sl ex pfaz-]- 
le vloerbere.hts) 
(geïnterpoleerd : kyndre ..................
Su[mma], Uil. Ib. XV. i/2. d' 
Sulmma] lolallis], LXXVI. Ib. V. sl. UI. d ob 
Su[zzizzza] pullorlum], C. XIIII.
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Henr. dc drijssche de oeslmalle VlHfóst e[t]dim.ldem.XVIlid 
Henr. de drijssche. XVIII. d 
Joh. baslijns. VI. d 
Joh. de poinerio. XII. d 
Joh. ;r[ri]spizie de oeslmalle. VI. d 
Hannart de malle. IX. d 
Huteman de malle. IX. d 
Arn. sc.inder e[l] soror eilus], IX. d 
Arn. de salhuffele de wechle. XVIII. d 
Marg[ar]ila lamberli. VI. d 
Joh. 'katler]ine. IIII. sl. IX. d 
.Ir. dc uZitin][er]le. XII. st. 
(geschrapt : joh....................................... )
IIl'illlelmujs zaeldeln] de beerse. XII. d 
Goeswin [us] armgarden. III. d 
(geschrapt : Henr. de oltersdalc. X. sl. VI. d Idem III 
iilichael de most. IIII. st 
Joh. fililus] ludouici. XI. d 
Henr. de vico. IX. sl. Idc[m] VIII. d 
Joh. lexlor. XXI. d.
Joh. de bieshoueln], 1111%. st. 
Joh. filius machlildis XVIII. d q[ti«]rfra[n]Ze[ni] 
Ziger[iis] boels. XII. d 
‘Inusius de palu.de. XXVII. d 
Oudse. III. d
.4r. fililus] godefridi de zijluoerl.VIII.sl.XII.d Ide[m].VII st. 
Marg. cZrer]ic[us] de laeuelsberghe. II. st 
Godefridus de seuroue [n]. IX. d 
Joh. scobbarl /land.
Henr. werechinalm]. XVIII. d 
Aloidis de prinZlieesl[er]. VI. st. III. d 
Aleidis de i>en[n]e. den. 
Henr. luplus] HU. st. 
Goeswinlusl fili[us] goeswini de oeslmalle. III. sl. 
Joh. hagheln], IIII. sl. 
Heilwig. uxor henr. de poedele. III. sl 
Joh. brune de vlim[m][er]le. IIII. st e[<] liblrajm c.ere. 
Henr. de hospitali. II. st 
Joh. de salhuffle. III. st.
Joh. de hofstat. IIII. st. p[ra]li. III. d 
Joh. de zypl. XII. sl. Idem. II. d Ide[m], VI. d 
Arn de brute. VI. d 
Arn. de inolenscoele. II. sl. 
Joh. de zijluoerl. XI. sl. V. d 
Marg. beghina de'beerse. IX d puer eius. den de nono 
Joh. reineri. VI. d. Idem. IX. d 
Will[clmu]s de leet[er]e^ V. st. c[Z] ZZZ>(er]om cere. 
lamber[tus] de brule. II. d 
Wall, haghelnjbroec. V st. . .

palu.de
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ex plarjte rom- 

..custos fland)

Wall, c.lo.re. III. st. III. d
Joh. de perre. XVII. d
Henr. fililus] joh. de mecrle. III V4- st. 
(geïnterpoleerd : godefr. pinaers XII. d) 
Her. haghe[n], lil ’/g. st.
Henr. de zyluoerl fi/i[us] marg. VII. st. ob 
Wall, de perre Vlll. d 
igeïnterpoleerd : XVIII. d. ’/j bemt) 
Joh. de Ihimo. VIII st. V. d 
Joh. de dikc. Hl. st. 111%. d 
Joh. de eechoueln] XXI%. d 
’Xichol. de. scoeteln]. VII. st.
Henr. g/idefridi. 17. d
(geïnterpoleerd : Joh. fili\ns] joh. de bieshoucln], X. st.) 
idc'ni] d cn|/n] Piëta.
Ghiselbl er]ll ns] de perre. Vlll. st. X. d. p[ro]ti dimidiulm] 
fland.
henr. minte[n]. II. st. ob. bod. bonuar.
Joh. de zijluoert. Arn. patri de /nolle. XII i/>. d 
fililus] eins. VIII. d 
henr. fililus] patri de. loe. XX. d
petr[us] dc loe. VI. st. /de[ni] III y2. d fdeCm], II. d 
.-Irn. de eechoueln], lil y2. st. fland.
Jota de loke. II. s.
Joh. e[/] iacoblus] filij spronch. IX. st.
Joh. de wuelsberghe. I . st. fland. Idem. I1II y2- d 
Joh. kerscoet XVIII. d 
Alarlinfus] de toe. XVII. d
i geïnterpoleerd : reiner! us] Meyer de he[re]nth [a] Is. III. st. 
III. d. er p'ar]lc IVolfferli clareln]) 
Walt, de loe. XI. d 
hessel de leeinpulte. III l/o. st.
Joh. de princheest! er]e. III ’/>. st. 
Joh. de loe. XXVII d
Henr. de zypl. A' d ex pfarl/e aleidfis] mathei. 
• geschrapt : Pulerji de meerle XII d.) 
Joh. de eechoue[n] fland .
Joh. de rnari. VI. d q[ua]drante[iri], 
h’gidi[us] de. inari. VI. d. ob. 
Ar. de fine. XII. d 
Joh. lextor. VIII. d 
Marg. de scurel/t]. II. d 
Henr. zig[er]i. XXVI. d 
Goeswi/ilus] de noua domo. X. st 
(geïnterpoleerd : Ger. de ghellen, XII. d) 
Aleidis mathei. AT. d e[(] fld. Idem XVIII1. d 
bouls.
Kat[er]ina martini fland. (ceïnterpoleèrd : ... 
Egidilus] hospes. VI. d
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Godefrid'us] de V7ini[/n][er]lc. VI. st.
Walt, reineri. Uil. st. pïra]ti den.
Walt, ode fililtis] H/o/t[er]i 
Adam de fine. IX. st. IIÏ. d 
Wall, molitor. XXVII. d 
Pufcr]i arn. Zig[er]i. XXVI. d 
Pelrfus] Seal. XXVI. d
Kalher. soror joh. de hofslot. XII._d Idem. V. st. UI ,d

■>e Stuk :
llenr. de rijt de vorsela. UI >/<>. III. ob.
OUuerius] de ou\ cr]sanl. XVII. s. VI. d Idem. 111. st.
Dyonisius de meelde. VI. st. UI. d 
Will[elmu]s de slrueft. XXI. d 
Kali erjina de fine. IX. d
Joh. martini. Uil. st. Idem. VI. d. ploech 
.Irn. de doerne. UI. st. p[ra]ti. UI. ob.
Joh. de melder! Ie he[re]nlh[a]ls cuL/n] sorore. Uil. st. III. 
ob.
Jacobus Wa//[er]i. Uil. d
Joh. die laet de I7imrni][er]/e. UI. 'st.
Will[elmu]s de het[er]e. I 1/j sh Hl- sh
11 ill[elmu]s de scagheln]. I 11 1/2. d znoruttur] i[n] «zitioLerj 
p[ «']
(geschrapt : II ill\ elinii Is fililus] \\ ill[elm]i scagheln].Uit,.>t. 
W ill[elmu]s de fine. XIII. st.
Ileilivig. are lil. d
Petrlus] poelman. AT. d
Marg. herman[n]i. I. d
Ola de zijluoert. I. d.
W all, fililus] ll illcltmli de scog/ie[n]. HU. 'st.
Arn. de eechouefn], lil % d 
L)[omi]na de s<:oele[n]. XIX. st. 
Joh. fili[us] oliueri. IX. st. II. d 
Godefrid[us] sroycnberch. XII. d 
Wall, de scagheln] fi/i[us] VViUe[lm]i. VI. st. UI. ob. 
Walt, de scagheln]. A'l'. st. (geïnterpoleerd : It. XII d van 
dien dal li[er]en fa[n] van plassche gliaf) 
Walt, tvommelghee.ns. UI. st. 1. d
Joh. Wo[m]melgheems. V. st. p]ra](i. I. d. Idem. XVIII. d 
llenr. 'Wolm] melgheems. Uil. st p[ra]ti. Ob. Idem. III. ob. 
''geïnterpoleerd : Olyucrus Woemelghems Uil st) 
II ille{hnuls ii’o[m]mclgheems. A’X. d 
llenr. claus. XXI. d
(geïnterpoleerd : Joh. filius Willlelm |i ade XI. st IX d I ob) 
Joh. de hegghefn]. XVIII. d
(loswinus de seureln]. III. st. 
Petrus de scagheln], XXVII. d 
Arn. de houterle. XV. d
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Henr. carpeln]talor. XVIII. d 
/Irzz. Zz'g[er]i. XXVII. d 
Joh. de perlaer. fland 
Henr. vaes. IIII. st
Joh. fillus] Zig[er]i coezn<z|n]s. III. 'sl. III. d ex plar]le hen- 
r[ic]i de zijluocrl.
PeZr[tis] de fine fililus] kat[er]ine. VI. st 
Ueinerlus] fililus] Zazilizi[zi]azn. II. d 
\Vill[elnui]s poelmans. V. sl. IIII ]/2 d 
Henr. poelmans. VI i/è- sl ■ 
Yda de eighen. XI. sl. VIII. d 
(geschrapt : Arn. poelmans. >A'A'. d) 
(geïnterpoleerd : Joh. filius Will[elm]i de scag/iefn]. HIT. 
st.)
3e Stuk :
Census noualiulm] ibidem
Elizab. textoris. III. ob
Henr. de Wechle. IIII. sl p[ra]lt. IIII. d 
Vaes de venne XIX. d 
Joh. de dike. III y%. sl 
Henr. balduwini de izasliziLis]. ob. 
Deenkinlus] de vlim[m] Ler]le. XVIII. d 
Xaller]ina de leetere. VIII. st p[ra]li. IIII. d 
Joh. de hofslot. III. d 
Joh. fililus] anusij de palude. lil. st 
Marg. de buletn], II. sl
Elizab. filia joh. de pulle. XII. sl 
Joh. de ziepl. Vf. sl.
Willlelmuls de leel[er]e. 111. sl. III. d 
Fililus] kat[e]rine i>[er]7iole [zi] 1111 d 
Ger. hagheln], XII. d 
larnbertlus] de meerloe. I. d 
nichol. de scoeletzi], XX. d 
Joh. de zieluoert XXI. d 
Joh. vaes. XXII. d 
Lamb [er] l[us] tab\er]nuri Izzs], /. d. de vaslinlis] 
Am. de fine. VII. d 
(geïnterpoleerd : Oliuyer vandfer] zijpl. VI. sl.) 
Henr. fililus] kaller]ine. V. d 
Goe'slte[n] fililus] goeswini. XII. d 
Goeswin [as] de noua domo. VI. d 
Joh. conté de ülizzi[zn][er]le. XV. d 
Henr. de doerne. XVIII. d 
Petrus poelmans. III. ob. 
(geïnterpoleerd : reizzerliis] meyers de helre]nlh[a]ls. VI. d. 
Egidilus] de vlimlm] [er] le. IIII. st. VI. d 
OHuerlus] de ouler]sanl. IIII. sl VI. d Idem lil d
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Coeswin [us] de sctin’lnj. II. st.
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< au bcerse van hoeren gherneyner broé-
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VI-'ill[ehnu]s de fine. V. st.
Petrus scot. I. d 
(.geïnterpoleerd : Joh[ann]es de loel,-[er]e ...XII d flad...)
Joh. pochna[n]. II. st.
Wall, de vlaest. XVIII. d
Wall. cZarc[/i]. VI. d
Joh. filifus] H'iZllelnili ude. F. d
Petrus de Ziepl. IX. d
Petrus de scaghe[n). V. st.
Olinerus de ou.[er]sant. III. d.
Pelr[us] de fine. II. st. 
H'ï/ZI ebnu]s loet. VI. st. 
Joh. de hcgghe[nf. XII. d 
Joh. nicholaij de wechle. I. d
lm. fil.il us] godefridi de zieluoerj. VI. d 

Goeswin[us] fililus] martini. XII. d 
Petrius] de scureln] III. ob. 
Joh. de zieluoert. II. d 
Zigc’hts] de palude. VI. d. pag. 
llenr. molitor. IIII. d 
Joh. de Ihimo. VIII. d 
Joh. filihis] oliueri. VI. d
(geïnterpoleerd : Am. zeegh[cr]s nofn] satfele. 1. d de vastin
is die van Wechle van hoeren gherneyner broecen IIII d die 
van V'Zim[<n]rer]/e van hoeren gherneyner broecen. II. d g. 
oud.) 
i geïnterpoleerd : du
ren IIII d. g. oud.)
(geïnterpoleerd : II die ,van Vorsele t>a[n] huere ghemey- 
ne[n] vroenlen II d oude g.)
Su[jTima]. IIII Ib. XVII. st. III. ob
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P. DE VOLDER UBERT1NUS (o.f.m.) - DE MINDERBROEDERS TE 
TURNHOUT. 1650-1950. Uiig. M echelon, St-Franseiscusdrukkerij, 1950 
8° 113 blz. - geïllustreerd.

Een gelegenheidsuitgave naar aanleiding van het jubileum van het Min- 
derbroedersklooster te Turnhout. In het voorwoord omlijnt de schrijver 

. geen strikt wetenschappelijk werk..., dat alleen 
geleerden ter hand nemen ; maar... een boekje... dat de talrijke vrien
den en weldoeners van het Turnhoutse klooster met genoegen kunnen 
doorlezen.»

De auteur beeft ruimschoots gebruik gemaakt van de zeer degelijke 
werken van P. Lucianus Ceyssens, «De Minderbroeders te Turnhout», 
• n P. Emmanuel van Berlo, «L’Ordre des Frères Mineurs en Belgique», 
alsmede van het plaatselijk kloosterarchief.

E.P. Devolder heeft zich nauwgezet en op alleszins lofwaardige wijze 
van zijn taak gekweten. Al brengt het werk weinig nieuwe historische

Kempische Bibliographie
SCllOLL (Dr S. II. -u. piavin.) : DE GESCHIEDENIS VAN DE 

ARBEIDERSBEWEGING IN HET ARRONDISSEMENT TURNHOUT 
VOOR 1900 Uig. : Turnhout-Tilburg, 1950. 8° • 188 blz. - geïllustreerd.

Deze geschiedenis moest eenmaal geschreven worden. Z. E. Heer Dr 
X. 11. Schuil heeft het gedaan op meesterlijke wijze. Hij heelt nagenoeg 
alle tijdsdocumenten • en dal is een grote hoop • aan een nauwgezet ver
gelijkend onderzoek onderworpen, en er de historische waarheid uit ge
puurd. Waar die documenten veelal dag- en weekbladen zijn, is de moei
lijkheid van de taak niet te ondcrschatten. Gelukkig blijkt de auteur 
voorzien van een solide critische zin. Uit elke bladzijde spreekt zijn 
bekommernis om objectief te zijn in de voorstelling van toestanden en 
feiten, en om tot wetenschappelijk verantwoorde conclusies te komen. Al
hoewel men in deze studie een warm hart voor de ontvoogdingsstrijd van 
de arbeiders voelt kloppen, toch getuigt ze van een bewonderenwaardige 
sereniteit, die door geen spoor van polemische passie wordt ontsierd. Dit 
is des te merkwaardiger, daar hi t toch gaat orn de «heroïsche tijd» van 
de arbeidersbeweging.

In een zevental flink gedocumenteerde hoofdstukken behand .4t de 
schrijver : de algemene toestand tussen 1875 en 1900, en meer speciaal 
de sociale toestanden waarvan hij het klimaat treffend weet op te roopen ; 
de werkstakingen van 1872, 87, 90, 91, 97, 99 en 1900 ; het opkomend 
socialisme ; de houding der andere standen : boeren, adel, burgerij, gees
telijkheid ; het ontstaan en de ontwikkeling van de Volksbond en van 
diens instellingen. Het- oordeel dat de auteur in zijn algemeen oesluit 
op bondige en duidelijke wijze formuleert, staat dan ook op vaste grond.

Het zal niemand ontgaan dat deze studie een onmisbare en uitste
kende voorlichting biedt voor allen die met de arbeidersbeweging te maken 
hebben. Ze brengt levens een geschiedkundige bijdrage van het hoogste 
belang.
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documentatie bij, toch is het niet zonder waarde. Op onderhoudende 
wijze geschreven, en met mooie foto's verlucht, kan dit boekje, beter dan 
zuiver historische werken, de kennis van het verleden der lokale stich
tingen in bredere volkslagen verspreiden. En tevens waardering wekken 
voor de uiterst verdienstelijke en z.o veelzijdige activiteit, op geestelijk 
en op sociaal gebied, van de populaire Turnboutse «Bruin Paters».

A. Claes.

«’T ZWAANTJE», VOLKSALMANAK VOOR HET LAND VAN HEIST 
1951. Uitgegeven door de Heistse Heemkring «Die Zwane», 1950. - 8° - 
96 blz. geïllustreerd.

Verleden jaar gaf de bloeiende heemkring van Heist-op-den-Berg, 
«Die Zwane», zijn eerse jaarboek uit, onder vorm van een volksalmanak. 
Van dat eerste Zwaantje mochten we destijds veel goeds zegggen, en we 
drukten de hoop uit dat het door vele andere zou mogen gevolgd worden. 
Hier is nu het tweede, ’t Zwaantje voor 1951, en het moet voor zijn 
ouder broertje in niets onderdoen. Integendeel.

Tn dit fris en keurig uitgegeven boek komen flink gedocumenteerde 
heemkundige bijdragen voor, die niet alleen de Heistse. maar alle heem
kundigen zullen interesseren. flcnd Lambrechts wijdt er een «dankbare 
hulde» - eigenlijk een bondig maar levendig geschetste biographie aan de 
Heistse Nachtegaal Theofiel Anthoni, in leven leraar aau het Conservato
rium te Brussel. Lodewijk Lickens brengt- het tweede deel van zijn zeer 
lezenswaadige studie over «IFat dc wegen van ons Heistse heem ons 
openhaarden». E.H. Dr A Nauwelacrls handelt over «Hoe men de Brem, 
kapel van Putte versjacherde in dc Franse tijd». Jcf Van den Brande 
houdt een botanisch praatje over dc Klokjcsgcnliaan (Gentiana pneumo- 
nanthe L.), een tamelijke zeldzame plant die men soms in de Goren 
aantreft, en hij weet daarover onvermoede bijzonderheden te vertellen. 
Met zijn welbekende grondigheid handelt Dr Jozef Weyns in een lan
ge en overvloedige gestaafde studie over Kcmpische Bornputten».
Van de hand van Lodewijk Lickens zijn er nog interessante aantekenin
gen over «Hulshout en zijn Heren». Met «Dc H-uiszwaluw» weet Je] 

den Brande nogmaals de lezer te boeien. Rcnc Lambrechts heeft 
het op prettige wijze over «Kwapoctserij uit grootvaders tijd». Tussen 
al die leerrijke bijdragen in, vindt men tal van leuke anecdoten 
en plezante moppen gestrooid. En achteraan komen dan allerlei nuttige 
inlichtingen. Prachtige kunstfoto’s on keurig uitgevoerde tekeningen dra
gen er toe bij om van deze volksalmanak een mooie uitgave te maken, 
die door bibliophielen zal gezocht worden.

De Heistse heemkring «Die Zwane» verdient alle lof om dit nieuwe 
jaarboek dat we een ruime verspreiding toewensen.
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Kon. Geschied-

Ledenlijst 1950

Erelid : F
J. VAN MIERLO, s.J., O.L.V. College, Frankrijklei,

■

Beschermende en Gewone leden i

BOONE,

E.P. Dr. Prof.
Antwerpen.

AANGENOMEN BIBLIOTEEK te Gierle.
Hr Jozef AERTS, bediende, nieuwe kaai, 77, Turnhout.
Hr Jozef ANDELUOF-SMETS, drukker, de merodelei, 140 Turnhout.
Hr. Jos APPELS, boekhandelaar, Otterstraat, 17, Turnhout.
ARRONDISSEMENTSWERKERSVERBOND, Krte .Begijnenstraat, 25, 

Turnhout.

I

en Oudheidkundige Kring der Antwerpse Kempen

«TAXANDRIA»

van Wederopbouw, Grote

Ifr Fern. VAN BA EL, Ere-Agent der Nationale Bank, Otterstraat, 14, 
Turnhout.

Hr. Ch.-Alfons VAN BAEL-CEULEMANS. Nijveraar, Oude Vaartstraat, 
Turnhout.

BANQl’E DE LA SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE, de Merode
lei. Turnhout.

Hr. Jan BASTIAENSEN, Ambtenaar, Villa «Hilderose», Vosselaar.
Hr. Henri BAUWERAERTS, Burgemeester, Paterstraat, Turnhout.
Hr. Fern. BA VELAAR, Handelaar, Patersstraat, 44, Turnhout.
Hr. Jos DE BEER, conservator, Sterckxhof, Deurne.
Hr. Henri BEYENS, Ingenieur, de Merodelei, 257, Turnhout.
Hr. Victor BIERMANS, Schoolbestuurder, Deken Adamstraat, 07, Turn

hout.
OPENBARE AANGENOMEN BOEKERIJ, p/adr. Hr. J. VAN GER- 

VEN, Warandestraat, 61, Turnhout.
OPENBARE GEMEENTELIJKE BOEKERIJ, p/adr. Hr. Leon OP DE 

BEECK, Van der Bekenlaan, Oud-Turnhout.
Z. Ex. den Heer A.F.J. DE BOODT, Minister

Markt-, 31, Turnhout.
Zeer Eerw. Heer Henri BOOGAERS, Pastoor te Poppel.
Hr. J. BOOGAERS-LUYCKX, Handelaar, Otterstraat, 95, Turnhout.
Mej. Adeline BOONE, Herenthalsstraat, 24, Turnhout.
Hr. Albert BOONE, Voorzitter der Rechtbank, Koningin-Astridlaun, 

Turnhout.
Hr. Francjois BOONE, Herenthalsstraat, 24, Turnhout.
Hr. Jucques BOONE, Hoogstudent, Graatakker, Turnhout.
Hr. Jules BOONE. Hoogstudent, Graatakker, Turnhout.
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Hr. Gaston DE GEETER, Ingenieur-bestuurder der Stadswerken, Gul- 
densporenlei, 14, Turnhout.

GEMEENTEBESTUUR te Beerse
»> M te Geel

Hr. M. FLEERACKERS, nijveraar, de Merodelei, Turnhout. 
Baron Jean du FOUR, nijveraar, Grote Markt, 41 Turnhout. 
Ecrw. Heer FRICKEL, Pastoor Begijnhof, 76, Turnhout.

Mevr. Wed. Louis BOONE. Herenthalsstraat, 28, Turnhout. 
Baron Raymond DE BORR EKENS, Burgemeester, Vorselaar. 
Hr. L. VAN BROECKHOVEN, Handelaar, Markt, 25, Geel. 
Zeer Eerw. Heer Jozef BROUWERS, Pastoor te Herenthout. 
Hr. Dr. J. BRUYNEEL, Schepene, Zandhoven.

Hr. R. VAN DEN EECKHAUT, atheneumleraar, Mermansstraat, 59, 
Turnhout.

Eerw. Heer Raymond EGGERS, Legeralmoezenier, Lichtaart.
Hr. Jos EMBRECHTS, Oud-Burgemeester, Oud-Turnhout.
Hr. Gabriel de L’ESCAILLE, beheerder, kasteel Severdonk, Turnhout.

Hr. Jean CARON, kunsttekenaar, Grote Markt, Turnhout.
Mevr. Jules CARON, de Merodelei, Turnhout.
Mevr. Alb. CARON. Warandestraat, Turnhout.
Hr. René CARON, beheerder, Grote Markt, Turnhout.
Hr. J. CEULEMANS, Notaris, de Merodelei, Turnhout.
Hr. A.W.CLAES-RAEYMAECKERS, inspecteur L.O. Oude Vaartstraat, 

24, Turnhout.
7Ir. Jos CLAESEN. Kuntschilder, Kerkstraat, 19, Oud-Turnhout.
Hr Alphonse DE CLERCQ, vrederechter te Turnhout, Mol.
Zeer Eerw. Heer L. COVELIERS, Pastoor te Arendonk.
Hr. Gustaaf CROLS, Schepene, Oude Vaartstraat, 27, Turnhout.
Eerw. Heer Jozef CUYPERS, Onderpastoor, St.Maartens-Lennik.

Hr. Dr. DAELMANS, Dqncfstraat, Turnhout.
Hr. Cesar DAEMS, Handelaar, de Merodelei, 126, Turnhout.
E.H. Martin DELAET, pastoor te Herenthout.
Hr. Jos DEPAUW, ingenieur, Prins Boudewijnlaan, 1, Turnhout.
Hr. Jozef DERBOVEN, W. Van Laarstraat, 34, Bercbem-Antwerpen.
Mevr. Th. DERGENT-BOUVIN, schepene, Gierledreef, 33, Turnhout.
Hr. Dr. A DEVRTENDT, St. Antoniusstraat, 22, Turnhout.
Hr. Fern. DIERCKX, notaris, Gasthuisstraat, 7, Turnhout.
Eerw. Heer Jozef VAN DIJCK, onderpastoor, dorp 87, te Berlaer bij Lier.
Eerw. Heer A. DOBBELEERS, rustend Pastoor, Gasthuis, Hoogstra

ten.
Hr.- Dr. A. VAN DONINCK, Passtraat, Geel.
Hr. L. VAN DONINCK, Nijveraar, Vaart, Geel.
Eerw. Heer Louis DOX, Pastoor te Zoersel.
Hr. Paul Louis DU PONT, Dokter in de Wetenschappen, te Arendonk.
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Hr. J. VAN IN, senator, Vrcdeberg, 10, Lier.

Hr. F. JACOBS, te Ooien.
Hr. L. I. JANSSEN, nijveraar, de Merodelei. 64. Turnhout.
Hr. F. JANSSENS.BERTELS, handelaar, Gasthuisstraat, 52, Turnhout.
Hr. H. DE JONGH, onderwijzer te Boerse.
S'J’ JOZEFCOLLEGE, Koningin-Astridlaan, Turnhout.

Hr. André VAN HAL, Patersstraat 22, Turnhout.
Jlr. Charles VAN HAL, Rechter, Justitiestraat 27, Antwerpen.
Ecrw. Heer Paul VAN HAL, Parklaan 6, Halle (Brabant).
Hr. Gerard VAN DE HEYNING, Algemene Aannemer, Oude Vaart - 

straat 64, Turnhout.
Hr. Emiel VAN HEMELDONCK, IloolUinsjMcteur L.O. -Letterkundige, 

Vosselaar.
Hr. Jos HENDRICKX. Mermansstraat 17, Turnhout.
Hr. Jan HENDRICKX, Beheerder Mermansstraat 1, Turnhout.
Br. Alfons VAN HOECK, Oud-Burgemeester, Deken Adamsstraai, 

Turnhout.
Hr. Antoine VAN DEN HOVE D'ERTSENRIJCK, Rechter, Mermana- 

straaf, 6, Turnhout.
Mevr. Wwe l/ouis VAN DEN HULLE, V.V.Halslraat 1, Turnhout.

GEMEENTEBESTUUR te Herentals
,, ,< te Meerhout
,, ,, te Meerle
,, „ te Mol
,, ,, te Ooien
,, ,, te St-Pieters-Lille
,, ,. te Tongerloo
,, ,, te Weelde
,, ,, te Turnhout
,, ,, te Ravels •

Hr. .Tos GEVERS, Garagehouder, Otterstraat, Turnhout.
Hr. Karei GILS-DOCKX, Druivenstraat, 11, Turnhout.
Hoogeerw. Hr. Prelaat GHESQU1ERE. Abdij, Averbode.
Hr. Adr. GLENISSON.ROMMENS, Burgemeester, Heiend, Meerle.
Hr. Anfoon VAN GOOL, Schoolhoofd, Kerkstraat, R nevels.
Hr. Jozef GOOTS, onderwijzer, Dessel.
llr. Ch. GORIS, Antiquair. Graatakker, 67, Turnhout.
Hr. Jan GORIS, Vrijheid, 119, Arendonk.
Hr. Dr. Jan VAN GORP, Ere-Athencum-leraar, Pastorijstraat, 2b, 

Kasterlee.
Klooster HEILIG GRAF, Patersstraat, 26, Turnhout.
Hr. Lodcwijk GRTETENS, Ere-Schoolbestuurder, Veldstraat, 19, Meer

hout .
Hr. René DE GROUX, Kunstschilder, Oostmalle.
Bockhandel GVDRUN, Em. Jacqmainlaan. 98-100, Brussel.
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Dokter Adr. H.P. OOMEN, de Merodelei, 159, T/S.

TTr. A. KEFRSMAEKERS, atlieneumleranr, Elisabethlei. 13, Turnhout.
Hr. FR. KEMPENEERS, hoofdinspeeteur L.O. te B.-uwel.
Hr. FR. KEUPPF.NS, Otterstraat, 72. Turnhout
Eenv. Heer KRAMER, kapelaan te Baarb*-Nassau.
KREDIETBANK VOOR HANDEL EN NIJVERHEID. Renier Smeder* 

straat, 1, Turnhout.
Mevr. Ch. KRU YFIÏOOFT, Victor van Halst raat. 2 Turnhout.

Zeer Ecrw. Heer DE LA ET. rustend Pastoor, gesticht H. Hart, Altena 
Kontich.

Zeer Eenv. .Heer J. LAUWEREYS, Pastoor-Doken te Hoogstraten.
Hr. Fr. LE PAIGE. procureur des Konings, Leopcldstraat, 18, Turnhout
Hr. A. LEYSEN, ere-stadssecretaris, Otterstraat, Turnhout.
Eenv. P. LOUIS, rue de la Providence, 10, Marchienne-au-Pont.

Hr. Frans PEETERS, tankbestuurder, Sint Antoniusstraat, 1, T/S. 
Hr. Raymond PEETERS. stadsarchivaris, Otterstraat, 3, T/S. 
Eenv. Heer Albert POLÜS, onderpastoor, kasteel, Tielen. 
Dokter Frans PROOST, Bogijnenstraat, T/S.

Dokter Louis NEEFS, Korte Begijnenstraat, 16. T/S.
Zeer Eenv. Heer Kanunnik J. N1EUWENHÜYSEN, archivaris, Abdij 

Postel.
Hr. .Jos.VAN NOOTEN, kino Ar fotohandel. de Merodelei, T/S.
Hr. J.J. NOOYENS, leeraar, Lundenstraai. 41, Deurne.
Hr. Vit al VAN NUETEN, landbouwingenieur te Essen.
Zeer Eenv. Heer Hendrik NUYTS, Pastoor te Ezaert-Mol.
Eenv. Heer J. NUYTS, Aalmoezenier van de Gevangenis, de Me-odeki, 

189. T/S.
Hr. Charles VAN NEY'EN, Tempelhof te Boerse.

AANGENOMEN LAGERE MEISJESSCHOOL MARIA-M1DDFLARES, 
Tramstraat. 24, Turnhout.

Hr. Jean Marie MASSET, Agent der Nationale Bank, de Merodelei, 13. 
T/S.

Eenv. Heer Joris MATTHEUSSEN, pastoor, kerkplaats, 1, St. Anto- 
nius-Brecht.

Ecrw. Pater Petrus Baptist* DE MEYER,o.f.m. Patersstrant, 134, T/S.
Prins de MERODE-WESTERLOO, Westerloo.
Hr. Jos MESMAECKERS, nijvoraar. Gasthuisstraat, 11, T/S.
Hr. J. MICHOEL, Notaris, Hoogstraten.
Hr. Jan VAN MIERLO, nijveraar, steenweg op Mol, S/T.
Eerwaarde Paters MINDERBROEDERS, Patersstraat, 134, T/S.
Hr. August MISONNE. do Merodelei, 196. T/S.
Hr. Jozef MISONNE, Kasteel «Zwaneven», Oud-Turhout.
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Eerw. Heer A. QUETS, aalmoezenier, Handelslei, 81, St-Antonius-Brecht.

UNIVERSITEITSBIBLIOTHEEK, Leuven.

Heer Louis RAEYMAEKERS, onderwijzer, de Merodelei, 234, T/S.
Hr. Léon van RAVENSTIJN, Warandestraat. 30, T/S.
Hr. Flor. REGEMEUTER, onderwijzer, Beirenmolenstraat, 1, T/S.
Hr. Jos ROELANTS, griffier, Zandhoven.
Zijne Eminentie Kard. VAN ROEY, Aartsbisschop, Mechelen.
Hr. R.F. VAN ROEY, architecht, Borgerhoutstraat, 263, Rijkevorsel.

• Hr. Alois ROMMENS, Notaris, Meer.
Zeer Eerw. Heer Constant ROOSENS, Pastoor, ’s Gravenwezel.
Hr. Joseph ROYMANS, Handelaar, Gasthuisstraat, 65, T/S.

Hr. Marcel SAS, stadsbediende, Korte Mermansstraat, T/S.
Eerw. Pater K. SCHOETERS, S.J. Apostolische School, Oude Becrse- 

baan, T/S.
School van het H. HART, Corbeelsstraat, T/S.
School Ste-AGNES, Apostoliekenstraat, 18, T/S.
School voor MEISJES, Albertstraat, T/S.
Mevr. Wed. Jozef SIMONS, Steenweg op Mol, 10 bis, T/S.
Hr. J. SM ETS, studieprefekt van het Kon. Atheneum, de Merodelei, 

249, T/S.
Hr. Edw. SMOLDEREN, Advokaat, Warandestraat, 26, T/S.
Hr. Frans SMULDERS, Grote Markt, 16, T/S.
Heer Edw. SNEYERS, Ere-Schoolopziener, Retie.
Hr. André DE SOMER, Advokaat, Graatakker, 11, T/S.
Hr. August DE SOMER-MESMAECKERS, Nijveraar, de Merodelei, 92, 

T/S.
Hr. P.W. SOMERS, Drukkerijbestuurder, Lcopoldstraat, 10, T/S.
Hr. August SPAEPEN, Schoolbestuurder, Schoolstraat, 21, T/S.
Hr. Jan STAKENBORGHS, café «Zomerlust», Steenweg op Mol, Oud. 

Turnhout.
STADSBIBLIOTHEEK, Conscienceplein, Antwerpen.
STEDELIJKE OPENBARE BIBLIOTHEEK, Blindenstraat, 19, Ant

werpen.
Hr. Joseph STEVENS, Ingenieur, Victor van Halstraat, 8, T/S.
Eerw. Pater Dr. D.A. STRACKE, Ruusbroec-Genootschap, Prinsstraat, 

17, Antwerpen.
Hr. Alfons STRIJMANS, Beeldhouwer, Marialei, 35, Antwerpen.
Hr. Jules STÜYCK, onderwijzer, Graatakker, 130, T/S.
Zeer Eerw. Heer Kanunnik Raph. TAMBUYSER, Archief van het Aarts

bisdom, Mechelen.
Mevrouw Jules TAEYMANS, de Merodelei, 37, T/S
Zeer Eerw. Heer Jan THIJS, Pastoor te Vosselaar.
Mej. Anne TITS, Atheneumlerares, p/adr. Raedts, Zegeplaats, T/S.
Baron Henri de TRONNOY, Tongerloo.
Eerw. Paters TRAPPISTEN, Westmalle.
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Éerw. lusters URSULINEN, Gierle.

MONUMENTEN EN

Mej. Jeannc WATERSCHOOT, Boekhandel, Gasthuisstraat, 36, T/S. 
Zeer Eerw. Heer Alf. WOUTERS, Pastoor-Deken, Warandestraat, T/S. 
Eerw. Zusters der CHRISTELIJKE SCHOLEN, te Vorselaar.

Dokter Herman VANHOVE, Renier Sniedersstr. 45, T/S.
Hr. Francis DE VEL, Advokaat, Victor van Halstraat, 2, T/S.
Hr. Marcel DE VEL, Nijveraar, Mermansstraat, 22 T/S.
Hr. Mart, van de VEN, onderwijzer, Hoogbraak, 61, Baarle-Hertog.
Hr. Frans VERBIEST, Atheneumleraar, Van Notenstraat, 124, Deur- 

ne-Zuid.
Zeer Eerw. Heer Jozef Remi VERELLEN, Begijnhof, 11, Herenlals.
Hr. Dr. August VERHAERT, Schoolbestuurder, Kuiperstraat, 10, Vor

selaar.
Mevr. Alf. VERSTEYLEN, Herentalsstraat, T/S.
Hr. Jan VERSCHUEREN, Apotheker, Grote Markt, T/S.
Hr. Benoit VERSTEYLEN, Nijveraar, St. Antoniusstraat, T/S
Hr. August VERSTRAELEN, Onderwijzer, Schuttershofstraat, 6, Merks- 

plas.
Hr. Alfons VERWAEST, Nijveraar, Gasthuisstraat, 58, T/S.
SINT VICTOR-INSTITUUT, Kasteelplaats, T/S.
Sint VICTORSKRING, p/adr. C. Dergent, Voorzitter, Gierledreef, 33, 

T/S.
Hr. Alf. DE VOS, Bestendige Gedeputeerde, Villa «Malpertuus» Vos- 

sclaar.

Ruildienst :
KONINKL. ACADEMIE VAN WETENSCHAPPEN, LETTEREN EN 

SCHONE KUNSTEN VAN BELGIE, Brussel.
KONINKL. ACADEMIE VOOR OUDHEIDKUNDE VAN BELGIE. 

p/adr. Prof. A. Jansen, Van Schoonbekestraat, 79, Antwerpen.
ARCHIEF DER RE. PP. MINDERBROEDERS, te St-Truiden.
BELGISCHE B1BL1OGRAPHIE, KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, 

Museumstraat, 5, Brussel.
BIBLIOTHEEK DER BENEDICTIJNER ABDIJ, Afligem.
KON. COMMISSIE VOOR MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN, 

Wetstraat, 161, Brussel.
BRABANTS HEEM, p/adr. H. H. Mandos, Rechtestraai, 63, Eindho

ven.
BRABANTSCHE FOLKLORE, Oud Koornhuis, Brussel.
COLLECTANEA MECHLINIENSIA, F. de Merodestraat, 18. Mechelen.
KONINKL. COMMISSIE VOOR KUNST EN OUDHEIDKUNDE, p/adr.

Hr. J. Houbar, Juliette Wijtmansstraat, 63, Elsene.
COMMISSION ROYALE D’HISTOIRE, PALEIS DER ACADEMIËN, 

Brussel.
«EIGEN SCHOON» «DE BRABANDER», Landgoed Ossegem, Laken.
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OUDHEIDKUNDE,

GESCHIED- ENDE

KUNST ENMUSEA VOOR

FEDERATIE DER GESCHIED- A OUDHEIDKUNDIGE KRINGEN 
VAN LIMBURG, Bampslaan, 8, Hasselt.

OUDHEIDKUNDIGE KRING VAN WAASLAND, p/adr. Hr. AU». 
Btivé, Kalkstraat. 7, St-Niklaas.

GESCHIED- A OUDHEIDKUNDIGE KRING, Kortlijk.
Ilr GOUVERNEUR DER PROVINCIE ANTWERPEN, Antwerpen, 
HOOGSTRATENS OU Dl IEIDKUN DÏG E KRING, te Hoogst raten. 
INSTITUT ARCHEOLOG1QUE DU LUXENBOURG, me de Virton, 

1-1. Arl. >n.
KONINKLIJKE KRING VOOR OUDHEIDKUNDE, p/adr. D. II. Jo- 

sen, Kon. Astridlaan, 37. Mechelen.
«MAASGOUW», Limburgs Geschied- A Oudheidkundig Genootschap, Lon- 

cuknstraat. 33. Maastricht (Neder).)
MAATSCHAPPIJ VOOR GESCHIEDENIS EN 

p/adr. Prof. Dhont, Volderstraat. 2-1, Gent.
MAATSCHAPPIJ TOT BE\ ORDERING VAN

OUDHElDK UN DE, Brugge.
BIBLIOTHEEK VAN DE. KONINKL.

GESCHIEDENIS, Jubelpark, Brussel.
BIBLIOTHEEK VERENIGING VOOR NATUUR EN STEDENSCHOON, 

Belgiëlei. 127, Antwerpen.
MINISTERIE VAN OPENBAAR ONDERWIJS, Aid. Schone Kunsten, 

Walerlolaan, 34, Brussel.
«DE ORANJEBOOM» p/adr. Hr. P. Scherft, Fr. Roosevcltlaan, 62, Breda 
«HET OUDE LAND VAN LOON» p/adr. Provinciale Wetenschappelijke 

Bibliotheek, Begijnhof, Hasselt.
KONINKL. OUDHEIDKUNDIGE KRING, Antwerpen.
OUDHEIDKUNDIGE KRING te Essen.
PROVINCIAAL BESTUUR, Antwerpen
PROVINCIAAL GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAP

PEN IN NOORD-BRABANT, p/adr. Mej. C. Ingeu-Housz, Bibliothe
caresse, 's llertogeubosch (Nederland).

VLAAMSE TOPONYMISCHE VERENIGING, p adr. Prof. Dr. Van de 
Weyer, Universiteitsbibliotheek, Leuven.
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Baptisla te Weelde-Slraal

Drs. F. Verbiest. — Een eerste Iwist. tussen rle Dien
aars en hun pastoor. 176/1

Drs. F. Verbiest. — Waren de Dienaars lompe boe
ren ?

Drs. F. Verbiest. — Een tweede twist tussen de Olen- 
aars en hun herder

Archivalisch kleingoed. — «Simpel» en «Klein» Poe- 
derlee in i5/i2 (F. Verbiest) ; Getuigschrift 
voor N.l'. Bols, heer v. Arendonk. 1733 (F.J. 
Nooyens) ; Aanstelling van een ijkmeester Ie 
Weelde, 1786 (F.J. Nooyens) ; Vreselijke ha
gelslag Ie Weelde, 1787 (F.J. Nooyens) ; Si- 
mon Verepaeus (1622-1698) Ie Turnhout 
(E. Sneyers).

E. H. ./. B. Verellen. — Analytische inventaris van hel 
tweede keurboek van Herentals (1676-1796) i83-r86

Drs. F. Verbiest. — De oudste Turnhoulse cijnsen ? 
De cijnsrollen van hel Land van Turnhout 
(i3/io) 187-289

Kcinpise.he bibliographie : 2'10-2/11
Se,holt (Dr S.H. - o. praem). De geschiedenis 

van de arbeidersbeweging in hel, arron
dissement Turnhout voor 1900

P. Ubertinus Devolder (o.f.m.). De Minder
broeders Ie Turnhout. 1660-1960.

7. Zwaantje, Volksalmanak voor hel Land van 
Heist, 1961.

Ledenlijst 1950.
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