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NYEN,

Op

•j- KAREL van

Op 22 Oklober ig5i overleed Ie Beerse, Taxandria’s 
gewaardeerde Ere-voorzitler, de hoer Karei van Nyen. 
Hij was de laatste representatieve figuur van de vorige 
generatie die «Taxandria», — tijdschrift en museum — 
had uitgebouwd tot een waardevol en bdlangrijk kem- 
pisch bezit. Met zijn goede vriend, Kanunnik Jansen za
liger was bij lange tijd de spil van het Kring-leven.

Onze Kring is hem zeer veel verschuldigd. Noch de last 
van zijn 87 jaren, noch de bestendige omzichtigheid 
die hem door zijn gezondheidstoestand werd geboden, 
hadden zijn geesteskracht gebroken. Studie en geschied
schrijving warfen zijn geliefkoosde bezigheid gebleven, 
zelfs toen hel beven van de hand hem het schrijven be
moeilijkte.

Op zijn laatste ziekbed had hij nog uiting gegeven aan 
hel verlangen om nog eens te kunnen pralen over de 
gang van zaken in «Taxandria», toen zijn toestand verer
gerde en het pinde van een werkzaam 'leven bracht.

«Taxandria» blijft hem dankbaar gedenken en hoopt 
in één der eerstvolgende nummers van het tijdschrift in 
een ruimere bijdrage zijn leven en werk te belichlen.

Aan Mevrouw van Nyen en familie beluigt de Kring 
zijn christelijk rouwbeklag-

De Beheerraad van «Taxandria»
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Marcel BOONE.

In Vlaanderen evenals in Brabant, was het ambacht niet

Bijdrage tot de Geschiedenis der Bleke- 
rijen te Turnhout (1).

De voornaamste blekcrijen waren alsdan allen in Noord-Ne- 
dcrland gevestigd, waar deze industrie door uitgeweken Vla
mingen en Brabanders, wevers en blekers, was ingcburgerd 
geworden en tot wereldfaam opgevoerd (2).

(1) We hadden de eer over dit onderwerp te handelen in een causerie 
voor de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring Taxandria,

op .16-11-50. Drie maanden later werden we door de lieer Dr. J. Smets, 
Studieprefekt van het Koninklijk Atheneum te Turnno-.it, uitgeno
digd over hetzelfde onderwerp een lezing te houden voor de Heren 
Leraars en de Studenten der hoogste drie klassen (16-2-51).

We werden verzocht deze bijdrage tot de plaatselijke geschiedenis 
te publiceren. Bij het bewerken van de tekst verleende ons de heer 
Raymond Peetcrs, Stadsarchivaris te Turnhout, een bevoegde en 
zeer welkome hulp. Om zijn taktvollc voorlichting en uiterst vrien
delijke bereidwilligheid willen we hem hier van harte danken.

Onze oprechte dank richten we tevens tot al degenen die ons voor 
dit. essai stof aan de hand hebben gedaan, voornamelijk : 
Z. E. H. Kannunik Jansen, zaliger gedachtenis ;
de heer Jos Hendrickx en de Familie Hendrickx ;
de heer Advokaat Henri Versteylen ;
de heer Laurent Swaan ;
de heer Fernand van Bael, Eere-Difekteur van de Nationale Bank 
te Turnhout.

(2) REGTD00RZEE GREUP-ROLDAWUS (S. C.), Geschiedenis der 
Haarlemmer Bleekerijen. ’s Gravenhage, 1936. Vooral hoofdstukken 
I en V.

De periode van ’t Verdrag van Munster, anno 1668 wan
neer de grote Amalia van Solms, weduwe van de sluwe prins 
Frederik-llendrik van Oranje - zoon van de Zwijger - de «Ba
ronie Turnhout» verkreeg, zag de eerste blekerij te Turnhout 
ontstaan.
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geheel teloor gegaan (3). Doch om onbegrijpelijke redenen 
bleef de reputatie der Vlaamse en Brabantse blekers ver 
beneden die der Nederlandse. Zowel in de Antwerpse als in 
de Noord-Brabantse Kempen was er in de loop van de XVII0 
eeuw een nieuwe bleekindustrie in opkomst.. Te Turnhout 
kwam deze industrie in 1654 tot stand. De blekerijen te Eind
hoven en te Gestel kenden een hoge bloei omstreeks de jaren 
1670/80 (4).

Reeds in 1643 (5) hadden de Haarlemmer blekers met wan - 
trouwen de naderende vrede te gemoet gezien. Zij vreesden 
niet geheel ten onrechte, dat de conkurrentie uit het Zuiden 
hun industrie ernstig zou schaden. De loop der gebeurtenis
sen heeft geleerd dat hun pessimisme de toekomst wat al te 
donker had gekleurd.Doch anderzijds vaOt het niet te ontken
nen dat de na de vrede opgekomen herleving in Zuidneder- 
land, hun heel wat arBeid uil de handen heeft genomen (6).

In 1674 werden er nog slechts uitzonderlijk bleekwaren 
naar Haarlem gezonden, omdat Gestel ep Eindhoven van de 
oorlog geleden hadden.

De vestiging van deze nieuwe nijverheidstak in Turnhout, 
onmiddellijk na de tachtigjarige oorlog, die zeer rampzalig 
was voor de Noorderkempen, waar Turnhout het belangrijk
ste economisch centrum was, is zeer kenschetsend voor de 
hernieuwde ondernemingslust waarmede de poorter de op
bouw van een nieuwe welvaart ter hand nam (7).

Hier was toen nog geen sprake van mastbomen, maar wel 
van eiken- en beukenbossen, heesters en stronken, moeren, 
heiden, vennen, berk en brem. En daar tussen lag een scha- 
pers-gehucht dat teerde op zijn «vrunle» ; er waren een acht-

(3) SABBE (Et.) De Belgische vlasnijvorheid : D. I. De Zuidnoderland- 
sche vlasnijvorheid tot het verdrag van Utrecht (1713),Brugge 1943. 
Derde Boek, hoofst. VI. De bloekindustrie met Holland en de op
komst van de concurrente Zuidnederlandsche bleekindustrie, blz. 
401-414.

(4) SABBE (Et.), o.c. blz. 408 - VERHAGEN (F. B. A. M.), plaatst 
in zijn artikel Uit de geschiedenis der Einhovense linnenindustrie : 
in BRABANTS HEEM II, nr 4 (Juli-Aug. 1950), blz 152, de op
richting der- blekerij te Gestel in het midden der 18e eeuw.

(5) REGTDOORZEE, o. c. blz. 270.
(6) SABBE (Et.), o. c. blz. 408.
(7) REGTDOORZEE, o. c. blz. 271 : sDe overtuiging dat de Haarlem

mer bleek, om onnaspeurlijke redenen, niet te evenaren was, maakte 
de Vlaamsche.Brabantsche kooplieden langen tijd huiverig groote 
sommen in risquantc ondernemingen, als blekerijen nu eenmaal wa
ren te steken. »



— 6 —

(8) Bijlage I, privaat archief Boone.
(9) Bijlage II, privaat archief Boone.

met de ingezetenen van het gehucht een akkoord hadden af
gesloten «om lol gerief ende accoinodalie van seeckere garen 
bleyckerye» uil hel ven, uwa'swaeler» gehelen, «water le trek
ken omme daer uyl het gaeren op de voorseide op le steilten 
bleyckc, le connen le mogen begieten, ende ’lselven alsoo le 
gebruycken», nochtans met expresse conditie «dal de voorsei
de comparanten hun schapen alle jaeren in het voorseide 
waswaeter zullen vermogen te wasschen ende zullen de voor
seide Jan Theeus en Peter van de Venne het voorseide wasch- 
waeler nyet vermogen aff te laten voir Si. Jan, Baptislendach 
inden midsomere» (8).

De overeenkomst zou met Bamis of Allerheiligen 1667 in
gaan.

Terloops mag er hier op gewezen worden, dat de nieuw 
opgerichle onderneming onverhoopte perspectieven heeft ge
opend voor de waardeloze vennen ; tot dan toe slechts was
plaats voor schapen, nu, economisch en industrieel waarde
vol. Hel vestigen van een blekersbedrijf in een centrum van 
lijnwatiers en tijkwevers moest noodzakelijk beide bedrijfs
takken ten goede komen en de concurrentiemogelijkheden 
met andere centra verruimen. Anderzijds was hel een belang
rijk element dat de natuurlijke eigenschappen der vennen 
hen voor het bleken uitnemend geschikt maakten : het zui
veringsproces dat het water in de heidegrond onderging en 
de inwerking van hel licht en de ruime open lucht. Later, en 
voornamelijk tijdens de grote bloei van de 18e eeuw, zullen 
nog tal van andere vennen voor gelijkaardige doeleinden in 
uitbating genomen worden.

De beginjaren der bleekinduslrie hebben ongetwijfeld tal 
van moelijkheden gekend. Blijkens een memorie van 5 Sep
tember i65g (9) is het nog alleen Jan Theeus uingeseten van

tal hoeven en enige wevershuizen ; ze hadden een «schanse» 
om te schuilen, wanneer de oorlog of een ander perikel voor
bij woei ; er waren «catlekuilen» voor het vee, «waswaters» 
voor de schapen, heide om schadden te steken.

De Heizijde lag aan de heirweg dje van de Vrijheid Turn
hout naar Zondereigen leidt.

Dit vredig en afgelegen oord zou maar weinig bekendheid 
hebben verworven, indien niet op 4 Nov. i654, twee onder
nemende mannen, tot de Turnhoutse tijkambacht behorend, 
PEPER van de VENNE en

JAN THEEUS
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Turnhout, Tijckwcrker van sijnen slijle » die de zaak doorzet, 
vermits er van zijn gezel, Peter van de Venne, geen spraak 
meer is .

Er zijn slechts weinige en zeer vage gegevens voorhanden 
omtrent de persoonlijkheid van deze pionnier van het Turn- 
houlse ‘garenblekersbedrijf. De familienaam «Theeus» was 
hier toenmaals zeer verspreid; en we treffen zelfs gelijktijdig 
twee personen aan die dezelfde voornaam en dezelfde ge
slachtsnaam voeren. Dit vergemakkelijkt een nauwkeurige 
identificatie stellig niet.

Zoals hoger vermeld, was Jan Theeus tijkwcrker en hij be
hoorde dus lot de klas der lijkkooplieden. In de jaren i658, 
i65g werd hij onder de Turnhoutsc schepenen geleld, ambt 
waartoe slechts de invloedrijken uil de leidende- en kooplie
denstand toegang hadden.

Bevreemdend mag het ondertussen heten, dat in e.en we- 
verscentrum, zoals Turnhout een was, niet vroeger met het 
loonblcken een aanvang werd gemaakt. Tot nog toe hebben 
we geen enkel gegeven voorhanden dal op een oudere vesti
ging der industrie zou wijzen. Het is nochtans niet uitgeslo
ten dat er in de Kempen, de Antwerpse en de Noord-Brabanl- 
sc, in de loop van de XVIe eeuw, blekerijbedrijven zijn ge
weest.

Zijn het geen uitgewekenen uit Eindhoven, ’s Hertogen- 
bosch en Herenthals die men omstreeks 1585, bij het op
bloeien van de Gochse bleekindustrie, aldaar zal aantreffen 
(io) ?

Dat Jan Theeus het waagstuk ondernam en doorzette, wijst 
op de toenemende tijkfabricatie die geleidelijk hel wollewerk 
en het lijnwaad ging overtreffen. De behoeften aan vlas als 
grondstof was in een dusdanig stadium getreden dal een ei
gen blekerijbedrijf door de meest vooruitziende te Turnhout 
hoogst wenselijk werd geacht. Trouwens in elk linnen-ver- 
werkend centrum stond weverij en blekerij in nauwe verhou
ding tol elkander(n). Voor ’l welslagen van de onderneming 
rekende Jan Theeus eerst en vooral op de plaalselijke klan
dizie, want «tot gerieff ende onderhout vanden Ambachte 
vande Tijcknatie binnen de voorseide Vrijheit» was ’t dal hij 
abegonsl te formeren eene bleyckerye» (12).

Voorheen liet men de garens bleken le Rotterdam en te 
Dort, wal jaarlijks een bedrag van 8000 gld. beliep. Zon-

(10) REGTDOORZEE, o. c. blz. 25, voetnota 0.
(11) REGTDOORZEE, o. c. blz. 7.
(12) Bijlage II, privaat archief Boone.
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(13) Bijlage II, privaat archief Boone.
(14) Bijlage II, privaat archief Boone.
(15) Bijlage III, privaat archief Boone.

der de kosten voor licenlen en vrachtlonen te vermelden (i3). 
Hel groot belang van de Turnhoulse lijkbedrijven, in het 
raam van de gehele plaalselijke weefnijverheid, doet jijzelf 
uilkomen in reeds boven aangehaalde memorie : «ende hel is 
waerachtich dalle voorseide lijknalie wel een van de prin- 
cipaelsle leden der voorseide Vrijheit ende wel een derden
deel van het corpus der selve Vrijheit js representerende...» 
(i4).

Doch ook buiten de streek tracht hij klanten te lokken. Zo 
onderhield hij betrekkingen met. een vijftal Antwerpse ga
ren- en twijnkooplieden. Die Antwerpenaren lev.erden hem in 
i65g een notarieel getuigschrift af (i5) waarbij zij onder eed 
verklaarden dat de bleek van Theeus op de Heizijde veel be
ter is om garens vast, sterk en wit te bleken dan die van Haar
lem of Dort in Holland, of deze van Gent en Dendermonde in 
Vlaanderen. Op hel eerste zicht zou men geneigd zijn dit do
cument te 'houden voor een welwillend attest met publicitair 
oogmerk. Doch in zijn laatste alinea ontpopt het zich als een 
nauwelijks gecamoufleerde flankaanval tegen de hindernissen 
die voortspruiten uit het vroentenrecht. Die garenkooplieden 
verklaarden ook, dat zij liefst uitsluitend op de Heizijde wil
den laten bleken, indien zij geen verlies of diefstal vreesden 
wegens het ontbreken van een behoorlijke omheining. Jan 
Theeus vond de strook gronds, tussen de loop die uit de 
«Meirgoren» kwam en hel «Waswater», de ideale plaats waar 
een blekerijbedrijf mogelijk was. Hij ontmoette echter zware 
moeilijkheden vooraleer hij er in slaagde zijn onderneming 
op de Heizijde te vestigen. Het eigendomsrecht was voor een 
gezonde uitbouw van hel bedrijf noodzakelijk en vanaf het 
begin was hel streven van Jan Theeus daarop gericht. Hij 
wou hel. bezit over de gebezigde gronden en vennen officieel 
verkrijgen.

Zo kwam hij in botsing met het principe der vroent, dat 
men alzo kan omschrijven Vroent of Aert, waren de vage en 
woeste gronden die omheen de woongemeenschap (gehucht 
of dorpscomplex) gelegen waren, en daaraan onvervreemd
baar loebehoorden. Elke poorter of ingezetene bezat, een ge
lijk recht om op deze vroente datgenen te halen, wat hem (aan 
strooisel, weiplaats, brandstof, water, enz...) in zijn levensbe
hoefte dienen kon. De vroent behoorde iedereen toe en aan 
niemand in het bijzonder.

Bij de schepenen, die toch de gezagdragers waren over de
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(16) Notariële Akte. Hub. Empssens, 30-9-1659. Privaat archief Boone.
(17) Adviezen getekend op 15-9-1659, 12, 15, en 17 juni 1660. Privaat ar

chief Boone.
(18) Bijlage Ia, privaat archief Boone. .
(19) Jan Theeus werd begraven te Turnhout op 2-10-1667. Ovcrlijdensre- 

gistere. Kerk St. Pieter, blz. 4722.

Turnhoutse woongemeenschap, vond Jan Theeus een gewil
lig oor voor zijn moeilijkheden. Dal de tijknalie en de han
del bij zijn onderneming tenzeerste gebaat zouden zijn, was 
hun overtuiging. Daarom verkocht men hem de begeerde ter
reinen in de vroenle. Doch, toen J. Theeus zijn nieuw ver
worven bezit met grachten ging afbakenen, ten teken van 
eigendom, werd hem dit recht ontzegd door de omwonende 
schaapsboeren van de ileizijde, die hun belangen aan procu
reur Beeckant toevertrouwden (16). Sedert onheuglijke tij
den betaalden zij een jaarlijkse cijns voor hel gebruik van die 
wouwer die hun thans werd ontnomen. En bovendien ont" 
zegden zij aan de schepenen het recht over de vroent te be
schikken, vermits deze hun niet toebehoorde. De wethouders 
van Turnhout, samen met Jan Theeus, verdedigen zich voor 
de souvereinen Raad van Brabant, daarin bijgestaan door de 
procureurs Moors uit Brussel en Bukentop, van Loon, en de 
llertoghe van Antwerpen (17). Al blijft de kwestie schijnbaar 
onbeslecht hangen, toch schaadt dit. niet aan de goede gang 
der zaken in het nieuw bedrijf. Dit groeide zo snel aan dat Jan 
Theeus in de Zomer van 1660, door vroeger ervaring wijs, 
zich ditmaal met een rekwest richt lot de Souvereine Raad van 
Brabant (18). Hij bleekt garens voor kooplieden uil Antwer
pen, Mechelen en andere steden met zulk gunstig gevolg dat 
bij betogen kan: «daZ ’Z voornoemde worck ende Blieyckerêye 
wel is gesaccedeert, is allen den zoerelt kennelijck genougli, 
iae passeert de selve de gene vande zijde van Hollandt.» Om 
die reden wenst hij nog 2 vennen en een stuk heide aan zijn 
uitbating toe te voegen. De schepenen hadden hem reeds hun 
toezegging gegeven.We kunnen nog niet uilmaken welk ge
volg aan dit rekwest gegeven werd. We vermoeden nochtans 
een gunstig advies, hoewel de tegenpartij aan haar oude eisen 
bleef vasthouden.

Het moet dan ook een uiterst gewichtige reden geweest zijn, 
die Jan Theeus er in 166Z1 toe bewoog de blekerij, die hij met 
zoveel hardnekkigheid had tot stand gebracht, van de hand te 
doen. Misschien was het niet helemaal in orde met zijn ge
zondheid (19). Althans op 12 Maart 1666 laat hij door Notaris 
A. van Yseren, van Herenthals, een procuratie opstellen waar" 
bij hij priester Peeter Meulewels en Jacobus van Waesbeeck 
machtigt om voor de Antwerpse schepenbank de verkoop van
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de blekerij mei huis en aanhankelijkheden over te dragen 
aan

Het bedrijf was dan 600 roeden groot (20).
Hoogstwaarschijnlijk kocht Steven Jooslen een bloeiende 

blekerij. En dal onder zijn beheer deze industrie meer ver
maardheid verwierf, mogen we graag aanvaarden. Want bij
na ieder officieel stuk, en dit meer dan 4o jaar, noeml hem 

eerder Sleven den Bleycker dan Steven Jooslen (21). Hetgeen 
ons loelaal te menen dal hij zijn naam aan zijn faam verbond.

Ongeveer een kwart eeuw na de aankoop der blekerij, gaat 
hij een lening aan(22), Dit, waarschijnlijk, om vergrolings- 
werken uil le voeren. Want, alhoewel die lening in hel pas
sief van de erfenis zijner kleinkinderen ongedelgd voorkomt, 
stelt men levens vast dal de oppervlakte van de bleekvelden 
en derhalve zijn productiemogelijkheden, merkelijk vergroot 
waren (23).

Hoe die schijnbare tegenstrijdigheid verklaren? Er was 
enerzijdse een overvloed van werk, doch anderzijds scheen de 
winstmarge zo gering te zijn, dal ze niet toeliet de gemaakte 
schuld le delgen.

Het is wellicht hier op zijn plaats even te spreken over het 
in bedrijf stellen van de modelinrichting die de blekerij van 
Borgerhout was. Ze was een grootscheepse opzel(i7 bleekvel
den), hoofdzakelijk erop gericht om hel Zuiden beter tegen 
het Hollandse overwicht te verdedigen. Ze kon steunen op de 
hulp van het Antwerpse Stadsmagistraat en op de groothan
del.

Op 20 Juni 1700 werden de eerste garens plechtig in de nieu
we Borgerhoulse blekerij ingehaafld (24). Het ligt dus voor 
de hand, dat een gevoelige conkurrenlie van uit Antwerpen 
oprees. Dit had ongetwijfeld voor gevolg het verlies van Ant
werpse klanten. Daarenboven is Steven Joosten’s levensavond

(20) Privaat archief Boone.
(21) Privaat archief Boone.
(22) Steven Joosten ontleende op 7-10-1687 bij Mayken Haeckx, begijn

tje, en later bij Sieur Dirk Dicls, een bedrag van 116 gulden 13 
stuiver.
WcesmccBlcrsrckcningen 5-1-1740. Stadsarchief. Bundel Blekerijen.

(23) Stadsarchief. Bundel Blekerijen.
(24) TRUYENS-BREDAEL (C. L.), Het spinnen als handwerk, Ant

werpen 1944, blz. 31 e.v.
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tweede schoonzoon, Peeter van Blaedel, de blckerij. Opnieuw

I

te Turnhout op 19-10-1717 Peeter van

te Turnhout op 3-2-1723 Mertinua

5-1.

nabij (25). Hij stierf in Maart 1707. Van dan af zal de leiding 
van het bedrijf door Adriaaii Stadhouders, echtgenoot van de 
erfdochter Maria Jooslen, behartigd worden.

Hier krijgen we dan een gemengd beheer, lopend over 3a 
jaren der

FAMILIE STADHOUDERS-JOOSTEN en SCHOONZOONS (26).
Het groter aantal geïnteresseerden (5 dochters + schoon

zoons) en de grotere verspreiding der verantwoordelijkheden 
baatten deze onderneming zeker niet in deze uiterst moeilijke 
omstandigheden.

Alhoewel de gegevens over deze periode der uitbating uiter
mate schaars zijn, toch durven we zeggen dat hel bedrijf een 
kwijnend bestaan leidde. Zo zien we opeenvolgend Adriaan 
tjiaunouuers-Jooslen. en zijn oudste schoonzoon, Peeter Maes, 
in 1718 een lening aangaan van meer dan 1200 gulden (27).

In 1718, leidt de weduwe Sladhouders-Joosten met haar

(25) Hij werd begraven op 10-3-1707. Ovcrlijdensrcgisters Kerk St. Picter 
Steven Joosten heeft vermoedelijk twee huwelijken aangegaan : 1° 
Turnhout op 12-6.1655 met Gertrudis van Mechelen ; 2°  met 
Maria Ilescmans. Uit dit tweede huwelijk zijn ons drie kinderen 
bekend : Barbara 0 1664, Pvtrus 0 1666, Elisabeth 0 1668. Maria 
Joosten, echtgenote van Adriaen Stadhouders, zal waarschijnlijk uit 
het eerste huwelijk gesproten zijn.

(26) Stamtafel der Familie Stadhouders.Joosten, opgemaakt volgens een 
akte van 8-4-1739, Schepenregisters, Stadsarchief :
Adriaen Stadhouders gehuwd met Maria Joosten (erfdochter), won
nen vijf kinderen : (1) MARIA Stadhouders x te Turnhout op 16-2- 
1716 Peeter Maes.
(2) J0ANNA Stadhouders x 
Blaedel.
(3) ELISABETH Stadhouders x
Bogaerds.
(4) Anna Stadhouders X Hendrik Huyps. Ze hadden drie kinderen : 
Maria Huyps x AnthonyLürincx ; Jan Baptist Huyps ; Elisabeth 
Huyps x Herman Bock.
(5) CATHARINA Stadshoiiders x Sebastiaan Cornelissen. Hun kin
deren waren : Maria, Cornelis, Jan, alsmede enkele ongenoemde, 
in 1739 nog minderjarige kinderen.

(27) Zij ontleenden aan Juffrouw Maria-Johanna van Alphen op 25-8-1718 
1283 gulden courant 6 % stuiver. Wcesmeestersrekeningen van 
1740. Stadsarchief. Bundel Blekerijen.
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DOMINICUS VERMANDEN.
Op dal kritisch ogenblik voor de Turnhoulse blekerij daagt 

een reddende figuur op, een man die geobsedeerd scheen door 
de schitterende bloei van de Borgerhoulse onderneming (3i).

Hij zou op zijn beurt de hinderlijke vrunte aanvallen en ze 
definitief overwinnen. In alles zou hij de steun genieten van 
zijn machtige relaties. Hij schoot omniddellijk aan het werk, 
en 60 jaar en 3 dagen lang zal hij de blekerij op de Heizijde 
besturen en lot een voordien ongekende bioei brengen.

DOMINICUS VERMANDEN werd geboren te Antwerpen op ■

dient een lening te worden aangegaan (28). Dat een bleker- 
palroon schoolmeester wordt, moet beschouwd worden als 
een leken van verval. Wel, Peeter van Blaedel werd dorps
schoolmeester te Weelde. Trouwens, loendertijd vereiste liet 
t-imbt van schoolmeester geen bijzonder bekwaamheid en het 
was een eerder bescheiden kostwinning.

Tenslotte kwam de derde schoonzoon, Martinus Bogaerds, 
als uitbater naast de weduwe Stadhouders aan de beurt. Ook 
deze samenwerking leidt in 1735 lot een nieuwe lening (29).

Na de laatste poging tol eigen beheer, zouden de erven Stad- 
houders-Jooslen, met moeder, hun bleekindustrie verhuren 
aan een zekere Corneel Merlens, dit in de jaren 1736-1739.

Bij deze laatste vallen er al evenmin tekenen van welstand 
te bespeuren. Corneel Merlens staat herhaaldelijk ten achter 
bij hel betalen van de overeengekomen pachtprijs (3o).

(28) Zij ontleenden aan Francus de Bie.Quinette een som van 291 gul
den courant 13 1/8 stuiver, op 28-5-1728. W eesmeesterarekeningen. 
Stadsarchief. Bundel Blekerijen.

(29) Op 25-8.1735 ontleenden zij aan Juffr. van Alphen 238 gulden 6^ 
stuiver. Wceamcesterarekcningen. van 5.1-1740. Stadsarchief. Bun
del Blekerijen.

(30) Over de familie Mertens zal verder uitgewijd worden. Enkele nota’s 
over dit bleekersgeslacht zijn te vinden in het privaat archief der 
familie Hendrickx, in de Weesmeestersrekeningen van het Stadsar
chief o.a. 20-3-1736. enz... De achterstaDige huur van Cornelis Mer
tens bedroeg : Anno 1736 = 45 gl., A° 1737= 99 gld. 19 stuivers, 
A° 1738 = 59 gld. 13 st., A° 1739 = 190 gld. 4 st., plus 89 gld. 18 st. 
extra. Er bij te voegen 327 gulden 12 stuivers, belasting en repara
tie. De Wcc8mee8tcr8Tckcningen van het Stadsarchief bundel Bleke
rijen zeggen ons dat de erven Stadhouders-Joosten op de dag van de 
verkoop van hun blekerij op de Heizijde nog 200 gulden wisselgeld 
betalen, als aflossing, aan de heer Vloers.

(31) Privaat archief Boone.
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(32) Uit liet privaat archief Laurent Swaan te Weelde kunnen we op
maken, dat Dominicus Vermanden afstamt van de «Bidders van 
Hinxthoven», Schouten der Voogdij Duffel, in de XVIe eeuw. Hij 
stamt ook af van de «Jonkers van Aemstel» en de «Jonkers van der 
Weele», enz... De eigenlijke stamtafel «Vermanden», klimt op tot 
omstreeks 1500, of zes generaties hooger dan Dominico zelf. De 
Vermanden's waren erfelijke Munters en Wethouders van S. Co- 
nincklijke Majesteit (inscriptie op zerk in St Michiels Ab-fij te 
Antw.) Ze zijn een typisch Antwerps patriciërsgeslacht. Hoewel 
hun familiewapen : «van azuur, met een dwarsbalk van goud, ver
gezeld van drie wassenaars van zilver geplaatst twee en een » 
was ; kunnen we aanstippen dat D° Vermanden, opzettelijk mis
schien, een heel ander wapen voerde, nl : «op goud, een Pelikaan, 
Bloed en Nest van keel». Op te merken op ouwel van privaat cachet 
(stadsarchief), alsook opvallend getekend op de plans van de ver
schillende «caerten figuratief» die zijn blijk betroffen, en uitgebeeld 
in vorm van windwijzer, boven op het klokkentorentje van zijn ble- 
kerij geplaatst. Deze windwijzer is bewaard gebleven.

13-1-1706 (3a). Hij trad in het huwelijk met dame Maria- 
Joanna de Meester. Zijn overgrootvader was in de O.L.V.Kerk 
te Antwerpen «in grote pompen gehuwd met Jkvr. Cath. van 
Hinxthoven. Dominicus Vermanden is aldus nazaat van de 
Jonkers van Aemstel (33).

Ziehier het paspoort van Dominicus Vermanden : Erfelijke 
Munter van ’s Majusteils Munte in ’t Hertogdom Brabant, Erfe
lijke wethouder te Antwerpen, Schepen te Antwerpen en Pro
voost, f'abricateur van garens te Antwerpen, Koopman van 
Oost-ïndische produkten aan de haven van Antwerpen (34) •

Was hij verbitterd over de hermetische geslotenheid van het 
aandeel houdersschap der Borgerhoulse blekerij ;P Wij weten 
het niet. Maar het is opvallend hoe hem voortdurend het Bor- 
gerhoutse voorbeeld voor ogen spookt, en hoe hij het bijna 
slaafs copiëert in zijn gebouwen.

Een gelegenheid om zich met Borgerhout te meten werd 
hem geboden door de kwijnende blekerij op de Heizijde.

Op 22 Maart ontbood Corneel Luyckx, een Turnhoutse koop
man, uals geauthoriseert» van de Heer Vermanden «’t synen 
liuyre Notaris Corbé omme d’er/genaemen en kinderen van 
Adriaan Stadhouders en Maria Jooslen saliger te spreken om 
te coopen dese voorschreven stede...» (35). Het détail van die 
besprekingen kan men volgen in de apolhekersrekening van 
Notaris Corbé.

Luyckx en Corbé presteerden goed werk, want op 8 April, 
nauwelijks drie weken nadien, waren de onderhandelingen 
beëindigd en was Dominicus Vermanden, met Jonkheer J, B.
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de Pestre en

della Faille als getuige, uit Antwerpen naar Turnhout «gede- 
pescheert» om de koopakte te ondertekenen.

De verkoopakte werd verleden op 8 April 1789. De koop
som bedroeg 4.i35 gulden voor blekerij, waswaters, erve, 2 
fornuizen, 2 loogtonnen, 2 melktonnen, landerijen, weiden en 
heiden : groot ongeveer Z1.000 roeden. Daarbij nog de depen
denties (36). Er werd aan toegevoegd dat de huurder, Corne- 
lis Merlens, nog 2 jaar op de stede mocht blijven, en dat de 
koper dertig stuivers per jaar aan de onderpastorij moest be
talen.

Vermanden liet de koopakte in de stedelijke registers akteren 
en in het cijnsboek inschrijven (37).

Na nieuwe gebouwen - geheel gecopiëerd on de Borcerhoutse 
plans van de beeldhouwer-bouwmeester H. Fr. Verbruggen - 
ópgetrokken te hebben (38), liet hij honderden meters grach" 
ten, met steen bekleed (39), aandepgen en uitdiepen, om het 
door ’f zand "efillreerd water te leiden van de aan elkaar ver
bonden vennen naar de bleekbedden en het spoel. Hij laat 
heiden ontginnen en uitgraven, irrigeert deze om meer water 
op te vangen, vergroot de oppervlakte van de blekerij, legt 
dreven aan.

Dit reuzenwerk - men bedenke dat het te dien tijde helemaal 
met de hand moest gedaan worden - werd uitgevoerd onder 
zijn waakzaam toezicht. Hij ging zelfs zover een speciale en 
snelle vervoerdienst in te leggen tussen Turnhout en Antwer
pen, met eigen vrachtwagens en paarden.

Hii ze| er alles on om de productiemethodes te verbeteren 
zodat hij naar waarheid mag beweren : «Quc ce n’a été qu’a 
grands frais, et avec toute la peine imaginable  au péril 
même de toute 'sa jorlune.'. ...» (4o).

Zijne Excellentie Staatsraad Graaf de Neny, Geheimschrij
ver van Keizerin Maria-Theresia de Ridder van het Gulden 
Vlies, Hertog de Silva Tarouca en van Turnhout, Raad en 
Deken van de Conseil Suprème des Pays-Bas A Vienne ; Graaf 
de Pestre en van Seneffe, bezitters van Turnhout, groot ban-

(33) Privaat archief Laurent Swaan, te Weelde.
(34) Privaat archief Laurent Swaan, te Weelde.
(35) Privaat archief Boone.
(36) Privaat archief Boone.
(37) Stadsarchief. Schepenregisters de dato 12-10.1739.
(38) D° Vermanden liet op de gebouwen een klokkentorentje plaatsen, 

met een klokje gegoten in 1740 door Joes Frans Moons, en dat be
waard is gebleven.

(39) Privaat archief Boone.
(40) Privaat archief Boone.
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Antwerpen* van 15-3-1772.

|

(41) Brieven voorkomend in : .Stadsarchief, bundel Blekerijen, en bun
delde Fierlant».Privaat archief de Fierlant, Kasteel te Zevendonk, 
nu bezit van Jonkheer G. de 1’Escaille de Lier. En privaat ar
chief Boone.

(42) Archief van Antwerpen. «Gazet van
(43) Privaat archief Boone.
(44) Privaat archief Boone.

kier, leverancier van de Keizerlijke legers in de Lage Landen, 
enz... (schoonzoon van de Thesaurier-Generaal der Indische 
Compagnie), getuigen in verscheidene brieven, hoezeer die 
blekerije op de Heizijde een welstand is voor de Turnhoutse 
bevolking, en hoe modern ze is ingericht (Zn).

Er werden niet alleen garens gebleekt herkomstig uit Turn
hout en het Hertogdom Brabant, waartoe Turnhout behoorde, 
maar ook garens en twijnen komend uit het buitenland : 
Frans Vlaanderen en Oostenrijks Vlaanderen, Henegouwen, 
Holland, Duitsland, ja zelfs uit Silezië (4a).

En in een verkOaring in 17Z18 gegeven, door de /Antwerp
se direkteuren en ouderlingen der garentwijndersnatie, werd 
beweerd dat de blekerij van de Heizijde veel beter was dan die 
van Borgerhout, en daar wordt gezegd : «dat sij veranderd 
sijn van manufacture om die expresse reden Sij compa
ranten ende jcder van hun verclaeren bevonden te hebben in 
alle perfectie jae veel schoonder dan degene gebleekt (sic) op 
de voors blijcke onder borgehout...» (43). Op te merken valt 
die gedurige na-ijver tussen Vermanden’s bleek en die van 
Borgerhout.

En een attestatie van de Hoofd-Schout, Jonker de Fierlant, 
ten jaere 1762 : «...certifie, et atteste en faveur de la vérité, 
mi'il esl notoire que la dite blancherie est une des mieux con- 
ditionnées de tout le Brabant non seulemerit par les ouvrages 
somptueuses mais eü égard d sa situation heureuse par la- 
auelle ladite. blancherie sc trouve exposée au Soleil depuis son 
lever jusqu’a son coucher Outre eet avantage trés im
portant d une blancherie, elle est encore favorisée d’un bon’ 
terrein, oü il peut conserver une eau toujours propre au blan- 
chissage  que les eaux dllirées de l’etendue des bruïères 
par des canaux de pierres, purifiés par la longueur de leur 
courses ...» en de Fierlant geeft ons dit uiterst belangrijk feit 
aan, jammer genoeg niet nader bepaald : «... que le Sieur 
Vermanden blanchit a lui seul plus que lesdeux- autres blan- 
cheries ensemble...» en de Hoofschouteth vervolgt : ...«je dis 
avoir vü de mes yeux et d’avoir été témoin oculaire de l’acti- 
vitc du travail ; c’est pourquoi j'ay muni cette attestation du 
cachet de mes armes et SoUsigné...» (44).
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(45) Privaat archief Boone. «Donnó a Lillc Ie 11 Juin 1744*. Getekend 
«Louis». Tegcngetekend «de Voycr d’Argcnson*. Onderaan onderte
kend voor do Hoofdscliout, dc secretaris «H Vlocrs*, cc troze (sic) 
May mille Sept cent quarante sis : en bekleed met het stadszegel.

(46) Privaat archief Boone. «Donni au Camp dc Steen lo 14 May MU 
Sept cent quarante six* signé «Louis*. Enkele lijnen lager : «öon 
a laisser passer* getekend onleesbaar. Er onder, in het Frans, be
vestiging door de Hoofdschout, Schepenen en Baad van de Stad en 
en Vrijheid Turnhout. Getekend «H. Floers sr.* op 14.6.1747. Ze
gel van Turnhout. Er onder, op rug, «viré a Malincs gratis ce 21 
févricr 174S* getekend «Chaiillon*.

Men zou geneigd zi jn te denken dal de uiterst verwarde toe
stand : bezetting, bevrijding, oorlog, verandering van heer
ser en van regime, daarna weer vrede, bel bedrijf zou schaden. 
In dc handen van deze gewiekste zakenman schijnt de Blijk 
niet passief te hebben geteerd op haar eeuwenoud verleden.

Dominicus Vermanden - de Bleker -weerde zich en bekwam 
van om hel even welke regering protectie en privilegie.

Een vluchtige kijk op de algemene toestand laat zien dat 
sinds Maria-Theresia tot Keizerin gekroond werd in 17/10, onze 
Lage Landen aan de Zee geen rust meer kenden lot in 1768. 
Want ,onmiddelli ik viel Frankrijk de Oostenrijkse Nederlanden 
binnen. Nochtans behoorde de Baronie Turnhout den Koning 
van Penissen persoonlijk toe. In 17/16 met Kerstmis, hadden 
we weer Maria-Theresia’s bewind. Maar Fredcrik von Hohen- 
zollern, onze Baron, kwam enkele weken nadien weerom in 
hel bezit van zijn goed tot op 10-3-1753, datum waarop hij de 
Baronie aan Maria-Theresia verkocht. Doch de Souvcreiniteil 
van Oostenrijk scheen herbevestigd vanaf de Vrede van Aken 
in 17/18.

Dominicus Vermanden bekwam verschillende Sauvegardes. 
Zonder hel belang van die bescherming te willen overdrijven, 
overigens naar de gepflogenheden van toen zeer gebruikelijk, 
achten we het nochtans wenselijk deze op te sommen. Zij wer
pen een eigenaardig licht op de wijze van handeldrijven van 
die tijd.
1) Sauvegarde van KONING LODEWIJK XV die hem vrij ver 

voer van waren verzekerde, en de Blijk op de Heizijde vrij 
stelde van inkwartiering, perkwizitie en taxatie (45) op 
11-6-17/1/1.

2) Sauvegarde van KONING LODEWIJK XV op verzoek van 
PRUISEN (/i7), zeer interessant stuk, dc dato 14-0-17/16.

BEKOxMEN VOORRECHTEN ten GUNSTE van de BLEKERIJ 
op de HEIZIJDE.
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3) Niettegenstaande deze twee uitzonderlijke beschermingen, 
toegekend door het administratief gezag in medewerking 
met de Leenheer, schijnt D. Vermanden’s blekerij nog be
lemmerd te zijn geweest in haar «trafiek», handel en nij
verheid, want hij richtte een klacht tot het Hof van Berlijn 
A° 17/18 (Ó7), waarin hij betoogde : «... cette blancherie 
procure un grand ava.nlage a Votre Baronnie... Ie remon- 
trant ose espérer que la béniqnité el soing patemel avec le- 
auel Votre Majesté S’esl daigné d’employer Ses Minislres 
dans les Cours des Puissances Béligéranics, au Pays Bas, 
pour la Iranquilité, la surité (sic), ét. liberté des terres et 
inhabitanls de Sa dile Baronnie,ne refuserat pas la grace au 
Suppliant de la prendre soub sa Protection Boyalc afin...» 
enz...

De reaklie van de Koning volgt onmiddellijk’. Hij 
schrijft persoonlijk aan Zijn Minister-Ambassadeur de 
Borckenfeld : «...ie ne puis lui refuser ma. protection...» 
('<S> Dit handschrift werd door D. Vermanden gebruikt 
als PB0TECT1E VAN DEN CONINCK VAN PBUTSSEN en 
als dusdanig erkend door het collegie van Hoofdschout en 
Schepenen van Turnhout op 12-6-17/18 (/19).

/jt De blijk schijnt nu wel bevrijd van plagerijen maar 
ten «comploire in Antwerpen» ...moet Vermanden nog 
taksen betalen aan de Fransen en dit. zelfs na de nreliminai- 
ren van A.ke.n H Dominions Vermanden richtte onnieuw 
een smeekschrift tot Berlijn, en vandaar een tweede auto
graaf van Frederik van Pruisen, ten gunste van diezelfde 
blekerij (5o).

De Pruisische Ambassadeur zond onmiddellijk een speci' 
ale nota (5i) aan «Mon Seigneur de Scchelles. Consei'lcr 
d'F.tat, Intendant de Flandre et des Armées du Rov.» Fn op 
T5-8-I7Ó8. volgt een vierde dekreet waarbij aan Verman
den vrij vervoer van waren werd toegestaan.

(47) Privaat archief Boone.
(48) Privaat archief Boone. Getekend «Frederic». Berlin ce

1748. Tegen getekend avon Podewils en von Mandefeld».
(49) Verklaring in het Nederlands, in naam van Schout en Schepenen 

getekend : « J. B. van (rastel -.not/pubs. desen 12 may 1748» op 
verso van brief uit Berlijn. Privaat archief Boone.

(50) Privaat archief Boone. Gegeven te Berlijn «co 20me Juïllet 174Si> 
getekend «Frederic».

(51) Privaat archief Boone. Brieven van van Soust de Borckenfeld aan de 
Pruisische Koning : 5-8-1748 en 15-8.1748. Nota van dezelfde aan 
de Scchelles : 31-7-1748. zAppointemcnt* in naam van de Sechelles: 
12-8-1748.
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Houten, gepolychromeerd wapenschild als sauvegarde dal in 
17... boven de inrijpoort werd aangebracht.
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werden eens te meer gesteund door de Hoofd-Schout, Jon-

Sta&tsraod en lid van

5) Op 3-i-i75i richtte D. Vermanden een ootmoedige petitie 
tot Hertog Karei van Lorreinen, onze Luitenant-Generaal. 
De toon is gans veranderd, er is trouwens een merkelijk 
verschil tussen de twee regeringsvormen : «...dans l’espoir 
de récupérer avec le temps ses grandes pertes, en faisant 
jleurir' la ditte manufaclure au retour de la paix...» (52).

Deze twee aanvragen om speciale protectie én erkenning

ker de Fierlant, Heer van Bodegem en Escheloo (53).
Het zal dan ook niemand verwonderen dat korte tijd na

dien, de blekerij op de Heizijde de grootste van alle be
schermingen ontving, tevens een der zeldzaamste ooit aan 
een industrie in deze Oostenrijkse Nederlanden gegeven : 
deze SAUVEGABDE el PBOTECTION SPECIALE de SA MA- 
JESTË, gegeven op 5-1-1752, en die om het even wat be
schermde op die iblekerij, zowel de bezitter als de ar
beiders, de gebouwen, de dieren, de hovingen, de wa
ren, het getuig, enz... enz... werd ondertekend door Her
tog Karei van Lorreinen, Graaf Patrioe de Neny, geheim
schrijver van de Keizerin, en Baron de Lados (56). Ze ver
leende bovendien het recht, om de volledige wapens van 
Maria-Theresia uil te hangen. Vermanden liet ze in eiken
hout uitsnijdenen nolichromeren. Dit. stuk, 1,60 m. hoog 
moest pronken in de nis speciaal ervoor aangebracht boven 
de inrijpoort.

6) Twee jaar nadien verkreeg Vermanden een even belangrijk 
privilegie, doch van een andere aard : ACTE d’EXEMP- 
TION el d’AFPBANCHISSEMENT de TOUTES CHABGES 
BOUBGEOISES de la VILLE de TUBNHOUT & SEBVICES 
PEBSONNELS OBDINAIBES et EXTBAOBDINAIBES op 27- 
6-175/1 (55).

(52) Privaat archief Boone. «Copie d'unc rcquctc (sic) présente (sic) è 
son Altesse Royale le 3 Janvier 1751 >.

(53) Terloops weze gezegd dat de zoon van de Hoofdschout, Jonker de 
Fierlant, Heer van Bodegem en Escheloo, Goswien, Baron de Fier
lant, Voorzitter van de Grote Raad van Mechelen, gehuwd was met 
Maria-Theresia Gravin de Neny, dochter van 
de Opperste Raad, Graaf Patrice de Neny.
Zie : CARTON de WIART (H.), Nény et la vie beige au 18ème 
siècle. Bruxellos 1943. Er bestond tevens bloedverwantschap tussen 
de gehuwden,zie JANSEN (J. E.), Een adclijk Noord-Brabantsch- 
Turnhoutsch geslacht. Familie de Fierlant ; in Taxandria 1944-46, 
blz. 17.

(54) BOONE (L.), Sauvegardc voor de bleekerij Vermanden en andere 
oorkonden ; in Taxandria 1905 blz, 57. e.v.
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die Vermanden kon verwezenlijken door de 
invoerrechten, blijkt uit het volgende : Om 

de «loogt te bereiden gebruikte hij o.a. : «Wee asch» betrokken uit 
Dantzig via Hollandse havens. En «Boeckwij asch» die uit Pommeren 
kwam. (In de dosering van de as bestond het fabrieksgeheim.) Men 
gebruikte ongeveer 2.400 ton as voor een gewone blekerij. De Am
sterdamse beursnotering, A® 1762, geeft aan dat 1 ton «Boerendans 
( = merkas) 60 gulden kost. Wat ons brengt tot ’n mogelijke uitgave,

7) Op 19-5-1763 bekwam hij : PRIVILEGIE VRIJE VERCLAE- 
RINGHE der INKOMENDE REGTEN van den ASSCHE tol 
den blijk nodig. Stuk afgeleverd door «Cctgr du Conscil 
des Dotnaines <11 Einanees de l’Inipéralrice Reine Apostoli- 
Qtie...» Natuurlijk vol condities (56). Onderaan staal dat 
Vermanden een eed hoefde af te leggen, belovende de 
clausules stipt te onderhouden. Deze eed werd afgelegd op 
23 Juli 1763 voor rec.hler W. van Genechten (57).

8) Op 3-1-1767 bekwam Vermanden, dit had hij gevraagd 
met het inzicht zijn belangen beter te kunnen behartigen 
en verdedigen, de zeer zeldzame gunst twee domicilia ter
zelfder tijd officieel te mogen betrekken. «Dit om aldaar 
te genieten den vrijdom ten processe gepretendcert» (58).

g) Op 67 jarige leeftijd bekwam D. Vermanden nog een her
bevestiging van de vrijstelling van belasting voor garens 
en assen, die ’t zij van het binnenland, ’t zij van het bui
tenland kwamen, om bij hem gebleekt of gebruikt Ie wor
den. Er werd uitdrukkelijk bij gestipuleerd dat die pro- 
dukten alleen door hem zelf mochten, worden gebruikt 
(59).

Men stelt met genoegen vast dal deze industrie, dank 
zij de invloed en handigheid van een Vermanden, met hel 
departement van Finantiën tamelijk goed over de baan 
kon (60).

van «Charles de Lorraino(55) Privaat archief Boone. Handtekeningen 
en Nenyt.

(56) Privaat archief Boone. Getekend le Baron dc Casicr, de Miilcndorff, 
von Brauter.

(57) Vader van Walter van Genechten, Primus Pcrpetuus en later Voor
zitter van de Rechtbank.

(58) Stadsarchief. Bundel Blekerijen.
(59) Privaat archief Boone. Datum : 15-4-1771 ; de vereiste eed werd 

afgelegd op 27-4-1771.
(60) D°. Vermanden bekwam nog (minstens) drie «fornies d'interpréta- 

tiont, doorgaans voordeliger dan de officiële stukken. Ook onderte
kend door hoogwaardigheidsbekleders van het departement van fi
nanciën.
Welke de besparing was
bekomen vrijstelling van
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HET GROOT PROCES. ANNO 1762 tot 1761.
Terwijl Dominicus Vermanden er een drukke briefwisse

ling op na hield met Koningen en hoge gezagdragers en er 
niet minder belangrijke sauvegardes en sp.ecia,le proteGties 
van bekwam, woedde een hevige en verbeten strijd, bij de 
schepenbank te Turnhout en vóór het hof van de Souvereine

alleen voor de as van ongeveer 144.000 gulden. In die tijd beliepen 
de accijnsgelden tot 30%.

(61) Van dit tijdvak weten we zeer weinig af, geen privilegie is ons be
kend. We beleven alsdan de Brabantse omwenteling.

(62) B00NE (L.), o.o.

io) En de blekerij-industrie gaat haar gang, totdat de Revo
lutie ons land overrompelde (6i).

De patroon is thans 90 jaar oud. Het kan d in niet ver
wonderen dal de grijzaard niet aarzelt een protektie te 
vragen aan de nieuwe heersers. Hij bekomt een vrijge
leide» van niemand minder dan Generaal PTCHEGRU, Re
publikeins Opperbevelhebber in de Oostenrijkse Neder
landen (62). Dit gebeurde op 11 Fructidor van het twee
de jaar der Republiek ( = 28-8-179/1). Hel stuk was te 
Turnhout ondertekend.

Nochtans, Vermanden schijnt niet gerustgesteld met die 
protektie, en daarom rijdt hij de Generaal en Chef de 
l'Armce du Nord achterna om hem, drie dagen later, te 
Antwerpen, de formele bevestiging van hel vorige vrij
geleide te bekomen.

Veiligheid en protectie zijn en waren, bijzonderlijk in 
Vermanden's tijd, een conditio sine qua nou. voor de nor
male instandhouding van handel en industrie. Elke be
dreiging van hun veiligheid betekende een gevaar voor 
hel onontbeerlijk dagelijks brood voor ieder lid der ge
meenschap. Wanneer de soldaleska in het land was, met 
haar willekeur en afdreiging, dan bleef er geen andere 
keuze over dan de vaak duurbetaatlde sauvegarde vin het 
legerbevel.

Door wat voorafgaat wordt voldoende bewezen dat Domi- 
cus Vermanden, uit om het even welke hachelijke situatie 
en onder gelijk welke regeringsvorm, hel beste ten gun
ste van zijn industrie wist l.e bekomen. Meermaals kon hij 
daarbij sterke invloeden laten gelden dank zij zijn uilge- 
breide relaties. Dit alles ten gunste van de blekerij-indus- 
trie, de lijknijverheid en de ingezetenen van de stad Turn
hout.
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Raad van Brabant, nopens het gemene vrunt-principe en 
het privaat initiatief en liet bezit van de Vrunte. Met codices 
en sluwe zetten van procureurs werden stuk voor stuk, ge
durende twee lustra, vanaf Januari 1752 lot Januari 1761, dic 
ouderwets en belemmerend principe ook door deze opvolger 
van Jan Theeus en Steven Joosten bekampt en overwonnen. 
Ditmaal op definitieve wijze.

De oorsprong van dit proces ligt in de cosluymen, de aanlei
ding ervan is te zoeken in onenigheid tussen Rentmeester 
Stuers(63), en Vermanden, die de rentmeester wegens machts
misbruik (6/1) had aangeklaagd bij het -'Hof van Berlijn. 
Ook werd Vermanden ten «processe gepretcndeert» door de 
schepenen, die wellicht de invloed ondergingen van de gram
me rentmeester. Bovendien speelde, naar alle schijn, de no
taris van Alphen in dit alles de rol van «eminence grise». 
Zijn goederen paalden aan deze van Vermanden, die hem in 
verscheidene documenten als de aanstoker van het geschil 
aanduidt.

De feiten moeten zich als volgt hebben voorgedaan :
Vermanden had op i4 Januari 1762 een mondeling akkoord 

verkregen vanwege her corpus der gemeente, nopens de aan
koop van enkele stukjes grond nabij de bleek gelegen (en pa
lende o.a. aan van Alpen). Natuurlijk waren er enkele voor
waarden aan verbonden (jaarlijks onderhoud van de weg en 
dies meer). Met verbazingwekkende voortvarendheid, zon
der zelfs het schriftelijk akkoord af te wachten, toog Verman
den onmiddellijk, en nog wel ’s nachts, aan het werk om de 
inlijving bij het bestaande eigendom te voltrekken. Toen 
’s anderendaags bij enkele schepenen de stemming omsloeg 
bleef het ontworpen akkoord ongetekend, tenzij door de ge- 
gegoydens N. Bdlsd’Arendonck, P.G. Snijders en J.B. Robert 
Peeterssone (65).

De schepenen bij wie de stemming zo spoedig wisselde, 
zonden vorster van Helmont naar de bleek om Vermanden’s 
vergrijp te doen calengieren (66). Enkele dagen nadien, kwa-

(63) Privaat archief Boone. De ondergrond van de ruzie was dat officie
ren met hun paarden en gevolg in de gebouwen der blekerij «gebil- 
leteerti waren geworden door rentmeester Stuers. Dit in weerwil 
van de uitdrukkelijke privelegies door D°. Vermanden bekomen.

(64) Privaat archief Boone. Ongedateerd kladschrift van de hand van 
Vermanden.

(65) Stadsarchief. Resolutieboeken 1749-68, blz. 294 e.v.
(66) Privaat archief Boone. De dato 15.1.1752. De dienaar van Justitie, 

die dat alles opeenvolgend moest vaststellen, nl. dat er ’s nachts werd 
gewerkt, dat de grachten en vesten werden verzet, dat de dijken 
van hout werden voorzien, dat bomen werden uitgekapt en de dre-
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van de clerus (72), de lloofdschoul, Su-alsiaau de Neny, in-

ven verlegd, dat de inrijpoort werd vooruitgeschoven, enz..., vroeg 
aan de werklieden : «...uit wiens orders zij daer werkten? die ant
woorden uyt den nacm ende orders van d’heer Vermanden die daere 
staet, als wanneer ick ondergeschreven den selven Sr. Vermanden 
hebbe gccalangicert, toirconde desen lós Anni 1752:/; was onderte
kent bij ferme van een cruys waerbij geschreven stont Vhantmerck 
van Joris van Helmont dienaer van Justitie vcrclaerende niet te 
connen schrijven...»

(67) Privaat archief Boone.
(68) Stadsarchief: Resolutieboek op datum van 10-4-1753.
(69) Privaat archief Boone, de dato 14-1-1752.

(70) Zie Sauvegarde van 5-1-1752 en nota 54.
(71) Privaat archief Boone: brief van Gastel van 1-5-1758, en stuk /ouder 

handtekening op los bladje.
(72) Verschillende brieven o.a. van de kanunniken J. B. Sweerts, de 

Kort en Verbrugge, van Turnhout.

men ook de schepenen met de aartsmeester de nodige vast
stellingen doen (67).

Tussen de processtukken is een extract uit het resolutie
boek (68) waaruit blijkt dat het magistraat akkoord ging met 
de verkoop van enkele stukjes erve en dat het project van 
akkoord was opgesleld (69).

Vermanden’s goede trouw schijnt, verrast te zijn geweest.
Dal hij, wijl men reeds ’s nachts aan ’t werk schiet, er per

soonlijk bij staat, kan verklaard worden door de wedloop die 
Vermanden met de klok moest ondernemen. Want het nieuw 
seizoen (Maart-April) brak aan, en hij moest absoluut meer 
blijkbedden hebben om dc produktie hoger op te voeren en 
te kunnen conkurrercn.

En de inrijpoort tegelijkertijd vooruitgeschoven 1 Zo pas 
10 dagen geleden, ontving hij van de regering de toelating 
hel Keizerlijk embleem boven de inrijpoort op zijn bleek aan 
je brengen (70). Hij wou, met gewettigde fierheid, het on
middellijk uithangen.

En hoewel schepen LOUIS, geneesheer, hem had gefe
liciteerd (71) met de aankoop van die stukken erve, durfde 
deze laatste hem ’s anderendaags voor hel gerecht trekken 
zogezegd onwetend van de belofte van verkoop.

Procureur de Valzolio verdedigde de vroente, Procureur 
de Mulder nam de verdediging op van Vermanden, en de 
vooruitgang. Op te merken valt dal Vermanden tijdens dit 
langdurig proces de werkzaamheden niet slop zette. Integen’ 
deel. En dal de bloeivan de zaak er niet onder leed. Verman
den ging er trouwens groot op de standvastige vriendschap
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zit ervan te hebben geprocedeerd, maar toch al reeds 100 
jaar geleden.

Men mocht ook niet vergeten dat de man aanvallen ge
vaarlijk kon zijn. Waar Vermanden’s advokaat op listige wij
ze de tegenpartij verzocht haar aanklacht opnieuw te doen. 
Immers, het magistraat van Turnhout veranderd zijnde, zou 
de reden tot het proces vervallen (77) : «...ende de Schepe
nen, dewelcke de voorhandige actie ten jaere Ï752 hadden 
opgesocht, 'sijn uyt hel magistraet gevallen sonder dal men 
nochtans wete* oft hel is geweest omdat sy te sterke minnae- 
ren van ’t procederen, dan wel om andere redenen'...» (78)-

Ook de tijdsomstandigheden werden ,de bondgenoot van 
Vermanden. Want Pauly, schepen, bezitter van een conkur- 
rerende blekerij, viel ziek. Notaris van Alphen, principaalst.e 
geïnteresseerde in ’t proces (79) sterft. Advokaal Louys, ver-

(73) Deze machtige graaf stapt bij Vermanden af. op de Oude Borse te 
Antwerpen, en banketteert er. In Juni 1753 reizen ze samen, in 
Neny's karos, naar Turnhout, waar Neny een officieel bezoek brengt 
aan Vermanden’s fabrieken. Uit brief van Z. Exc. Hertog de Silva 
Tarouca, de dato 13-6-1753, uit Brussel. Archief de Fierlant. Gepu
bliceerd door STROOBANT (L.), Onuitgegeven geschiedkundige 
oorkonden. Turnhout 1897.

(74) De «clan van Gastel», minder sterk dan de «de Fierlant’s» maar 
nochtans ook invloedrijk, stond aan de zijde van Vermanden. Privaat 
archief Boone. Briefwisseling.

(75) Verscheiden attesten in eigen archief, Stadsarchief, en het privaat 
archief «de Fierlant». Briefwisseling.

(76) Privaat archief Boone.
(77) De schout benoemt in opdracht van zijn meester op het einde van 

het mandaat der schepenen, twee nieuwe schepenen. Deze twee noe
men er twee nieuwe bij. Deze vier kiezen op hun beurt er nog twee 
bij. De zes voegen er tenslotte nog een laatste schepen aan toe.

(78) Privaat archief Boone. De zinsnede (tussen asterisken geplaatst), 
hoewel geschrapt, is nog duidelijk leesbaar. Was dat opzettelijk ge
daan door de sluwe advokaat?

(79) Privaat archief Boone. Een brief van van Gastel, de dato 1-5-1758,

tussen Hoofdpresident van de Private Raad geworden (78), te 
genieten. Ook de Pestre, Hertog de Silva, en zelfs van Gastel 
(7Z1), blijven hem zeer genegen en niet minder hel volk, de 
arbeiders.

Verscheidene onder hen (76), leggen de meest lovende ver
klaringen over Vermanden af, en ondertekenen deze onder 
eed.

Vermanden’s advokaat leverde hel bewijs dat Jan Theeus 
en Steven Joosten, de vennen reeds in het bezit hadden, even
als de waterlopen (76), weliswaar slechts na omtrent hel be-



— 23 —

=

want mei gewezen schepen, geneesheer Louys, die de geschil
len der Stad Turnhout bij de Souvereinen Raad bepleiten 
moest, sterft eveneens en wordl vervangen door Goswien, 
Baron de Fierlant (80).

En daar de zijdelingse onderhandelingen gevoerd door Ver
manden in persoon, met het Gasthuis (die daar ook gronden 
bezat), en de momber van de kinderen van Alphen (ter stre- 
K.e gronuuezilieis; op goeue voel geraakten, voor aankoop van 
nieuwe gronden die de nog omstreden terreinen omringden, 
leidde dit alles spoedig lol een akkoord, op 2-1-1761 ;

Vermanden verkreeg in eigendom alle betwiste percelen en 
bomen. Doch hij verbond er zich toe ten eeuwigen dage voor 
hel goed onderhouden der wegen te zorgen. Op eigen kosten, 
mocht hij een loop aldaar verleggen, doch de beide bruggen 
over de loop moest hij maken en ze steeds in goede staat on
derhouden. Hij verbond zich lol het aanleggen van een nieu
we weg van minstens 60 voeten breed. Deze wegen moesten 
viij blijven voor eenieder en ze mochten niet met draaibo
men worden afgesloten. Drie vennen (thans nog geheten 
Boone’s Ven : Eerste en Tweede, en Peerdsven), werden hem 
in vollen eigendom afgestaan. Van één ven (het Tweede) 
nochtans mocht hij slechts hel water afhalen.

Vermanden betaalde de som van 200 gulden wisselgeld, 
waarna door partijen het proces als beëindigd werd be
schouwd.

Zijn oudste zoon, die eveneens Dominicus heette, onderte
kende samen met hel magistraat de overeenkomst (81).

In een voetnoot hebben we gezegd dat D. Vermanden, be
zit Ier van de Blekerij de Heizijde, een diep kristelijk man was. 
Wel, op de late avond van zijn lang en rijk leven, op g3 jari
ge leeftijd, in 1797, wenste hij dikwijler de H. Mis ter plaatse 
te kunnen bijwonen.

Hij bekwam dan ook de gunst zc'dzaam in die lijd - de H. 
.Mis te mogen laten lezen, iedere dag, op zijn moeizaam en 
door eigen kracht verworven domein «de BLIJK», voor hem, 
zijn echtgenote en zijn nazaten (82).

En hij wachtte nu met gerust gemoed, te midden fabrieks-

noemt «...den nöts van alphen principaclcn autheur van dit proces...»
(80) JANSEN (J. E.), Een adeltjk Noordbrabflntsch-Tumhoutsch Ge

slacht : de Familie de Fierlant, in : Taxandria 1944-46, bl. 17 en 18.
(81) Privaat archief Boone. - Stadsarchief Resolutieboek A° 1749.-1768

blz. 504 e.v. Er is aan toegevoegd een «caerte figuratief», op linnen, 
tussen de paginas 503 en 504.

(82) Privaat archief Boone. «Datum Antvcrpice die '23 jaruarij 1797. Jos. 
Fr. E. Werbrouck, Vic. Generalis. Bisschop’s zegel, rode lak.
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ANDERE BLEKERIJEN.

I

/

Rond hel tijdvak van Maria-Theresia ontstonden ander ble- 
kerijen in de omgeving van Turnhout Dit wellicht omdat 
men de welvaart zag van deze van de Heizijde. Het voorbeeld 
vond navolgers. Het is treffend te zien hoe andere grondbe-

I

(83) Over het geslacht «Swaan tot Waalre» kan men zeer veel inlichtin
gen vinden in het privaat archief Laurent Swaan te Weelde. Het 
is een Nederlands koopliedengeslacht, dat door talrijke huwelijken 
verwant is met de zeer vooraanstaande «Jonkers van der Clusen», 
de «Jonkers van de Poll» enz... Ze stammen o.a. ook af van «Barba
rs Piek van Isendoorn», zuster van een martelaar vanGorcum. Do
minions Vermanden werd peter van Maria-Peternella Swaan, zijn 
kleindochter gesproten uit het huwelijk van Jan-PeeteD-H,endrik 
Swaan met Maria-Johanna-Cornelia Vermanden. Zij woonden in het 
huis «de Rode Schild» op de Grote Markt. Hun dochter Maria-Pe- 
tronella Swaan, gehuwd met de primus perpetuus Walter van Ge
nechten, tijdens de revolutie (1797) in de schuur van de «Schild», 
placht, zo zegt de overlevering, zich te baden in ezelinnenmelk, op
dat haar huid haar blankheid zou bewaren. Dit wijst op een meer 
dan betrekkelijke welstand.

(84) .'Privaat archief Boone. «Antwerpse Gazette» van Vrijdag 3 Aug. 
1804 (=15 Thermidor jaer XII), aankondiging van koopdag. Data 
van verkoop 10 Vendémiaire en 28 Brumaire jaar 13 (=2-10-1804 en 
19-11-1804), van de blekerij en goederen van «wijlen de weduwe 
Vermanden aan d'Heer J. Ft. van Hal ende Jouffr. Cath. van Hal», 
voor de somme van 27.824 gld. 14,9 stuvers courant. In genottreding 
met Kerstmis 1804. Later werden nog vele heiden («des bruyères 
exploitées par feu le Sieur Vermanden»...) aangekocht door de van 
HaI’s. Studie van de Notarissen Dierckx en Geerts tot Turnhout.

werk en hand elszaken, zijn naderend einde.
April, welke betekenis I Op een briefje lazen we : «...avril.. 

puisque cesloit a la saison que le magasin estoit rempli de fi
lets et qu'on devoil coinmencer d les préparer pour les mettre 
d blancir (sic) d quel suiet le remontrant avez deia erigagé 
un noinbre des ouvriers lesquels il at estoit obligé de conlre- 
mander, et surceoir son trafieq...» enz.

Laconisch vermeld het Antwerpse wijkboek met koperen 
band 1) 20 f° 5g zijn overlijden : «11 April 1799 Dominica 
Vermanden woonachtig Oude Bor'se»,

Zijn echtgenote en zijn dochter Maria-Johanna-Cornelia 
Vermanden, gehuwd met Jhr. Jan-Pelrusvllendrik Swaan 
tot Waelre en Weerdt (83) zouden de blekerij nog enige jaren 
besturen (84).
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(85) Over de familie Pauly en Bols d’Arendonk vindt
het werk van JANSEN (J.E.), Turnhout in het Verleden en het 
Heden. Turnhout 1905. I). II. blz. 101. e.v., blz. 138, 139 Alsmede 

familiedossiers. Ook in pri-

men inlichtingen in

zillcrs van die lijd, op zoek naar inkomsten, hun heiden der
wijze irrigeerden dal hel walcr filtreerde, en hun vennen zo 
aanlegden dat daarbij bleekvelden konden gevormd worden.

Dit pasle zeer goed in hel kader van de pogingen die onze 
Keizerin aanwendde om onze waardeloze heide te doen rende" 
ren, meestal toch dool' ontginning of houtkultuur, invoering 
van mast, enz... In Turnhout heeft men dus iets meer, nl. het 
in gebruik stellen van verlaten vennen en riviertjes. Buiten
gewoon interessant experiment, vermits deze poging aansluit 
bij een ambacht dal de meerderheid van de bevolking voedde: 
de lijkinduslrie.

En zo stellen we vast, dal blekerijen op de « 
werden opgericht door de Jonkers Pauly en Bols d’Aren- 
donek (85), vanaf de XVIII” eeuw. Zij zijn de eerste navolgers 
van Vermanden’s industrie.
BLEKERIJ PAULY en BOLS d’ARENDONGK op de BROEXIE.

En wel degelijk, vinden wij op het archief van Turnhout 
een proces, daterend van de jaren 17^2 lol 17Ó9, tussen de 
landbouwers-bezillers van velden legen de Aa gelegen en Jon
ker Bols, bcziller van de blekerij (86), aangetrouwd familie
lid der Pauly’s.

Waar de boeren Franciscus Bols, Ileere der Vrijheid Aren- 
donek, aanklagen dal hij «...aan synen bleyck op de Broexie 
in dezelfde riviere heeft ges telt eenen dam van hout ende rus
sen bij middel van welcken dam hel water aldaer wordt op
gehouden soodanighlijck dat de beraden en weyden achter 
densefden dam gelegen continuelyck worden geïnundeerd 
tol grote schade...»

Wij vernemen later, dankzij datzelfde proces, dat Jonker 
Bols, geneesheer, een deel van het beheer der blekerij afstond 
aan Ballhazar Saenen (87), wonende te Turnhout, «die hun

in Stadsarchief, bundel Blekerijen, en 
vaat archief Hendrickx.

(86) Do kindcren« van Meurs» verkochten aan Jonker Marcus Pauly, 
waarschijnlijk in het jaar 1698, een beemd aan de Aa, op de Broek- 
zijde, horende onder het leenhof van «Ter Braeken». Zijn zoon Jhr. 
Francus Pauly,ongehuwd,kan er als de eerste blijker aangezien wor
den. Jonker Bols erfde langs zijn vrouwszijde, Isabeel van Laer, 
het goed. Thans leidt er een poort naartoe, geflankeerd door twee 
heraldische leeuwen. Daarom wordt het goed weleens de «Leeuwen
poort» genoemd.

(87) Privaat archief Hendrickx en Stadsarchief. Stuk de dato 17.-2.1749.
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delt voor syn broer, Auguslinus Sacnen, coopman tot Ant
werpen...» (88).

Jhr. Bols zal hoogst waarschijnlijk het bezit van die in
dustrie als een bijverdienste of geldbelegging aangezien heb
ben, want hij verhuurde liet bedrijf. \ve merken on dat nij 
op 24-9-17/18, opzeg geeft aan de Weduwe Merlens (8g) «de 
huere van de blekerije, huysinghe, landeryen ende weyden 
bij haer acluclijk bewoont...» Dit geschiedde waarschijnlijk 
in het vooruitzicht het goed gemakkelijker te kunnen verko
pen. De verkoopakte werd trouwens verleden op 12-10-17/18 
(90). De nieuwe eigenaars waren de gebroeders Ballhazar en 
Auguslinus Saenen.

BLEKERIJ SAENEN op de BROEKIE (91).
De gebroeders Saenen bekomen ook een privilegie voor de 

blckerij op de' Broexie, nl. om de dam, in sluis veranderd, te 
laten slaan (92).

liet extract uit Z. Majesteits cijnsboek datum van 12-8-1771, 
zegt dat : «...de requeste gepresenleerl aen Sijn Koninklijke 
Ilooghcid CAREL ALEXANDER Hertog van Lorreinen en 
Baar...» enz... «om de sluys op de cleine rivier d’Aa te mogen 
laten staan...», werd loegestaan, «op last van jaerlijcks te be
laden eene recognitie van oenen Capuyna rato van 15 sluyvers 
ten comploire der receptie...» (g3). De eerste betaling zou ge
schieden op Kerstmis 1771.

(88) Privaat archief Hendrickx, gedateerd 12-10-1748.
(89) Stadsarchief, bundel Blekerijen.
(90) Stadsarchief, bundel Blekerijen. In de Schepenregisters do dato 18- 

10-1748: «....dat d&n suppliant um het considerabel profijt d'welk hij 
jaerlijks meer van hot capitaol ofte coop-pcnninghe soudo profiteren 
als hij tegenwoordigh was genietende van de jacrlijksche huere ge- 
ractsaem had gevonden de ooorschrcvcn bhjkcrije te vercoopen aen 
Auguslinus Sacnen, coopman binnen Antwerpen die daarinne lich
telijk beter syn proefijt soude vinden als den suppliant ende sijne 
weesen, welcke vercoopinghe was geschiedt voor de somme van 7220 
guldens brabants* groot 2500 roeden. (=8 Ha 33 a.).Een akker van 
500 roeden werd niet verkocht, en bleef de eigendom van de familie 
Bols d’Arendonck totdat Jan van Hal hem kopen zou in 1S01.

(91) Voorname Turnhoutse en Antwerpse familie. Zie JANSEN (J.E.), 
Turnhout in het Verleden en het Heden, Turnhout 1905. D. U. blz. 
142, en Stadsarchief, bundel Blekerijen. In het Stadsmuseum bevindt 
zich een geschilderd obiit van 1760.

(92) Privaat archief Hendrickx: de dato 6-3-1749 «...repareren van de 
sluyse der selve blekerye*...

(93) Stadsarchief, bundel Blekerijen. Stuk van 20-8-1771. Extract uit het 
Manüael...
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Ook deze blekerij had haar betekenis in onze plaatselijke 
ekonomie, derhalve genoot zij de bescherming van het lands
bestuur.

BL1JKERSFAMILIE MERTENS (gti), op de HEIZIJDE, 
BROEXIE, en DIJKZIJDE.

Op hetzelfde tijdsstip ongeveer ontmoeten we de familie 
Merlens, die voor eigen rekening blekerijen uitbaten op huur
contract drie kwart eeuw lang. We vermoeden althans dat de
ze verschillende personen aan elkaar verwant waren.

Zo hebben we : een zekere Corneel Mertens, huurder bij de 
erven Sladhouders-Jooslen, in de jaren 1786-39. De achter
stallige huurbedragen, vermeld in de Weesmeestersrekenin- 
gen zijn de enige gegevens over hem, waarop we kunnen steu
nen. Mogen we hiermede in verband brengen een mogelijke 
krisis in die industrie, want de blekerij van Haarlem, ook we
reldvermaard, kende te dien tijde een karige kostwinning 
(g5). Terloops weze er aan herinnerd dat Vermanden die 
ook koopman was, zelf de prijzen kon regelen van zijn ge
bleekt garen.

20 De Weduwe Merlens, geboren Maria Beris, die op de 
Broexie een blekerij hield rond de jaren 1745 (96).

3° De heer Johannes Merlens die anno 1796 een caerte figu
ratief liet opmaken (97) van zijn blijk, gelegen naast de an
dere van de Broexie, op de Dijkzijde, doch op grondgebied 
van Oud-Turnhoul.

Voorlopig is het ons onmogelijk uit te maken, of die ble- 
kersfamilie hare voornaamste klanten vond bij de Turnhoutse 
wevers of buiten het Hertogdom.

BLEKERIJ van HAL op de HEIZIJDE en de BROEXIE.
De Antwerpenaar Jan-Frans van Hal (98) kocht voor zijn 

vader op 27 Fruclidor jaar 9 ( = 14-9-1801), de blekerij Sae-

(94) Zowel in archief Hendrickx, als in Stadsarchief en eigen archief, 
hebben zij slechts geringe sporen gelaten. Men kan die familie moei
lijk identificeren.

(95) REGTDOORZEE o.c. Vooral hoofdstukken I en V.
(96) Stadsarchief, bundel Blekerijen, en schepenregisters. Archief Hen

drickx.
(97) Privaat archief Hendrickx.
(98) «mii Halt: Antwerps groothandelaarsgeslacht, dat zich onledig 

hield met schilderkunst-, muziek en andene elegante bezigheden. 
(Stamboom en portretschilderijen berusten bij Meester André van 
Hal te Turnhout en de Heer Charles van Hal, Onder-Voorzitter der 
Rechtbank te Antwerpen.)
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non op de Broexie (gg). En op 10 Vendémiaire jaar i3 ( = 2-10 
-i8o5), kocht dezelfde de blekerij op de Heizijde. Dit bete
kende dat de toenmalige gekende blekerij (op één na), in één 
hand verenigd waren. Nochtans weinig inlichtingen kunnen 
ons de verzekering geven of dit een gelukkig manoeuvre is 
geweest. In het stadsarchief vinden we dat Jaa-Frans van 
Hal, o.a. kanlgarens bleekt, en dat ze geëxporteerd werden 
naar Frankrijk. In 1820, stelde diezelfde Jan-Fr. van Hal, 10 
linnen blekers en 17 garenblekers te werk.

Deze twee bleken zouden nochtans niet lang door dezelfde 
patroon bestuurd worden. He.t« Provinciaal Dagblad» (too) 
van 31-10-1828, meldde de aanstaande verkoping van de Blijk 
op de Heizijde, waar gebleekt werden : garens, twijnen, kant- 
garens, enz...

Op 31-11-1828, kocht de heer Martinus van Hal (101), een 
niet verwante homoniem van de verkoper, deze blijk op de 
Heizijde. Martinus van Hal had reeds die «blijk» als industrie 
sinds enige jaren in huur, doch de juiste datum konden we 
niet ontdekken. In alle geval gebruikte Martinus van Hal die 
bleek reeds in 1811, want hij betaalde dan buitengewone be
lastingen «pour une blancherie»... en we weten ook dat 
«...Martinus van Hal, die twee blijckerijen bezit,, er voor 
taks moet betalen, in equivalentie met de schade die hij aan

(99) Voor de som van 1675 gld. 5% stuiver voor meubels, het getuig en 
de gereedschappen. Voor de Heizijde zie nota n° 84.

(100) Stadsarchief. Losse dagbladnummers. «Aankondiging sblad» van 
terdag 6-12-1834, meldde ons de aanstaande verkoping van een Ga
ren- en Linnenblckerij, met de daar toebehorende gebouwen : mees- 
terswoning, paardenstal, koestal, schuur, karhuis, hooghuis, sluis, 
werf, hoven, enz... gelegen op de Broekzijde, palende Oost de kinde
ren Egidius Hendrickx, enz... De definitieve verkoping die plaats 
moest grijpen op 17.12-1834, zou naar alle klaarblijkelijkheid niet 
doorgegaan zijn. Want, uit een daging door huissier namens L. M. J. 
van Hal tegen de familie Hendrickx, de dato 25-8-1835, vernemen 
we dat het Vredegerecht de eis der familie van Hal inwilligde om 
binnen de 24 uur de hindernis weg te nemen (een dam in de Aa) 
die de waterregeling op hun blijk uitschakelde. Privaat archief Hen- 
ri Versteylen.

(101) «Jan, Louis, MARTINUS, Antoon van Hal». Niet te verwarren 
met de van Hal’s van Antwerpen. Gesproten uit een zeer rijk finan
ciers- en koopliedengeslacht, afkomstig van Oisterwijk (bij Tilburg), 
en sinds drie generaties te Turnhout gevestigd, bekend voor zijn 
prachtige serre© en smaakvolle bloem<snliefheblA‘rij. Die familie 
stierf uit daar beide zonen geen nazaten hadden.
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(102) Privaat archief Boone. Terloops weze gezegd dat Martinus van Hal 
de hoogste belastingen in de stad betaalde o.a. in 1817.

(103) Hij ontving daar meermaals de Koning der Nederlanden en Prins 
Frederik als Opperbevelhebber, tijdens de periode 1815-1830. De 
prins van Oranje overnachte er op 3-8-1831.

(104) Privaat archief Boone.
(105) Turnhoutse familie. Ze waren reeds «Tijkbazcn», met 22 getouwen, 

in de tweede helft van de XVIII0 eeuw. Sebastiaen Hendrickx-Merla 
betaalde bleeklonen in 1782 aan Mertens, bleker op de Dijkzijde. Zij 
zijn de ouders van Eg. Hendrickx-Dockx, stichters der firma. Deze 
begonnen de blekerstiel uit te oefenen op de «Middelblijk», op de 
Broexie, maar we vonden er geen koopakte van, wel bewijzen van 
latere uitbreiding door de zoon, Eg. H. Hendrickx-van de Luigaet- 
der.

(106) Privaat archief Henri Versteylen. Verkoop bij vonnis der rechtbank 
van eersten aanleg op 14-9-1839. De koper betaalde 18.900 fr.

de ander propriétaires deed» (102), wat ons naar die tweede 
blijkerij door hem uitgebaat deed zoeken. Het is echter geble
ken dat Martinus van Hal - wonende in het Torenhuis op de 
Markt (io.3) - en die er comptoiren open hield als bankier, en 
handel dreef met alle West-Europeesche landen in tijk en la
kens, zijn gare 's, etc... bleekte op door hem gehuurde ble
ken. Wanneer Martinus van Hal in 1828 de Blijk op de Hei- 
zijde kocht, was hij van plan die industrie-gronden om te to
veren tot «een oprecht schoon plaisant buitengoed» (106).

BLEKERSGESLACHT HENDRICK-DOCKX (io5j aan deAA.
Op i/i-g-i83g verkopen de kinderen van Hal (van Antwer

pen), de blijk op de Broexie «met octroy relatief tot voorge
schreven sluys op rivier d’Aa alsmede alle reghten en privile- 
iaën en daaraan voortijds vergund...» (106), aan de heer 
Egidius Ilenricus Hendrickx-van de Luigaetder.

Deze had reeds de blekerstradities van zijn ouders, Hen
drickx-Dockx geërfd. Zij hadden de « Middelblijk » sinds 
enige jaren in bezit, (begindatum echter onbekend).

Egied Hendrickx-van de Luigaetder zei te het blijkbedrijf 
voort, op «Middelblijkoen op de blijk met de «Leeuwenpoort», 
terwijl zijn broeder Jan Hendrickx-Six, op het «Blijkhof Dijk
zijde» werkte. Zo zetten de kinderen die industrie door die 
bekend stond onder de naam «Hendrickx-Dockx».

Zij waren de voornaamste blijkers in onze stad, gedurende 
de periode einde XIX0 eeuw. In 18/io, hadden ze de meeste 
vreemde arbeidskrachten in dienst, nl. 16 Nederlandse ble-
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kers, die als seizoenarbeiders kwamen werken (107). Het 
spreekt van zelf dat die patroons, net als de andere, over een 
groter aanlal inheemse arbeidskrachten beschikten. De derde 
generatie of de firma’s Hend. Eg. Hendrickx-Fransman «<• .Tos. 
Hendrickx-Brijs, .oefenden gemeenschappelijk het blijkbe- 
driif uit tot het jaar 191Z1, datum waarop de laatste bestelling 
te "bleken garens lockwam, en dat de bleekersslie’ophield te 
bestaan.

De familie Hendrickx zou een kleine honderd jaar die in
dustrie slaande houden in onze stad. Zij groepeerde drie ble- 
kerijen op de Broexie en Dijkzijde, en zouden de meeste van 
haar klanten in de beide Vlaanderen geteld hebben (108).

BLEKERIJ «BORGHS-van der HEYDEN» (109) op KLEIN- 
ENGELAND.

De blekerii «Borghs» op Klein-Engeland, geslicht in 1826, 
of de jongste baatte 21 Ha. vijvers uit. rond de Cloteraer gele
gen. In 1878 wordt ze het bezit van de heer Jos. van der Hey- 
<ton Een korte nota in een fotoalbum over fabrieken in 
de Prov. Antwerpen (no) zegt ervan, dal het water dat de 
blekerij voedde, getrokken werd uit de vennen gelegen te 
midden van de heide. De bodem van die vennen was van wit 
zand ; bet water zuiver en kleurloos, bevattebijna geen orga
nische stoffen. Dit water reageerde niet chemisch, want men 
ontmoette er geen «aciden» (sic) in, geen kalk, geen ijzer, en 
zeer weinig sporen van kloor. Zo luidde de tekst van een ont
leding gedaan door de Direkteur van de Landbouw Hoge
school te Gembloers. Tot de voornaamste eigenschappen van 
dit water werd gerekend, dat het aan de textïelwaren een per
fect witte en verzilverde kleur verschafte. zonder de sterkte 
ervan aan te tasten. De draad bewaarde na het bleken zijn

(107) Stadsarchief. Lijst der buitenlandse blekers A° 1840 : Kinderen 
Hendrickx : 16 ; Wwe. Borghs : 13 ; Jan van Hal . 9 ; J.B. Strae. 
len : 7. Bit waren meestal seizoenarbeiders berkoms'tig uit. Neder
land.

(108) Privaat archief Hendrickx. Registers berustend 
met de «Leeuwenpoort».

(109) «van der Heydenn : Tnrnhoutse familie afkomstig van Eindhoven, 
waar ze tijkfabrikant waren.
«Borghen: Er was een «Maire Borghs» te Turnhout, hij was ook 
tijkhandelaar en siamoise-drukker. Over hem verneemt men meer 
in het werk van SCHOETERS (K.), P.J. de Nef. Leuven, 1948. 
blz. 17. 19, 23, e.v.

(110) RAYNAUD (G.), Album der Fabriquce et Manufacturen de la 
Province d’Anvers, offert a S.M. Tjéopold II, a Voccasion du 50 Unie 
annivereaire de Vlnddpendancc Beige. Anvers 1880.
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BLEKERIJ van J.B. STRAELEN op de DIJKZIJDE, aangekocht 
door E. CARON.

We vinden in de «Lisle Générale des Elecleurs de l’Arron-

(111) Idem.
(112) Op de plaats van deze uitbating staat
(113) Stadsarchief, bundel Blekerijen. Op 6-1 1854 werd door P.J. Ver- 

maehinc geplaatst op «Staprijk»: «.machine dcstinéc a
bouillir ct a presscr les fiïs ainsi qu'a faire manoeuvre* le tissagc*. 
Er is ook een plan van de blckerij.

stevigheid en rondheid, en aan Katoen gaf deze behandeling 
een prachtige glans. Volgens het seizoen, werden er 3o k /io 
arbeiders le werk gesteld ; men bleekte gemiddeld Zioo.ooo 
kgr. draad, garen, katoen, wieken, watten, en andere arti
kels (m).

Het laatste dal wij er van horen is in het jaar 1911, wan
neer de Bestendige Deputatie van Antwerpen, de Heer van der 
Heyden, garenbleker, op Klein-England, aanmaant een aan
vraag te doen om de vuile waters in de Natte Loop af te laten 
(112).

BLEKERIJ van P.J. VERHEVEN op STAPRIJK - Zwaneven - 
Oud-Turnhout.

Niettegenstaande al die tekenen van aktiviteit, kwijnt de 
bleckindustrie in Turnhout..

We lezen in het «StadsversÜag» van de jaren i843 : «...on- 
onze lijkfabrieken - de voornaamste nijverheid dezer stad - 
zijn altijd kwijnende. Dit is le wijlen aan hel tekort aan uit
wegen: de tolmuren belemmeren die nijverheid...» Moeten we 
zeggen, dat dit verslag hetzelfde moet zijn voor de blecknij- 
verheid, zuster van de lijkinduslrie ?

Nochtans hel «Sladsverslag» van de jaren 18/18-/19 geeft 
ons beter nieuws : P.J. Vcrheyen heeft de blekerij op Staprijk- 
Zwaneven Zieropgerichl. Daar bestond dus vroeger een bleke
rij. Die poging van herleving in deze tak van de lijkinduslrie 
schijnt voor ons een bewijs le levereen dat de patroon toch 
nog zijn kost kon verdienen.

En hoewel hel gedrukte « Sladsverslag » van i8‘>3-5/| ons 
laat welen, dal P.J. Verheyen, op zijn blekerij «Staprijk» een 
stoomtuig van Zi PH. geplaatst heeft voor « het appreteren 
van gefabriceerde goederen», zegl het enige lijnen verdcr : 
«de verdiensten van onze garen- en linnenblekerijcn verbe
teren niet.» (n3).

1111 de leerlooierij «Magna».
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On hel kadaster vonden we ook, duidelijk getekend, deze 
blijk die stond waar nu het «Heiken» zich bevindt. De Gruy- 
ter schijnt nooit blijker geweest te zijn. Slechts zijn naam 
werd aan die hovingen «de Blijk» toegevoegd (dit gebeurt 
meer). Ook de opeenvolgende bezitters van dit domein schij
nen zelfs geen blekers geweest te zijn.

Geen enkele vermelding over deze nijverheid is ons tot 
hiertoe bekend (116).

De «Aa» is er op aangewezen de grachten van die «bleek» 
met hef nodige water te voeden.

(114) Tjiste Générale des Electeurs de V Arrondissement de Turnhout pour 
la formation des chambres législatives, Turnhout, Glénisson & van 
Genechten, 1850. blz. 4.

(115) Stadsarchief, bundel Blekerijen.
(116) Onlangs werden door de tegenwoordige eigenaar grachten uitgegra

ven, die met hout waren bezet.

i’

dissentent dc Turnhout» (11/1) voor de jaren t85o-5i, een an
der blijker vermeld : «Jean-Baptisle Slraelen, Blanchisseur, 
né le 3-3-1776» (sic). Deze had een nieuw blijkerij-gebouw 
opgericht op de Dijkzijde. Over haar activiteit hebben we nog 
niets kunnen vernemen. Slraelen zou zijn zaak aan de heer 
Emile Caron verkopen.

De techniek verandert., men moest zich aanpassen. De heer 
E. Caron, op de Dijkzijde (ti5), tracht met nieuwe middelen 
deze stervende industrie terug leefbaar le maken. Maar zijn 
inovalie, de chemische behandeling, hoe modern ook bedoeld, 
bracht niet de verhoopte oplossing.

BLIJKHOF PAPENBRUGGE.
Over hel «Blijkhof Papenbrugge» hebben we geen enkele 

melding gevonden in de archieven. Slechts op de militaire 
stafkaarten en de kadastrale plannen, konden wij ze zeer dui
delijk erkennen, dank zij de goed getekende blijkbedden en 
grachten, alsook de kenschetsende naam. We hebben de op
eenvolgende bezitters opgezocht, in de hoop een blijker te 
ontwaren in hun midden. Misschien hebben de oudste in 
datum dit blijkhof slechts verpacht als hoeve, doch het is 
niet uitgesloten dat de pachter ook de blijkerssliel, zij hel dan 
op kleine schaal, uitoefende.

De «Koeibleuk loop» zal de grachten van het nodige water 
voorzien hebben.

H
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Al blijven er tal van leemten bestaan in deze biidrage tot 
de Turnhoutse boekgeschiedenis, gaande van t65;j tot de 
vooravond van de eerste wereldoorlog, toch hebben wij ge- 
trach een zo trouw mogclijk evolutiebeeld ervan te schetsen.

We hopen eehter dat goedwillige lezers tussen vergeelde fa
miliepapieren documenten zullen ontdekken, die ook over het 
ekonomische, nauwkeuriger gegevens (documenten, reke
ningen, correspondentie) aan de hand zouden kunnen doen.

Alzo zouden we over die merkwaardige industrie, « de 
blijk», die zo goed bij de lokaleekonomïe en het Turnhoutse 
landschap aansloot, meer vernemen.
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Rekwest aan de Souvereine Raad (1660) origineel stuk op 

papier, l\ biz., formaat 3o x 19. waarbij is ingevoegd een kopij 
van een overeenkomst tussen de blijkers en de schaapsboeren 
van Heizijde (i654).

In de rand stond :
Advis vanden Rentmeester ende Wethoudercn van Turn

hout over des°Aclum Xiij Augusli 1660.
(gel.) de Cort

Aen Mijn heer den Cancellier etc.
Verl hoont reverentclijck Jan Thceus ingezeten van Turn

hout, dat den 'selven op de heyseide, gehuchte onder Thurn- 
houl voorsz., heeft begost te maecken eene Blryckereye, nijet 
alleen tot gerieff van de tijeknatie ende Lijnwatiercn, dije al- 
daer sijn in groote jlorisantie, inaer oock lol welvaerl vande 
Coopluyden inde aengrensende plaelsen woonende, als Ant
werpen, Mechelen ende andere sleden, onder het gebiet van 
sijne Co : Mat : dije anderssints naer Ilollandt in groote quan- 
lileit hun garen genoodsaeckl sijn te vervoeren, om aldaer ge
wit ende. gebleijckl te worden, waer mede hel prouffijt ende 
negotie wordt gedreven buyten de'sen lande, welcke Bleycke- 
reye te voren is geweest een verworpen plaelse, dije bijden 
Rentmeester ende Welhouderen voor seer cleynen preysc aen 
hem Suppleant is geladen, met toesegginge, dat bij aldijen 
het begost werek wel succedeerde, men aenden selven noch 
sonde laten volgen twee vennen, gelege boven op de heyde 
aende Noortsijde ende seeckcr hoecxken heije wesende uuyt- 
acdnlfde ende gegraven leem-cuylen groot 275 roeden sijn- 
da van geender weerden, iac geen 20 gl. in valeur liggende 
lancs de Bleyckereye voorsz. aende Zu.ijdsi.jde, dicnbnde 
e.nckel om de selve te bevrijden soo wanneer den Suppleant 
de voorsz. holen ende grachten lot sijn voornemen sou ge
bracht hebben. Dat hel •voornoamde werek ende Bleycke
reye wel is gesuccedeert is allen werell kcnn.elijck genough, 
iae passeert de selve de gene vande sijde van Ilollandt. soo dal 
het publieck hier aen is gelegen lof welvaren van sijne Co : 
Mat : onderdanen voorsz. Oorsaeck dal den Suppliant de voor
noemde twee vennen ende hoecxken heije, van dowethoude- 
ren van Turnhout voorsz.ha-ft geheijsl endcversoecht deselve 
aen sijne Bleijckereye te voegen, volgens hunne mondelinge 
belofte. Ende want de selve dae.r toe wel thoonen genegen te 
wesen ; soo i'st nochtans dal de voorsz. vueginge worl opge-
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houden tot groolen interest, van hem Suppliant, dije verschel
de goederen heeft vercocht, ende geldt heeft opgenomen, om 
dit werck te voltrekken, soo dat sijn geheel welvaeren hicraen 
is gelegen, boven het publiec.k, d’welck hier door oock compt 
te lijden, oirsaecke dat den Suppliant hem keert tot den Hove.

Bij dit sluk is ingenaaid het volgende : Compareerden 
op heden den vierden november xvj C. vicire vijfftich d’er- 
same Jan aclbrechts, Antoni haecx, Adriaen wouters, Luy- 
cas geudens, Peeter van Deurn, Peeter Stockmans, ’ic'ae.s 
Schoenmakers, Cornetis Roevens, Willem huysmaus, Jan en
de Adriaen van Dijck Simonssonen,Jan gevnen, Wouter ver
hoeren, ende Hendrick Stockmans, Jan van Deurn, Peter Fijen 
Woulerssoen ende Niclacs Heijns, Alle ingesclenen vanden ge
kuchte genaemt de heysijdc, onder de Vryheyt van Turnhout, 
dye welcke ter instantie ende verzoecke van Jan Thecus ende 
Peter vanden Venne, tol gericff ende accomodatie van seccke- 
re garen bleyckcrije,dic dewelckeJan Thecus endj- Peeter van
de Venne van intentie sijn te maeckcn. ende op te stellen in 
voorsz. gehuchle vande Heysyde, aen de selvc hebben gccon- 
senleert ende vcrclaercnmidts desen te consenteren, dat sij tot 
beter gcmacl. vande voor bleyckereye sullen mogen gebruyc- 
ken sekere venne gelegen opde heysyde voorsz. genoemt het. 
waschwaler, onme daer uyt het garen op den voorsz. op te 

stellenen bleycke te c.onnen, te mogen begieten ende. tselven 
alsoo te gebruycken als de voorsz. Jan Thecus, ende Peeter van 
de Venne thunnen meestert oirboir ende proffyte goetdunken 
ende gelieven sol, met crpres'se conditie nochtans dat de voorsz. 
comparanten hunne schapen alle joren in hot voorsz. ivasch- 
watcr sullen vermogen te waschen, ende en sullen de voorsz. 
Jan Thecus ende Peeter van de Venne het voorsz. wa- '•hwafcr 
n.yet vermogen aff te laten voir SI Jan Bapti'stendach inden 
midsoinerc, voor wclck voorsz. gcbruyck dc voornoemde Jan 
Thecus ende Peeter vande Venne aen voorsz. ingesclenen ende 
naerburen vande heijssyde hebben gelooft jaerlijeken te geven

Oodlmoe.delijck biddende aende sclven t'octroij'ren de 
voorsz. tivee venne, mitsgaders de voornoemde 275 roeden 
heije, inder voegen ende manieren als den Suppliant met den 
voorsz. Rendtmeester ende Wethouderen van Turnhouth daer 
over sullen konnien accorderen (vermits de geme.ijne vroijnte 
bijde voornoemde vennen sijn gelegen, ende oock de voor
noemde heiiejde gcmcijnle van Thurnhout is com^nde,om in 
’t gemcijn bij hun gebruijekt te. worden : mitsgaders ’taggre- 
ëren de ingravinge bijden Suppliant alreeds g.edaen, daerop de 
voornoemde Blcijckerije tegenwoordich is stacnde, d’welck 

■ doende etc.
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merk.»)
Jan Aelbrechts
Wouter Verhoeven 
Andries Wouters 
Servaes Wouters

Adriaen Van Dijck 
Anthonj Hacx 

Hcnr. Stockmans
Peeter van Deurn

II
Rechtskundig advies door verschillende procureurs verstrekt.
Origineel stuk op papier, 8 blz., formaat, 29 x 19.

1 ,

h

* i

Dieck Aerts 
Jan Gheenen 
Henrick Loyx 

Niclaes Revns & 
Peeter Stockmans 

Geeraert Aelbrechts Niclaes Schoenmakers 
Jan van Dijck Symons sone

MEMORIE
Dat eenen Jan Theeus jngeseten van Turnhout Tijckwerckcr 

van zijnen stijle tot gerief) ende onderhout vandc Ainbachle 
vande Tijcknatie, binnen de voorseide vrijheit aldaar op sec- 
ckere erve hem uyler gemeyne vroenle opden gekuchte van

li

en te betalen de somme van sesse Rinsguldens tstuck vande 
gulden gerekent op twintich st. jaerlijcx prcscis te voldoen, 
ende te betalen, ende sal hel aenveerden ende gebruycken van 
het voirsz. venne ende waschwaler eerst beginnen te Bamisse, 
ojt te Alderheyligen inden jawe van xvj C sevenenvyfftich, tot 
welcken tijt toe den voorsz. Jan Theeus ende Peeter vande 
Venne moeten gedoogen dat het selvegebruyckt ivorde by Jan 
Anlhonissen ende desen tyl geexpireerl synde sullen de selve 
Jan Theeus, ende Peeter van de Venne hel voorsz. ivaschwa- 
ter op conditiën als voor soo lange mogen gebrucken als hun 
des goetdunken ende gelieven zal, ende vermogen oyck jaer
lijcx van het voorsz. gebruyck affstand te doen, dese verclaer- 
de de voorsz. partijen te wesen hunne minnelijcken accoorde 
gelovende de 'selve elck voor soo vele hun aengaen mach te 
houden voor goet vast gestandich ende onverbrecckeliick van 
weerden onder verbintenisse als naer recht, In kennisse der 
waerheit hebbe dese doen schrijven ende ter presentien van 
deersame Gerart Aelbrechts Peeter Fijen Geerlsoen ende Jan 
Verschuercn tsamen als getuygen met hunne eygene hantmer- 
cken onderteeckent, die quo 'supra, ende was onderteeckenl 
Aldus

-i
-11 ■■

Lucas Geudens
Peeter Fijen Corn. Roejjs
Willam Huysmans Geert Faes als getuigen.

Onder slont mij present onderteeckenl Verschuercn.

(geen enkdle van de ingesetene van de Heisijde kon schrij
ven, wat voor elk afzonderlijk omslachtig wordt herhaald. Ik 
geef alleen de weergave van die namen waarachter het «hand'
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heyl hebben haer, mei volle Collegie enda 
meesier gevonden in fundo, daer op was 
versoecke des Supplianls

Ende aldaer siende hel goel ende de wel gefundeerde ver- 
soeke des Supplianls hebben den selven aldaer tusschen den 
loop comende vuyt de meergooren ende het waswaeter noch 
seeckere erve der gemeyne vroente vercocht, ende met affpae- 
linghe van seeckere staecxkens gedesigneert, als hem tot ver- 
grootinge ende bevryinghe van synen blijckenoodtsaelyeken.

heyseyde vercocht heeft begonst te formeren eene bleyckerije 
ende hel js waarachtich dalle voorseide tijcknalie wel een 

is vande principaelsle leden dar voorseide Vrijheit ende wel 
een derd-eindeel van hel corpus der selver Vryheyt js repre
senterende.

ende datte selve geheele Vrijheit door de Iraeffycquen ende 
Coopmanschappen vande voorseide Tycknalie, soo wordt ge- 
benefilieert ende onderslaen dal hij naer eenigh welvaeren en- 
ivel slandl aen selve Tycknalie den handel ende Coopman
schappen daer van dependerend-e js gelegen.

Oorsac.ke dalle wethouderen ende Regeerderen der ge/neldei 
Vryheyt van Turnhout syn geneghen ende oock schuldich de 
voorseide Tycknalie soo seer le Avanceeren ende in haeren 
handel ende Irafjicque le mainteneren als des naar eere ende 
ecdl can beslaan.

Tis oock waerachlich, dalt voor date eer de voorseide bley- 
ckereye js begonst, dwelck nu eerst js geschiet, over een jaer 
oft twee herwaers, die vande voorseide Ambachtehaer ghaeren 
hebben moeten doen bleycken jn Hollanl tot Rotterdam ende 
Dordl ende daer over aldaer wel jaerlijeks js betaelt moeten 
worden ontrent de 8000 gulden behaDvens de Licenlen en 
vrachlloonen

Ende alsoo de voorseide nieuwe, geerigeerde Bleykereye van 
Jan Theeus jn haer 'selven wordt bevonden, geheel goet edoch 
soo onvrye ende cleyn, datlen voors. Ambachte van tijcknalie 
daer by nyel en can worden gedient, nochte oock egheene Nee- 
ringhen daer toe van buyten jnnecommende en connen wor
den geadmilteert.

Soo heeft den voorseiden Jan Theeus bij seeckere sync re- 
queste geverijiceert door geannexeerde allestatien, tselve aen- 
de heeren Wethouderen der voorseide Vryheyt geremon- 
streerl als blyckt by de selve hyer mede ghaende.

JVaer over de selve wethouderen genegen synde den Sup
pliant le accomoderen als welh ende wel siende tselve te slre- 
cken tot gemeyn welvaeren ende welslantder voorseide Vrij

den heere Rent- 
slaeghende den
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den voorzeiden Suppliant dyenvolghcns trachtende met be- 
hoorelycke affgraevinghe, de voorseide hein niuwc vercochtc 
ende gedesigneerde erve te incorporerenSoo syn gecommcn de 
gebaeren vande heysijde dye op seeckere verchynssinghe van 
-j braspenningh tzjaers gedaen ten behoeve van zyne Majes
teit op eenen wouwer groot ontrent een bunder geleahen op- 
de heysyde, noort op den cvalerloop commende uyt de Mergoo- 
ren verders ronlsomine in de vroe.nl. Sustineren haer de voor
seide niuwc vercochtc vroente te competeren ende datte wet- 
houderen egheene macht en souden hebben de selve te ver
gheven ofte te vercoopen, hebben dyenvolghcns aende Suppli
ant gedaen verboth van voordere graevinghc

Den voorzeiden wouiver wordt genoempt het waswater, en- 
dc is wel groot ontrent een bunder ende tusschen desen wou- 
wer ende den voorseide loop, Soo leyt de voorseide leedighe 
vroente de welcke als noodt saeckelycken, tollen voorseide 
bleyck behoort te worden geapplice.crt, synde in haer selven 
van egheene ofte emmers seer weynighen jmportanlie, nelders 
anders als tolter voorseide bleyckereye bequaem In somma 
het schijnt, datte voorseide Ingeselene hierover willen mae- 
cken eene Monopolie teghens de voorseide wethoudcren ende 
die van de lyckenatie.

Waeromme men hen sal 
behoren le laeten informeren

Ojt de vocrsz.wcthouderen (: als volghens de Oclroye aen 
den C.oopbrief vanden gemeynen Aerl. Inden naeme der voors- 
zeide Vryheyt de proprietarissen des selffs :) nyel. en vermo
ghen. de voorsz. leedighe vroenten te vercoopen. Ja oock wegh 
te geven tolteroprichlinghe der voorsz. bleyckereye door dyen 
de setrve is streckende tot onderhout ende mainlenerjjighe der 
voorsz. Tijckenalie ende het groot welvaeren en.de welsLa.nL 
der voorsz. Vrijheyt.

Oft daer teghens can obsteren de voorsz. chynssinghe dye 
privatelycken door de Rentmeesters ofte Admodialeurs van 
syne Majesteits domeynen can syn geschiet Onghoort 
ende sonder consent vande voorsz. wethouders als eygenaers 
vande vroente

Ende soo dese verchynsinghe conste bestaen ende aende. 
voorsz. gebueren waere gheven hel erffrechlef :des men ver- 
meynt neen :)

Oft de voorsz. wethoudcren de voorsz. vroenten effenwel 
nyel en souden vermoghen naer hen te nemen ende tot ivel- 
vaeren ende welstant der voorsz. Vryheyt nyel en souden 
vermoghen te appliceren tolter voorsz. bleykerye, mits aff- 
draeghende den voors. chyns ende beladende den gronde

vroe.nl
en.de
welsLa.nL
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volghcns tauxalie van onpartydighe schatters.
Item ingevalle des voorsz. wouwer hel waswater wordt 

groot bevonden ontrent een bunder, buylen de voorsz. ledighe 
vroenle ofl de voorsz. gebueren, hun daarmede nyel geconlen- 
leerl en sullen moeten houden nyellegherisLaende den selven 
wouwer is regenolende op de voorsz. loop daer de selve le
dighe vroenl is liggende tusschen beyden, ende ojt de selve 
ledighe vroenl, nyel en zal worden gehouden als vrye ge- 
meynle.

Gesien bijder ondergeschreven ’l privilegie, vanden Aerdl van 
Turnhout met den cas ende querilurs hierboven geslcll ge- 
draeghl hel Advijs op die ierste vraege dal de Welhouderen 
ende hel Corpus van Turnhout volgens ’l voorsz. privilegie 
hebben de volle dispositie vanden Aerdl ende gemeynten om 
deselve le mogen vuylgevcn op chijns, vercoopen etc. ende dal 
de verchijnsinghe ojt vuytgeven,dwelck de Rentmeesters ofl 
Admodiateurs sonder consent en sonder mede stemmen vande 
Welhouderen gedaen, nyel en can bestaen noch valideren le
gen hunnen wille ende danek, soo dal sij sulcken erjfven de 
novo mogen vuylgeven ende verbieden de particuliéré dié de 
verchijnsinge onbehoorlijck gedaen hebben hun dese sèlvé 
erjfven te bemoijen, inden verstande nochtans dat de parti
culieren de vcrchijsde erjfven nyel beselen endé gebruyckt 
en hebben opden voorsz. vcrschijsinge den lijt van 30 jae- 
ren in welcken gevalle men sonde moeten ingaén den weg 
van actie.

Belangende de tweede vraege gedraeghl hel Advis in dyen 
hel erffrecht bij verchijsinge behoorlijck vercregen is dat de 
Welhouderen alsdan nyel en vermogen deselve na.er hun le 
nemen, inidls affdraegende den chijns, maer souden ter oor- 
saecken ende wel vaerenvan hel publijckaen deselve particu
lieren verchijnsl hebben 'l sy een bunder min ojt meer al' 
leer men vaslcan seggen ofl sijmetten wouwer hel waswater 
hun souden moeten content houden den welcken ontrent 
een bunder groot soude wesen. Aldus geadviseert binnen 
Brus'sele den vijffden September 1659.

(get.) 

Op hetzelfde stuk, maar in een ander geschrift.)
Den onderscreven conformeert hem met het bovenstaende 

advis absolutelijck ende sonder cenige distinctie te maeken 
loeder de particuliere erven hebben bestaen 30 jaeren weder 
niet, als sijnde in rechte notoir dat gronden van erven eene 
stal ojt gemeynle compelerende nieten connen worden geusu- 
capieerl inelten laps van 30 iaeren 1.9.1. 45 ƒƒ. de usucap : et 
usurp : dwelck of quaeme le cesseren ende dat versfaen conde
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(gel.) K. van Loon. 1660.
ben van tseljde gevoelen, onder correctie, desen 17 Juni 1660.

(gel.) S. de Herloghe 1660.

I 1
Inden Jaere ons Hoeren duijsent sesse hondert ende negenen- 
vijftich, den derden dach der rnaenl Jannuarij, voor mij Jac- 
ques stockelinck openbaer Notaris bijden Raeden van Bra
bant geadinitleert, t'Antwerpen residerende, ende ter presen- 
tien vande getuijgen naergenoeinpt, Compareerden Matlhijs 
de man oudt '18 jaeren, Balthazar fruijthoven oudt37 Jaeren, 
Jooris Janssens oudt 45 Jaeren, Cornelis van nieuw enhuijsen 
oudt kl jaeren, Ende Jan van Leijden oudt 3k Jaeren alle In- 
woonende Poorteren deser stadl, Ende paliculierlijck hande
lende in garens ende twijnen Ende hebben (ter versoeckg van 
Jan Theeus - Bleijcker tot Turnhoudt) verclaert ende geattes-' ■

l- i JU

worden dat de voorsz. particuliere per usucapionem oft andsr- 
sints daer van den eygendom becomen hadden, soo soude al- 
cvenwel de raet van Turnhout gepermitteerl sijn deselve par
ticuliere ajstant te doen doen vande selve erven mits hun re- 
junderende de costen scaeden ende interesten ter saeken van 
dyen te lijden ter behoirlijeke taxatie ende moderatie textus in 
L.l ubi barth el alij Cod.de exisaudient L item si verb.era.tum 
$ 1 ubi idem barth : ff de reivendit. L.lucius titius ff de evict 
late covarr. Lib. 2 var resol. cap 3. n. 5. et Lib, 3 cap. Ik 
ende de redene is daervan evident in favore utilitatis publi- 
cem, cuius gralia auferri possunt privatorum domus dirvi 
dunmodo competens praluin privato der ...quam vis in obla- 
tione non consenliat per text in L. si quando Cod. de oper. 
publ decius conf. 270 n. 3. aldus geadviseerl binnen Antwer
pen den 12den Juni 1660 salvo meliori

(gel.) Hen. Bukentop 1660.

III
Notariële akte, originel stuk, 4 blz., formaat 3 a1/» x 20%, waar
van 2 blz. beschreven.

H

Hl i

(een derde advies van een andere hand nog op hetzelfde stuk.)
Den onderscreven soude moeten sien ende examineren het 

oclroy ende gepresupp... oneert, tselve te wesen alsulcken ef- 
fecte als hier vore staet verhaelt : soude mij conformeren acl- 
vijse van den Heere Advocael Moors met dese reserve dat het 
sekersle is in omnem venentem in te gaen den wech van actie 
sonder tegens die particulieren in te gaen de wech van verbode 
geinerckt in titel hebben naer dat den selven is ende sijn -in 
eene ... : Aldus geadviseerl in Antwerpen den 15 Juni 1660 
salvo meliori

Cod.de
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leert op henne marine waerheijt t’allen tijden eedt presente
rende des versochl sijnde waerachtich te sijn dat sij nu ette- 
lijcke Jaeren in differente bleijckerijen soo in hollanl tol haer- 
lem, ende Dort als In Vlaenderen lol Cent, Dendermonde ende 
elders daer bleijckerijen van garens, ende twijnen gehouden 
worden, groote quanlileijten van garens ende twijnen gezon
den hebben ornme gebleijckl le worden, Ende dal sij atles- 
slanten bij ervarentheijt bevonden hebben, dal in geene vande 
voorseide Bleijckerijen het garen, ende twijn, soo vast, sterek 
ende wit gebleijckl en worl, als sij bevonden hebben in eeni- 
ge partijkeus garens, ende twijnen die sij gezonden hebben 
aenden voorseiden Bequiranl om op, sijnen bleijck die hij tot 
Turnhout voorseid opde heijsseij, t’seaert een Jaer twee ofte 
drij herwaerls heeft gemaeckl, te doen bleijeken. Verclaeren- 
de sij atleslanlen tollen dien, dal sij aldaer veel meerdere quan- 
lileijlen van garens, ende twijnen souden gesonden hebben en
de alnoch souden seijnden, Indien sij geen achterdencken_en 
hadden van verlies, die door dicfle ende anderssLnls souden 
connen veroorsaeckt worden, ter oorsaecken dat de voorseide 
bleijekerije vanden voorseiden reiuirant niet genoechsaem 
tegens soodaenige Inconvenienten en is bevrijt, met eenige 
voordere grachten ende begraevingen, dewelcke aldaer ge
maeckl sijnde, d’Atleslanlen soude moveren Ier exclusie van
de voorseide uuijtlanlsche Bleijckerijen, allen hun garens, en
de twijnen le seijnden naer de bleijekerije van den requirant 
Ende wanl etc. Consent eerden etc.. Aldus gedaen binnen Ant
werpen ter presentien van heer, ende meester henricus Buken- 
top, Advocaet, ende Licentiaet in de Bechten, ende Peeter meu- 
lewels als getuigen hebben de Comparanten de minulte deser 
ten protocolle,benefjens mij Notaris onderteeckenl, quod At- 
leslor

(gel.) J. Stockelinck Notaris 1659

In dorso : Declaratie onder Eede dat den blijck beter is dan 
die van Antwerpen

voor
Jan Theeuws bleijeker

1659
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De Behandeling der Frankische Gespen 
van Lutlommel

1

-

(1) JANSEN, Kan. J. E. : Turnhout cn de Kempen. Turnhout, Bre- 
pols, 1940, blz. 40, illustr. blz. 424-3.

(2) De uitslag van een vollediger wetenschappelijk onderzoek zullen la
ter worden gepubliceerd.

door
D. GOOR1ECK <f: Raym. PEETERE.

De koppeling van deze twee na
men - deze van Jujjr. D. Goorieckx, 
mijn medewerkster in hel Laborato
rium, en van de Heer R. Peelers, 
Conservator van het Museum «.la- 
xandria» - is geen toeval. Ze is de 
uitdrukking van een reële samen
werking tussen dit Laboratorium en 
één der zg. «provinciale» musea, 
waarvan de kunstschatten de volle 
belangstelling verdienen der officiële 
overheidspersonen.

Ik verheug er me over dat we, in 
de behandeling van de voorwerpen 
van Lutlommel, een goed resultaat 
konden bereiken. P. C.

Dank zij de bemiddeling van Professor Dr S. J. De Lacl 
werd door het Museum «Taxandria», in December 1969, een 
belangrijke verzameling ijz.eren voorwerpen loeverlrouwd 
aan het Centraal Laboratorium der Belgische Musea met heb 
doel er te worden verzorgd en bestudeerd. Deze vooiwerpen 
werden in ig38 bij toéval gevonden te Lullommel (op de> 
grens van Antwerpse en Limburgse Kempen) en werden ver
meld door Kanunnik J. E. Jansen (1) als behorende lol. een 
Frankische begraafplaats van de Vlle eeuw.

Tussen deze oudheden vallen in het bijzonder een aantal 
ijzeren gespen te vermelden.

1°) Wetenschappelijk voor-onderzoek (2)
Daai de keuze van een behandeling afhankelijk is v.in de 

slaat waarin devoorwerpen zich bevinden en van de aard der
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> natuurlijke grootte) .



i. /;

de Ih handelmg.PI. •> K:idi<>2’ial’ie van dezelfde izesp



I . liiitascl

de I)('1!;111(It’.i11 in hel laboratorium.



— 43 —

1

der ontaarding waaraan zij onderhevig zijn, drong een voor
afgaandelijk wetenschappelijk onderzoek zich op.

Op hel eerste zicht hadden deze voorwerpen hel uitzicht van 
een zeer harde, ijzerhoudende massa, totaal gemineralisecru 
en overdekt met barstjes en kralerljes. Alleen de algeméne 
vorm bestond nog (Fig. i).

De radiografie leidde lol een belangrijke ontdekking die 
hel historisch en oudheidkundig belang der gespen aanzien
lijk verhoogde : de ijzerhoudende massa verborg hel beslaan 
van zekere versieringselemenlen bestaande uil damaceer- én 
plaleerwerk (Fig. 2).

Hel daar op volgende microchemische en melallogralische 
onderzoek loonde aan dal de corrosie in hoofdzaak bestond 
uil ferrioxyde en ferroferrioxyde, doordrenkl mei oplosbare 
zouten, waarbij alkalichloriden, en dat de gedamaceerde en 
geplateerde motieven op basis van zilver waren en in bijko
mende orde, van messing en brons.

De uitslag van het' onderzoek - de broosheid der stukken, 
de hoge graad van corrosie, de doordrenking mei oplosbare 
zouten en de aanwezigheid van damaceerwerk (plateer) - wa
ren richtinggevend voor de methode der behandeling.

2°) Verwijdering der alkalische zoulen.
Hel nalriumchloride was hel belangrijkste elemenl onder 

de alkalische zoulen. Deze laalslen vormen een bestendig 
corrosie-gevaar en moeten verwijderd worden. Wegens d< 
grote broosheid der voorwerpen, werd er de voorkeur aan 
gegeven deze zouten niet door water op te lossen, doch de 
gespen le dompelen in een lichtjes waterhoudende oplossing 
van elhylalkohol, welke gedurende verschil]lende weken re
gelmatig werd ververst.

3°) Electrochemische behandeling.
De uitzuivering van de slof bij middel van alkohol volstaat 

niet om oude voorwerpen te vrijwaren legen verdere inwer
king der corrosie. Deze kan, met een grotere kans op slagen, 
bestreden worden door een electrochemische behandeling 
welke reeds meermaals in gespecialiseerde werken werd be
schreven. De voorkeur werd gegeven aan de methode met be
hulp van soda en zink zonder aanwending van eleclrisclie 
stroom.

De gespen werden in aanraking gebracht, met zinkkorrels
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en gedompeld in een oplossing van 5% natrium hydroxide 
De afvoer van de corrosiestoffen werd bovendien bevorderd 
door verwarming van de oplossing bij een warmtegraad van 
45 tot! 5o graden Celsius. Na deze behandeling, die verschei
dene uren duurde, werden de voorwerpen herhaalde malen 
afgekookl in gedistilleerd water, ten einde er de bijtende soda 
en anderezouten die de corrosie konden in de hand werken, 
uit te verwijderen. Tenslotte werden de voorwerpen behoor
lijk en geleidelijk gedroogd in droogstoof bij i io graden, ge
durende tenminste 48 uur.

4°; Mechanische behandeling.
Pas in dit stadium kan men er, met voldoende waarbor

gen, aan denken, de gespen te ontdoen van de ontsierende 
korst die hen nog altijd bedekt.

Daar deze, we herhalen hel, buitengewoon broos zijn, wer
den ze gedrenkt met «Bedacryl», een kunsthars dat, in vloei
bare toestand, in alle barsten doordringt en dal, door te ver
harden, de voorwerpen in staat stelt mechanische schokken 
te doorstaan (3).

Een geduldige afslijpingsarbeid bij middel van de slijp
steen, ontdoet hel voorwerp, millimeter bij millimeter van 
zijn omhulsel en vertoont, weldra de zeer grote rijkdom en de 
verscheidenheid der decoratieve elementen die uil edele
re metalen zijn samengesteld. De proefnemer volgt stuk voor 
stuk de gegevens die de radiografie hem verstrekte en krijgl 
het gevoelen dat hij een tweede maal het kunstvoorwerp 
schept, dal anderen na hem, op zijn juiste waarde zullen kun
nen bewonderen.

i°) Laatste beschermingsmaatregelen.
De aldus behandelde voorwerpen dienen zoveel mogelijk 

te worden beschermd tegen de inwerking van lucht en voch
tigheid. Te dien einde werden zij opnieuw gedrenkt in een 
oplossing van Bedacryl en gedroogd onder een vacuum van 
de orde van 15 m/m. De ietwat onaangename glans die er

(3) Bedacryl 122 X dat in het Laboratorium wordt gebruikt, is een oplos
sing van een gepolymiaeerde acrylverbindmg in Xylol. Een door- 
drenkingstechniek waarmede kan vergeleken worden werd gepubli
ceerd door LEFEVE, R. en SNEY ERS R. : La microchimie des 
peintures anciennes .Une nouvelle méthode de préparation des cou
pes ; in : Mededelingen van de Vlaamse Chemische Vereniging, 
12e jg., nr 1-3, 1950, bl. 99-101.

h1.1
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(4) SALIN, E. en FEANCE.LANOHD, A. : Lc fcr aVcpoquc mérovin- 
gicnne. Paris, 1943. P. 12 ct suivantes.

Een gelijkaardige, doch eenvoudigere methode dan de onze 
werd reeds vroeger gepubliceerd (/»).

Het verschil in de behandeling vloeit voort uit faktoren van 
verschillenden aard. Tussen deze varianten in de behandeling, 
verkoos het Centraal Laboratorium der Belgische Musea deze, 
welke, misschien ten nadele van een fraaier uitzicht, grotere 
waarborgen biedt voor het behoud dezer relikwieën van het 
verleden.

van is, wordt ruimschoots vergoed door de betere 
bewaring van de oude grondstof.

Dankbaar Naschrift.
Kan men zich indenken welke de bewonderende gevoelens 

kunnen zijn die iemand zouden overweldigen wanneer hij er 
geluigevan was hoe een stuk oud, door roest verkankerd ijzer, 
als door een toverslag aangeraakt, werd omgeschapen tol een 
fraai juweel ?

Dit was nochtans de aangename sensatie die Prof. Dr P. 
Coremans, Directeur van het Centraal Musea te Brussel, ons 
bezorgde toen een eerste reeks, door zijn diensten behandelde 
Merövingische voorwerpen naar ons museum terugkeerden.

De redding van deze zeldzame kunstvoorwerpen, die tot een 
traag maar onafwendbaar verval schenen gedoemd, en hunne 
merkwaardige gedaanteverwisseling, vormen een werkelijke 
lopgebeurtenis in hel leven van ons kempisch museum.

Om dit a'lles voelt het beheer van «Taxandria» zich gedron
gen hier uiting te geven aan zijn diepe gevoelens van hulde 
en dankbaarheid die uitgaan naar Prof. Dr Coremans, aan 
wiens voortreffelijke en terecht befaamde wetenschap, gepaard 
aan een belangloze en warme liefde voor de relikwieën van 
het verleden, deze hoogst gelukkige en bewonderenswaardi- 
ge verwezentlijking in de eerste plaats te danken is. Taxan- 
dria’s dank gaat tevens naar zijn staf uitgelezen medewerkers 
die door hun kunde, hun zorg en hun geduldige toewijding 
deze schitterende ■vetrwezentlijling mede hebben mogelijk 
gemaakt : de heer R. Sneyers, laboratoriumchef, en vooraf 
Mej. D. Goorieckx, specialiste voor de metaalbehandeling, en 
welke, door geboorle, nog van Turnhoutse afkomst is.

HET BEHEER VAN TAXANDRIA.
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OUDE TURNHOUTSE FAMILIEN :

De familie Van Meurs

door

JOS. HENDRIGKX.

<
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Hoogstwaarschijnlijk is de familie van Meurs afkomstig uit 
Noord-Nederland. In hel Adelsboek van Rietstap (i) treffen 
wij niet minder dan n verschillende blazoenen van «van 
Meursen» aan, waarvan verschillende klaarblijkelijk op de 
zelfde oorspronkelijke figuren teruggaan, en door de loop 
der lijden gevarieerd werden.

Holland, Amsterdam, Heusden, Den Haag, Gorinchem. 
worden vermeld a’ls verblijfplaatsen dezer familiën.

Op het archief Turnhout berust een schepenzegel van Mathijs 
van Meurs van 1667 die geen heraldisch wapen vertoont, maar 
slechts de initialen van zijn naam, met. enige bijhorigheden 
die veel overeenkomst hebben met een huis- of koopmansmerk.

Wanneer vest’gde de familie zich in onze stad ? Hel Jaarge
tijdenboek van het Kapittel van Sint Pieter (XVe en XVIe 
eeuw) (2) vermeldt geen enkele maad deze naam. De Cijns
boeken van i368 van heil and van Turnhoul(3) maken enkel 
gewag van hen op hel einde der XVI eeuw, wanneer zij spreken 
over Mathijs van Meurs, wonende op de Markt in «de W.itte 
Leeuw» (4).

Het is pas in de tweede helft der XVIe eeuw, dal we kennis 
maken met de familie. Namelijk in de parochiale huwetlijks- 
registers van Sf. Pieterskerk, die vermelden :

Jan van Muers, gehuwd met Dimphna Vermeulen op 22 Oct. 
1.Ö77 (fol. 6135) :

Matheus van Meurs, gehuwd met Hadewigis Merx, op 28 
Nov. i58Zi (fol. 5171) ;

tl) RIETSTAP, (J.B.) Armorial Général.
(2) JANSEN, (J.E.), Jaarty denhoek van het Si Pictorskappittel te Turn, 

hout in de XV-XVI eeuwen. Turnhout, 1624.
(3) JANSEN, (J.E.), De cynsboeken van het Land van Turnhout. 

Turnhout, 1935.
(4) Idem, blz. 108. Register van anno 1600. eMatye van Meurs, op huys, 

hof oen de merekt geheeten den Witten Leeutee wevende den hocck 
van de Olteretraet, Oist syn zelfs, Ziiyl d'OllerstracI, 11'csl de Merekt, 
Noort Jan Pauwels ».
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thi/8 van

Jan van Moers, gehuwd met Elisabeth Walschaerts op 26 
Febr. 1585 (fo1>. 5i73) ;

Jan van Moers, gehuwd met Margaretha Vermoeien op i4 
April i589 (fol. 5i86).

Tn welke graad deze van Meursen met Mathijs, de stamvader 
der familie die we hier behandelen, in verband staan, is niet 
uil te maken. Wel ziet men dat de familie hoog staat aange
schreven, daar zij aanstonds bekleed wordt met de bestuurs
ambten en opgenomen wordt in de voornaamste families der 
stad, zoals bijv, de Walschaerts. die onder hunne leden telden, 
Quirijn Walschaerl, secretaris der stad in löpo.

De schrijfwijze van de familienaam : van Meurs, van Muers, 
van Moers, wordt gedurende de iSe eeuw kortaf Meurs. Deze 
leeft heden ten dage nog voort-onder de Turnhoutse bevolking.

I. — Stam : MATHIJS VAN MEURS
Mathijs van Meurs, + (5) 23 Maart i6o3 ; x . 28 Nov. i584 

met Hadewigis MERCX, + 19 Ocl. 162/1.Zij woonden op de 
Markt in «Dc Witte Leeuw» (hoekhuis Markl-Otterstraat, nu 
huis Boenders), en werden begraven in hel koorken van Sint 
Sebasliaan in St. Pieterkerk (6).

Daarvan :
•tan, +28. Oct. 16/10. Hij was koopman en bleef onsrehnwd 

Uil zi jn merkwaardig testament blijkt dat hij een vermogend 
man moet geweest, zijn. Hij woonde evenals zijn vader in het 
huis «De Witte Leeuw» en werd betrraven in hel koorken van 
Sinlc Mert.cn (7) in de Sinl-Pieterskerk.

 de vrouw van Geraart 1IERTSSENS. Haar naam 
wordt in hel testament niet vernoemd.

Jennckcn, + 3 Aug. 1660 ; x Marcus GF.ER'TMANS 2 Aug. 
1606 (fol. 451), welke borgemeester was te Turnhout (8).

(5) °, eedoopt, x gehuwd, + gestorven. De nummers tussen haakjes, 
duiden de bladzijden aan der doop-, of huwelijks- ofwel dodenr-’gis- 
sters.

(6) Hun grafschrift vedmeldt : «Hier tect begraeven den eersaemrn Ma- 
Meurs, coopman, sterft den 2-7 Meert 1603 ende eerbaere

Hcylljen Mcrcx, si/ne huysvrouwe streft, 19 october 1624.1 Bundel 
«Grafschriften». Stadsarchief.

(7) Grafschrift : «Hier leet den ecrsacmcn Jan van Meurs, coopman 
streft, den 28 October 1610 «Zijn testament berust op het Stadsar
chief. Bundel «Familie van Meurs. » 17 October 16-10.

(8) Grafschrift : «Hier loet begroeven den ccrsaemen Marcus Geertman, 
Borgemeester deser Stadt ende Vryehgt van Turnhout. Eerste gees- 
tclykc vader van hel cloosier der mindebroeders alhier, sterft den 
20 April 1659 ende eerbaere Joanna van Meurs, syne hugsvronwe, 
sterft den Aug. 1660.1

Mert.cn
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II. B. Stam : SEBASTIAAN VAN MEURS.
Sebasliaan, + 26 Juni t663 : x Anna EMPSENS 22 Oct. 

1627 (fol. 5305), + ... Aug. 1686 (fol. 4812). Hij was Borge- 
meesfer van i65q tot, 1661 (12) en tevens Heilig Geeslmeesler 
(i3). Hij + 27 Juli i663 (fol. 4769).

x Jan DIELS (9) welke + 8 Nov.

(9) Grafschrift : «Hier led begroeven Jan Dicls in syn leven Kerck- 
meester deser Sta'dt ende Vryhcyt van Turnhout, sterft den 8 Nov. 
1654 ende eerbare Maria van Meurs, syne huysvrouwe sterft den 
9 Juni 1659.»

(10) «Sepulture van Hcndriclc flobert, in syn leven Aelmorsenicr deser
Vryhcyt, sterft den 18 Jan. 1733 ende van syn vader Peter Robert, 
Kerkmeester deser Kerck, sterft den 13 Meert 1694 en van syn moe
der Hcyltjen Diels, sterft den 27 Jan. 1698 en van sijne grootvader 
Hendrick Dicls, in syn leven Borgcmccster sterft den ................ ende

van syn© grootmoeder Heyltjcn van Meurs sterft den 5 Mcy, 1688.»
(11) <r.Hicr led begroeven den ecrsacm.cn Rochus van Meurs, Schepen, 

en Borgemeester ende Hciligcgccstmcester deser Vreyhcyt van Turn
hout heeft gediend, sterft den 11 Nov. 16... ende cerbaere Helwigis 
Diels, syne huysvrouwe sterft den 27 Februari...'»

(12) Bnrgcmeesterrekeningen.
(13) «Sepulturc van den cersaemen Sebastianus van Meurs, in syn leven 

geweest Heyliggcestmeester ende Borgcmccster der Stad ende Vry- 
heyt van Turnhout, sterft den 26 July 1663 ende cerbaere Anna 
Empsens syne huysvrouwe, sterft 30 Augustus 1686».

II. A Stam : ROCHUS VAN MEURS.
Rochus, x Helwigis DIELS. Hij was Borgemeester van 1687 

tot 3g en van t63p tot Zit. Tevens was hij schepcne omstreeks 
 en vervulde het ambt van Heilig Geesfmeester. Zij wer

den begraven voor het altaar van de II. Apolonia (11).
Hunne kinderen waren :
Elisabeth. ° 20 Sept. t6t3 (fol. 578).
Mathias. 0i2 Nov. 1617(fol. 617,) we|!kc verder wordt be

handeld, ITT. A. I.
Catharina, ° 21 Maart 1620 (fol. 64o).
Maria, °6 Jan. 1626 (fol. 6p5).

Mayken, +9 Juni i65p ;
i654.

Rochus, waarover verder. II. A.
Sebasliaan, waarover verder, II. B.
Hcyltjen (10), + 5 Mei 1688 : x Hendrik DIELS Adriaan- 

zoon op 19 Junii622 (foL 526'1), welke + vóórt 647- ïn de 
Rorgemeestersrekeningen vinden wij dat hij het ambt van 
Borgemeester waarnam van i643 tot t645. Zijne vrouw verving 
hem na zijn dood van 1647 ,o1 '649.

t ;

1

ecrsacm.cn
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/i Sepl. i636 (tol. 911). Wordt verder behan-

0

Malais, van der Bruggen,

slechts één kind : Maria Elisabelh (16), 
1709)

(14) «Rustplactsc van Jacobus Colen, stierf den 17 Juny 1698 ende Anna 
Catharina van Mcurs syne huysvrouw stierf de 29 July 1711 ende 
hunne nacrcomclingcn en Maria van Broeckhovcn haerc nichte sterft 
den 16 Februari 1778». Voor Jacobus Colen is er een verschil in de 
opgegeven datum. Het overlijdensregister vermeldt : 26 Augustus.

(15) Testament van Mathias (Mathys van Mcurs, gehuwd met Gocdela 
van den Plasch, 19 Scp. 1691, waarin de ene alles aan de langst
levende legateert. Wordt echter bepaald, dat hun zoon, den Heer 
Joan Baptista van Mcurs «hoofd schout eth der Stad ende Vryheyt 
ende Lande van Turnhout, gehuwd met Jouffrouw Ida Belmans, 
reeds heeft genoten syn houwclyksgocd, welck sal gekort worden op 
syne erfenis.-» Beiden verlangen begraven te worden voor het autaar 
van den Zoete Naam Jezus in Sint Pieterskerk.

(16) . Baptisata est Maria Elisabetha, filia legitinia Domini ac Magister
Joanncs Baptista van Mcurs, Sculteti Oppidi Munieinii et totius 
terij Turnoltani cl Domiccllae Idac Belmans. P.P. Dominus et Ma
gister Jocs Belmans F.U.L. et Domicellac Maria Truyens Domina 
Malais, van der Bruggen, van Castclc etc. Doopregister fol. 1709.

x Jan VERACHTER

III. A. 1. Stam : MATHIAS VAN MEURS
Mathias, ° 21 Nov. 1617, zoon van Rochus en Heiwigis DEELS 

x 6 Jan. 16/11 (fol. 5355) mei Gudula van den PLASCH. Was 
Borgemeester van 1669 tot 1671. Vervuilde het ambt van sche- 
nene rond t656. Beiden verlangden begraven te worden voor 
het altaar van den Zoeten Naam Jezus (i5). Mathias + 3 Oct. 
1691 (fol. /1822).

Hunne kinderen waren :
Jan Baptist, ° p April 16/12 (fol. 1008I ; x Ida BELMANS. 

Hij was Hoofdschout van het Land van Turnhout. W.:j vinden
” ° 22 Juni 1677 (fol.

Daarvan :
Mathias, ° h Maart 1629 (fol. 78/1).
Heiwigis, ’ 4 Juni r63i (fol. 816) ;

28 Sepl. 1666 (fol. 5/127).
Jan Baptist, 0 

deld, III, B. 1.
Anna, ° v.g Maart i63p (fol. p5i).
Sebastiaan, ° 9 Maart 16/12 (fol. 1102).
Angustinus, 0 28 Mei i6/>5 (fol. ro55) ; wordt verder behan

deld, III, B. 2.
Anna Catharina ° 18 Nov. 16/18 (1112) ;+ 26 Aug. 1711;

x Jacobus COLEN (1/1).
Elisabelh, ° 5 Oct. i65i (fol. i656).
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I

Anna de BICES-x
O

1

io Febr, 1668 (fol. i5i5).
27 Mei 1669 (fol. i54i).

29 Juni 1670 (fol. 1,582) :
' 20 Juni 1695 (fol. 2070).

19 Mei i663 (fol. 1357).
19 Nov. i665 (fol. 1390) ; + 18 Sopt. 1706.

Maria WOUTERS, 
(18). Koopman.

1

A uguslinus, 
Joanna, 0 1 
Jan, ° 7 Oct. 1677 (fol. 179).

10 Oei.

ïv I 
H; 
h

III. B. 2. — Stam : AUGUSTINUS VAN MEURS.
Auguslinus, ° 28 Mei i645 ; x Anna Maria van ALPHEN op 

>4 April 167.3 (fol. 5447). Hij was deken van de SI. Jorisgil- 
dc in 1683/84.

Daarvan :
Hclena, ° 29 Oei. 1677 (f°ï- 1717).
Scbasliaan, ° 11 Sept. 1679 (fol. 1760).
Jan, ° 5 Mei 1681 (fol. 1800).
Maria, ° 16 Oct. 1682 (fol. i835).
Maria, °i6 Mei 168/1 (fol. 1872).
Maria, ° 19 Sept. 1686 (fol. 1686).

Adriaan. ° 11 Mei i644 (fol. io.38) ; x 26 Jan. 1689 ffol. 
559r>) Mechel’ina van HENS, weduwe van wii'tn Hieronimus 
Lovx (17). Na de dood van haar tweede man, zou zij een derde 
huwelijk aangaan mei Jonker AArillem van Bock, uil Zeeland.

/inna, 0 10 Aug. 16/16 (fol. 1073).
Eltsabelh, °
Antonias, °
Rochns,
Petras, °

(17) Huwelijkskontrakt van «den Ecrsacmcn Sr Adrianus van Meurs, 
Mathgssonnc, toecomendc Bruydcghom ter eenre, ende Jouffrouw 
Mechclina van Hen», wed mee wylen den Heers Jierouimus Loyjc, 
ter andere egden, toecomendc brugt, de salvo brugt gcassistecrl met
renen momboir haer metten rechte gegeven, 1Ö89, 25 July. Bundel 

Familie van Meurs, STADSARCHIEF.
(18) «Scpidturc van Jan Baptist van Meurs, koopman stcrlt ........ ende

Maria Wouters syne hugsvrouice, sterft den 1 Juny 1711 ende Eli. 
sabeth van Meurs haer dochter, sterft den IS September 1700.

io Oct. 16/17 (f°l- 109/1).
9 Maart i65o (fol. tt6/i).

° 7 April i652 (foU. ti64).
17 April i652 (ii64) ; waarover verder IV, A.

III. B. 1. Stam : JAN BAPTIST VAN MEURS
Jan Baptist, ° 4 Sept. i636 ; x 

1662 (fol. i44i). Deze + Juni 1711
Daarvan :
Sebaslaan, 0
Elisabclh, °
Gcrardus, °
Gcrardus, 0 :
Jan Frans, ° ;

TER. Daarvan : Maria,
° i3 Maart 1673 (fdl. 1021).

12 Jan. 1675 (fol. 1607).
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O

2/1 Sepl. 1690 (fol. 2100) .O

i

°22
Elisabeth HENDRICKX (21).

22 Nov. 1680 (fol. 1789), waarover verder on-

Sebasliaan, ° 19 Juni 1688 (fofl. 2o53).
Jacobus 20 Juli 1689 (fol. 2076).

V. A. — Stam : JAN BAPTIST VAN MEURS
Jan Baptist, “22 Nov. 1680 als zoon van Petrus en Pmsina van 

den Eynde, x

IV. A. — Slam : PETRUS VAN MEURS.
Petrus, ° 17 April i65/i ; x in eerstc huwelijk met Rosina 

van den Eynde op 3 Ocl. 1678 (fol. 5522). Deze + 19 'lei 1689 
(fol. /1818). Hi j was brouwer (19) en woonde aan de Warande 
van het kasteel. In de jaren 1686-87 was hij deken van hel St. 
Jorisgilde.

Daarvan :
Jan Baptist, 

der V.A.
In tweede huwelijk verbond Petrus Van Meurs zich met 

Joanna Maria VERHAEGHT. Deze zou na de dood van haar man 
hertrouwen met Anthoon VERVENNEN (20).

Uit het huweflijk Meurs-Verhaeght sproten :
Maria Calharina, 0 20 Ocl. 1691 (fol. 2116) ; 

GOETITEM.
Ludovicus,

x Paulus van

(19) l Dcc. 1688 : Aenspraccke entte conclusie voor Peetcr van Mcurs, 
Brouwer alhier acnleggcrc, wegens de weduwe Huybrcct Wyngacrts 
gedaagden. STADSARCHIEF, bundel v. Meurs.

(20) 29 Aug. 1701. «Inventaris van schulden en te ontvangen gelden by 
sterfhuys van wijlen Jennc Maria Vcrhacgt, weduwe was van Peetcr 
van Mcurs ende daernacr getrouwt mi Anthonio Vcrvennen. 'Peeter 
van Mcurs komt er voor als brouwer van beroep.

(21) I April 1729: «Corton «tact. Bccckcninghe bewijs et Bcliqua dcwelcke 
mits desen voor syno Hccrcn die Schepenen als Oppermomboiren der 
Stad! ende Vryheyt Turnhout doende ende ovcrlcverende is Heer 
cndcMccsterHcnricusEustachius Ooms al rnoniboir der kinderen wylen 
Pcctcr van Mcurssoo van 'i eerste als van tweeden bedde voor soo 
veel is rockende de goederen gecomcn van wylen Jouffrouw Maria 
van den Plasse ende int gcrncyn gebleven tusschcn haore erfgenaerne 
wesende de voorschreven kinderen ende dat acn Paulus van Gocthern 
als man ende rnoniboir van Maria Catharina van Mcurs cum suis 
wordende alhier ccrsMyck getclt den Boni oft Ontfanck.s
Volgt do opbrengst van veschillendc stukken land en weiden, welke 
komt te belopen op 1853 Gulden 11 >4 Stuivers. Volgt de uitgave 
waaronder: «Conform specificatie soo compt den rendant over de- 
noiren gedaan in sacckcn der kinderen ende kintskindcrcn van wylen 
Mathijs van Mcurs tegen Mcchelina van Ens, weduwe wylen Adriaen
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Elisabelh

Theodorus

)

X

 Catharina van Erck. 
Petronella van Poppel.
... Catharina Veus.

 Catharina Riemen.

Petrus van Meurs x 
Michael van Meurs

x .
x

aan:
24 April 1781 (6932) Anna Willemsen van 

Wortel.
7 Jan. 1774 (6405) Maria van Mechelen.
x  Maria Dcmeyser van 

Merxplas.
x  Catharina Wyen.
23 Maart 1762 (6184) Petrus Petit (Zeker

Gerardus van Meurs 
Joanna van Meurs x

zelfde familie ; doet beroep op de fondatie van Jan van Meurs. 
Bavo van Meurs x  Maria Mas .
Leonardus van Meurs x  Anna Schippers.
Matheus van Meurs x  Anna Mostmans van 

Mercsplas.
Cornelius van Meurs x 
Jan van Meurs x .. 
Petrus van Meurs 
Matheus van Meurs

Hunne kinderen waren :
Petrus, ° i Nov. 1708 (fol. 2433).
Bosa, 0 27 Dec. 1709 (fol. 2453).
Joannes Philippus, 0 7 Mei 1716 (fol. 254?^ ; x 

van BELIAUW op 3 Sept. 1771 (fol. 63g4).
Joanna Cornelia, 0 11 Febr. 1717 (fol. 2689) ; x 

MAES op 3o Juli 1769 (fol. 6160).
Petrus GuilielmUs, 0 12 Ock 1718 (fol. 1627).

van Meurs, soo over de vocaticn nacr Turnhout en Brussel als over ’t 
formeren van instructien in de voorgeschreven sacken verschoten oen 
porten van brieven als andersints van de by de selve specificatie uit- 
gedruckt voor de somme van 100 gulden 4 Stuyvers.D
Waaruit klaarblijkelijk te voren komt, dat er een proces moet ge
weest zyn aangaande de erfenis, tegen Mechelina van Hens, weduwe 
wylen Adriaen van Meurs; die ten slotte, dan ook is uitgesloten ge
worden. De geheele uitgaaf bedraagt 307 Gulden 14 Stuivers.
Aldus gedaen, geliquideert ende gesloten, ten overstaan van Paulus 
van Goothem, als man ende momboir van Maria Catharina van Meurs 
Jan van Dyck, als momboir ende Fransus Hendrickx als toesiender 
van de minderjacrige kinderen wylen Jan Baptist van Meurs ende 
Elisabeth Hendrickx, miisgacders van Rcyner van Gastel ende d' 
Heer ende Meester N.F. Pauly, Schepenen ende Oppcrmomboiren, 
desen 1 April 1729.* (S) N.F. Pauly.

(21) Wy treffen de volgende families 
Matheus van Meurs x
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Phillips van

(22) 17 Sep. 1793 : «Vertoont seer reverentelyck F. J. Karstens, wettelyck 
kindt van wylen Guilliam Karstens ende Isabella van Meurs, hoe 
dat naer doode van Philippus van Meurs de hellight van de eene 
jcarlykxc somme van vyftigh guldens gemacckt aen den Arme 
Taefcl alhier door Joannes van Meurs op conditie, dat syne behoef
tige familie, dacr toe sonde gepresseert weesen heeft stilgestaan ter 
somme van 325 guldens.» 
Vernoemd in de akte Joan.ua van Meurs, dochter van 
Meurs gehuwd met Peeter Petit, welke ook van de fondatie genieten.

Hel is ons ónmogelijk, met zekerheid, de verdere afstam
ming van de familie op te sporen. Wel voelt men steeds ver
wantschap aan met de overige Meursen die worden aangetrof
fen in de 18e eeuw (22) ; doch vaste gegevens ontbreken tel
kens. Of dit te wijten is aan leemten in de geboorteregisters 
ofwdl aan lijdelijke uitwijking naar elders, valt moeilijk te 
bepalen.Tevens stellen wc een sterk verval vast op het einde van 
de zelfde eeuw, wanneer leden der familie beroep moeten doen 
op de fondatie welke werd gedaan door Jan van Meurs ten 
gunste van de Armentafel (23). Ook van haar vroegere, drukke 
deelname aan het stadsbeleid, schijnt voorgoed, een einde te 
zijn gekomen.

Joan.ua
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In den naeme Godts Amen Byden innehoudcn van desen le- 
genwoordigen openbaeren inslrumenle van leslamenle sy con- 
de ende kennelyck eenen igelycken dat op heden datum voor 
my Lambrechl van Berwaerl als openbaer notaris by den Rade 
van Brabant geadmilteert residerende binnen de Vryheyt van 
Turnhout ende in presentie van de geluygen hier onder ge- 
noeml verschenen is den Eersaeinen ende discreten Jan van 
Meurs Matthyssone ingesetene dcrse’lve vryheyt, siek naer den 
Lichaemen te bedde liggende maer nochtans syne memorie, 
versland ende vyf sinnenover al wel machtig wesende ende ge- 
bruyckende gclyck dat claerlyck was blyckende, den welckcn 
overdenckende de broosheyl der menschclycken nature, daller 
niets sekerder en is als de dool ende niet onsekerder als de ure 
dersolve, heeft daeromme gemaeckt, geordonneerl ende ge
sloten gelyck hij maeckt, ende sluyt mits desen syn testament 
ende uytersten wille inder veuge ende manieren als hier naer 
volghl, willende ende begerende uylterlycken dat ’t selve sal 
stadt grypen, van weerden gehouden worden ende volcomen 
effect sorteren sal ’t sy by forme van testament, codjcilllc.gifte 
ofte maninge die men heeft ter saecken van de dool ende an- 
dersints soo iemant Christen menschen 'estamenl ende uylïr- 
sten wi'lle naer de geeslelycken ofte wcreldlycken Rechten al- 
derbest van weerden syn mach, niet tegenslaende dat alle 
ende een iglycken de poinclen ende solemniteylen van recht 
hier inne gerequireerl niet al noch volcomentlyc geobscrveert 
ofte onderhouden en waren oock fiiet tegtenstaende eenige 
stadlssleden, municipale statuylenofle lantrechlen ter conlra- 
rien, alle wdlcke rechten ende effecten van dien soo verre die 
desen synen testamente ende uytersten wille waren liegen gaen- 
de hy testateur gederogeerl heel, ende derogeert expresselyck 
mits desen :

In den eersten soo beveelt hy testateur syne siele soo wan- 
neeer die by den wille Godts uyl synen lichaemen scheyden sal 
Godt Almachtig, Maria syne gebenedyde Moeder ende alle dat 
hemeilsche geselschap, ende syn doode lichaeme der gewyder 
Aerde, begerende begraeven te worden in hel Ghoorcken van 
Sint Merten voor den Altaer in de Kercke van Sinte Picter al
hier Turnhout : voorts willende ende begierende dal hem sal 
naergedaen worden een Eerlycke begraeffenisse, ende uylvaerl 
met vigiliën ende diensten daartoe gerequireerl : item gunt, 
geeft, laet ende maeckt hy testateur lot behoeve van d,e schamele 
huysarmen deser vreyheyl de sommp van seslien hondert gul
dens eens uyt syne achter te latene goederen te profiteren, die
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uylgeselh sullen moeten worden op iienlhe met last ende con
ditie dal daer uyl alle jaeren op synen slerffdach sai gedaen 
worden een iesende missen deur den Pastoor deser Vryheyt 
voor den voorschreven Alhier, daer af den sclvcn Pastoor voor 
synen dienst sal hebben elcke reyse twee guldens, ende den 
Ceuslcr thien sluyvers alle jaeren aiis syne testateurs jaergelyde 
sal gehouden worden, als wanneer deselve huysarinen sullen 
schuldich syn te moeten comen in den selven dienst, ende bid
den voor de salichheyl van syn testateurs siele : Ende oft liet 
quant dat iemant van syn testateurs vrienden quamen lol deca
dentie, oft de forlune haer tegentiiep, dal deselve in dien geval
len sullen jaerlyckx genieten van de voorgieschreven renthe de 
somme van vyfligch guldens eens : Item gunt, geeft, laet 
ende maieckl hy testateur aen ende lot behoefte van de Minde- 
broeders lot Herenlhals de somme van Honderl guldens eens 
in laeffenisse synder sielien te bidden : Jtem noch gunt, geeft, 
llael ende maeckt hy testateur aen vyfenlwintig schamele men' 
schen dat die op den dach synder uylvaerl elck sullen gecleet 
worden soo cleen alsgroot,'mansende vrouwpersoonen,in wul- 
len laken, mede oock kousen ende schoenen, lende ’t laken te 
wesen van dry gulldens sesse sluyvers d’elle root ofte blauw, 
ende daer voor te moeten comen inden dienst dpr selve uyt- 
vaerl biddende voor de salichheyl van syns testateurs siele : 
Item gunt, geeft, laet ende maeckt hy testateurs aen ende tot 
behoeve van de kinderen van Geraerl Herlssen syns testateurs 
neve de somme van twee hondgrl guldens eens te setten op erf- 
renl.he ende dat den selvien Geeraerl daer af sal genieten den 
jaerli jckschen intrest ofte renthe syn llevenlanck gedurende, 
wclckie penninghen sullen geadminisireert worden by Marcus 
Geerlmans ende Jan Diels : Item gunt, geeft, laet.en maeckt hy 
testateur aen Maeyken Volders syn llegenwoordich Jonckwyff de 
somme van sesse honderl guldens eens boven haere heure, en- 
de daer toe noch eens gecleet te worden van rock ende lyfken 
d laken van vyffguildens en thien sluyvers d’elle, mitsgaeders 
cousen ende schoenen ende dal voor ende in recompense van 
haeren getrouwen dienst aen hem testateur gedaen ende alnoch 
sonde mogen doen, willende ende begerende dal allen deselve 
legaten terstond naer syn testateurs afflyvicheyt uyl syne tes
tateurs achter te laelene goedleren sulHen voldaen worden : 
Ende acngaende alle syns testateurs resterende andere goederen 
cgeene uylgescheyden haeffelycke ende erffelycke over ende 
boven alle voornoemde legaten, Kercken Rechten ende wetti
gen schulden voldaen synde aflle deselve goederen, gunt, geeft, 
laet ende maekt hy testateur aen ende tot behoeve van de kin
deren van syne broeders ende susters te deelen in deser manie' 
ren te welen aen Marcus Geertmans kinderen geprocreert by 
Jenneken van Meurs syne testateurs suslere acht gedeelten
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lioofls gelyck Idem acn de kinderen van Mayken van Meurs 
twee gedeelten, item acn de kinderen Sebasliaen van Meurs 
acht gedeelten, soo hy noch kinderen verwachtende sou mogen 
wesen, item aen de kinderen Heylljen van Menrs dier vader 
af is Hendrik Diels sesse gedeelten : Ende. aengaende syns tes
tateurs huys, hoff daer hy testateur tegenwoordig inne woont 
genaemt den Willen Leeuw wi'll ende begeert hy testateur dal 
de voorschreven Sebasliaen van Meurs daer af sal hebben syn 
beliefte ende geprefereerl syn ’t selve Ie hebben ende behouden 
voor de somme van vierduysent. guldens eens : Ende indien 
dal hy hel selve huys hof daer voor niet en begeert soo s.al Anne’ 
ken van Meurs huysvrouw van MarcusGeerlmans'T selve huys 
hoff daervoor mogen houden ende hebben in haer belieft : Item 
noch maeckt hy testateur aen Heer Philips van Hulsel, 'kuilde
ken tol Merchtem int quarticr van Aelst eenen silveren croes 
ier weerden van drye ponden Vlaems lol eene memorie daerop 
syn testateurs naeme sal gesclh worden wel verstaende syne 
testateurs willle in desen te wesen dal de ouders van de voor
schreven syns testateurs broeders ende susters kinderen (no
pende de goederen als voor aen de selve kinderen gemaeckt) 
sullen de selve goederen regeren endetrecken daeraff jaerlyckx 
de profylen van dien elck uyl syne soo lange desdlve ouders ie’ 
ven sullen lol hunne particulieren prouffylen sonder aensien 
der voorschreven kinderen instituerende alsoode voorschreven 
kinderen inde erffelyckheyt endecapilael der voorschreven goe
deren in manieren als voer, ende henne voorschreven ouders 
inde tocht voor syne testateurs erfgenaeme, wesende voor exe
cuteurs van desen synen testamenten den voornoemden Marcus 
Geertmans ende Jan Diels, maekende deselven daer voor ellck 
twelf guldens eens : Ende dit verclaerenden den voorschreven 
testateur syne testament ende uylerslen wille te wesen willende 
ende begerende dal ’l selvcn in allle syne poinclen ende leden 
sal stadl grypen van weerden gehouden, volbracht ende ach
tervolgt worden lol aller lyden. Ende ofl iemand hem hier le
gen opponeerde ofl opponeren wilde soo wilt ende begeert hy 
testateur dal alsulcken opnonenl ofte opponenten sulllen syn 
ende blyven geexcludeerlende gepriveerl vanallen helgenc dat 
hem eenigsints soude mogen loecomen in syne testateurs goe
deren mits aen alsulcken Opponent ofte opponenten alleenlyck 
safl gegeven worden elck sesse guldens eens. Ende insisleeren- 
de in plaetse derselve opponenten de huysarmen deser voor
schreven vryheyt reserverende hy Testateur niet Ie min syn 
meerderen ende minderen in desen soo dikwils hem dal goet 
duneken ende gelieven sal : begerende hier af voor my nota
ris voornoemt gemaeckt ende. geleverl te worden instrumenten 
een ofte meer in d’allerbesle ende stercksle forme als mogclyck. 
wesen mach ende sonder archelisl.

I i
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Aiklus gcdacn ende gepasseerl mei voorgaende behoorlycICe 
stipulaties voor my Lambrecht van Berwaer als notaris ver
noemt ende in pressent ie van den Eerw. lieer Nicolaes Guylen 
Pastor op ’l Begynhoff alhier ende Augustyn Veken ineesete- 
ne derselvc vryheyl als geloofweerdigen getuigen met my no
taris vernoemt hiertoe geroepen ende gebeden, hebbende by 
Testateur met oock de voorschreven getuigen de minute van 
desen met, hunne cygen handen ondcileekenl op den 17 October 
iC4o omtrent tusschen den acht ende negen uren voornoen, 
ende was ondertekend. Jan van Meurs. Nicolaes Guylen Pastor 
Beginagy in Turnhout. Augustyn Vekens, onderslonl Quod af 
testor mea manu propria el signo Berwaer P. GoKlala concord.at 
ciim minula sua Prothocollari quod altestor.

(S) II. CROONENBOOM.
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i. AANSTELLING VAN PASTOOR BECKIJ.
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Uil dc «Geschiedenis van Grobbendonk» van P.J. Goet- 
schalckx(i) is ons een Manuale van Pastoor P.J.W. Beckij be
kend. We hadden vroeger inzage van hel document in het 
Kerkarchief van Grobbendonk.

Hel werd geschreven op papier, ingebonden in een nerka- 
menlen omdlug, metende 21 x 33 cm.Hel boekje is gepagineerd 
van blz. 1 tol 208, echter de bladzijden g3-2i6 en 2ig-23o ont
breken ; we vonden ze niel terug. De titel luidt: Manuale voor 
mij P.J.W. Beckij S.F.B.F, geborligh van Antwerpen Paster 
van Ouwen alias Grobendoncq, beginnende van hel jaar 1753.

We resumeren de voornaamste delen ervan..

i

lil

Uit de Geschiedenis van Grobbendonk:
Het manuale van pastoor P.J.W Beckij, a°1753

De Pastorij is «Collationis Provisorum Seminarii Epis- 
copalis Antwerpiensis». Door de «Faculteit der Arten der ver- 
maerde Universiteyl van Loven» werd Pastoor Beckij genoemd 
de 8ste Orlober 1794. Hij werd voorgesle'ld aan de proviseurs 
van hel Bischoppelijk Seminarie van Anlwerpen voor al de 
collalien, provisien ende ander 'disppsilien van geestblijke 
Beneficiën». Door en na de dood van Pastoor R.O. Schellincx 
van de pastorij van Grobbendonk heeft Beckij die pastorij met 
hare col'ialie en dispositie aanvaard uit de handen der provi
seurs van het Antwerpse Seminarie, de 3oste October 1760. De 
3iste October 1760 verkreeg hij de colllalie van de pastorij uit 
handen van de Universileil. Hij presenteerde zich te Antwer
pen bij de Bisschop voor hel examen, om nadien in de pasto
rij geïnstalleerd te worden, wal hem was geweigerd geworden- 
De 25ste Mei 1761 nam hij echter bezit van de pastorij. Doch 
het Bisschoppelijk Seminarie stelde de E. Heer Galle aan. De 
heer Beckij wendde zich dan lot de Souvereine Raad van Bra
bant, waar hij procedeerde tegen de proviseurs van hel Semi
narie gedurende twee jaar. Hij won het proces «cum expensis» 
blijkende hel vonnis van de Souv. Raad van de 2isle Maart 
17Ó3.

- 1.

i.
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2. BEZITTINGEN DER PASTORIJE (blz. 4-i3.)

I

ll

Panden belast door cijnsen :
1) . een curcn ofl pastoreël' huys met een stalleken, schure, 
back buere, hof, blijckdries, eenen clijnen boomgaert ende 
vischerije, cle. en is gelegen in de Slijckslraete
Op dit huys en erve hebben de heren van St Martinus op den 
Tliroon een jaerlijekse rente ofte een onquytbaer ceynse van 
VIER veertelen rogge ’s jaerlijeks verschi jnende Ste Andries 
Misse. »
(Van deze cijns is de pastorij ontlast sedert September 1778, 
toen hel oudepasloreel huis werd verkocht met de cijns). 
(Daarop heeft ook de heer Graaf een jaarlijkse cijns van een 
«capuyn» te betallcn in geld, 10 stuivers.)
2) . het Curen landt. Den Plas oock genaemt het Kremersgat, 
winnend land, met stronken, kanten, groot een half bunder, 
noord de heide van Boshoven, zuid de Abdij van St Bernaards, 
'vest de Graaf.
(.Dit land is tiendenvrij, maar de heer Graaf heeft er een cijns 
op van T2 mijten.)
Met land werd jaarlijks verhuurd aan differente prijzen, 
b.v. voor 6 meukens koren jaarlijks en voor een ton bier.
3) . De Grote Vekenakker, «een sluck landts genaemt den gro
ten veken acker, gecomen van Francois van Roeyenborgh ende 
Anna Schilleman bij testamente, groot een ha'lf bunder, gele
gen in den gehuchle van boschoven.
4) «Nogh een st.uck landt, genaemt de baene ofl baentien, 
groot een vierendeel, gelegen in den gehuchle van boschhoven 
...gecomen van francois van Royenborgh ende Anna Schille- 
mans bij testamente.»
Voor de landen onder 3 en 4 moet er een jaargetijde gelezen 
worden en 2 Zondaagse gebeden, Zij zijn niet tiendenvrij. Ook 
moet ervoor jaarlijks geleverd worden «twee ponden witten 
wasch, een pondt ter eeren van de II. Maget Maria ende een 
pondt ter eeren van S. Joseph ende voor den overschot misse 
gdlesen worden tot laeffenisse der zielen van voors.».
5) .«Cliinen veken Acker». Een plack landt geheeten den cly- 
nen veken acker, gelegen in den voors. gehuchte, groot on
trent een half bunder. » Dit land is tiendenvrij.
6.) «eenen acker geheeten hel Papenblock, gelegen lot bosch
hoven, groot omtrent twee bunders met syne canten en sron- 
cken. » Tiendenvrij.
7). «eenvierendeel landts genaemt hel langh vierendeel gele
gen onder bosschoven...» Tiendenvrij.
8.) «een plack winnens landt mei syne kanten geheten den 
wyngaerl, grool synde onderhalf veerendeel...» Tiendenvrij.
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Uit de Geschiedenis van Grobbendonk:
Het manuale van pastoor P. J.W Beckij, a° 1753

Uil de «Geschiedenis van Grobbendonk» van P.J. Goet- 
schalckx(i) is ons een Manuale van Pastoor P.J.W. Beckij be
kend. We hadden vroeger inzage van hel document in het, 
Kerkarchief van Grobbendonk.

Het werd geschreven op papier, ingebonden in een perka
menten omslag, melende 21 x 33 cm.lkl boekje is gepagineerd 
van blz. 1 tot 258, echter de bladzijden 93-216 en 219-280 ont
breken ; we vonden ze niet terug. De titel luidt: Manuale voor 
mij P.J.W. Beckij S.F.B.F, geborligh van Antwerpen Paster 
van Ouwen alias Grobendoncq, beginnende van het jaar 1753.

We resumeren de voornaamste delen ervan..

De Pastorij is «Collationis Provisorum Seminar» Epis- 
copalis Anlwerpiensis». Door de «Facullcyl der Arten der ver- 
maerde Universiteyt van Loven» werd Pastoor Beckij genoemd 
de 8ste Ortober 1796. Hij werd voorgeste'ld aan de proviseurs 
van hel Bischoppelijk Seminarie van Antwerpen voor al de 
collatien, provisien ende ander :dispositien van geestelijke 
Beneficiën». Door en na de dood van Pastoor R.O. Schellincx 
van de pastorij van Grobbendonk heeft Beckij die pastorij met 
hare collatie en dispositie aanvaard uit de handen der provi
seurs van het Antwerpse Seminarie, de 3oste Oclober 1760. De 
3iste Ootober 1760 verkreeg hij de collatie van de pastorij uit 
handen van de Universileit. Hij presenteerde zich te Antwer
pen bij de Bisschop voor hel examen, om nadien in de pasto
rij geïnstalleerd te worden, wal hem was geweigerd geworden- 
De 25sle Mei 1761 nam hij echter bezit van de pastorij. Doch 
het Bisschoppelijk Seminarie stelde de E. Heer Galle aan. De 
heer Beckij wendde zich dan tot de Souvereine Raad van Bra
bant, waar hij procedeerde legen de proviseurs van het Semi
narie gedurende twee jaar. Hij won hel proces «cum expensis» 
blijkende hel vonnis van de Souv. Raad van de 21ste Maart 
1753.

I : 
r iI Vr
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2. BEZITTINGEN DER PASTORIJE (blz. 4-i3.)

Panden belast door cijnsen :
1) . een curen oft pastoreel1 huys met een stalleken, schure, 
back bucre, hof, blijckdries, eenen clijnen boomgaert ende 
vischerije, etc. en is gelegen in de Slijckstraete
Op dit huys en erve hebben de heren van St Martinus op den 
Tliroon een jaerlijckse rente ofte een onquytbaer ceynse van 
VIER veerlelen rogge ’s jaerlijcks verschijnende Ste Andries 
Misse. »
(Van deze ci jns is de pastorij ontlast sedert September 1778, 
toen het oudepasloreel huis werd verkocht met de cijns). 
(Daarop heeft ook de heer Graaf een jaarlijkse cijns van een 
«capuyn» te betallen in geld, 10 stuivers.)
2) . het Curen landt. Den Plas oock genaemt het Kremersgat, 
winnend land, met stronken, kanten, groot een half bunder, 
noord de heide van Boshoven, zuid de Abdij van St Bernaards, 
west de Graaf.
(Dit lam' is tiendenvrij, maar de heer Graaf heeft er een cijns 
op van ra mijten.)
Het land werd jaarlijks verhuurd aan differente prijzen, 
b.v. voor 6 meukens koren iaarlijks en voor een ton bier.
3) . De Grote Vekenakker, «een stuck landts genaemt den gro
ten veken acker, gecomen van Francois van Roeyenborgh ende 
Anna Schilleman bij testamente, groot een ha'lf bunder, gele
gen in den gehuchle van boschoven.
4) «Nogh een stuck landt, genaemt de baene oft baentien, 
groot een vierendeel, gelegen in den gehuchle van boschhoven 
...gecomen van francois van Royenborgh ende Anna Schille- 
mans bij testamente.»
Voor de landen onder 3 en l\ moet er een jaargetijde gelezen 
worden en 2 Zondaagse gebeden, Zij zijn niet tiendenvrij. Ook 
moet ervoor jaarlijks geleverd worden «twee ponden witten 
wascli, een pondt ter eeren van de H. Maget Maria ende een 
pondt ter eeren van S. Joseph ende voor den overschot misse 
gellesen worden tot laeffenisse der zielen van voors.».
5) .«Cliinen veken Acker». Een plack landt geheeten den cly- 
nen veken acker, gelegen in den voors. gekuchte, groot on
trent een half bunder. » Dit land is tiendenvrij.
6.) «eenen acker geheeten het Papenblock, gelegen tot bosch
hoven, groot omtrent twee bunders met syne canten en sron- 
cken. » Tiendenvrij.
7). «eenvierendeel landts genaemt hel langh vierendeel gele
gen onder bosschoven...» Tiendenvrij.
8.) «een plack winnens landt met syne kanten geheten den 
wyngaert, groot synde onderhall veerendeel...» Tiendenvrij.
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3. Dit kapittel raakt : «DE INCOMEN VAN DE TUIENDE», 
(blz. tfl-ao'

De Heer Pastoor van Grobbendonk heeft een derde van alle 
tienden over heel het dorp. Die tienden zijn verdeeld in «drij 
weijken ofl Clampen», mei uitzondering van de Warmoes- 
tienden of de tienden vallende over de Nete, die «onverdeyll 
is.»
1. De eerste Klamp.

De «Eysterleyse thiende» is.de grootste en de beste. Zij «be
gint van de Biste brnrrge ende soo recht door neffens de nieuw- 
kerck door de holle Straet neffens de hoge bane die naer Ant
werpen loopt tot aen de stroncken die aen de heyde slaen soo 
dat alle de thiende die aldaar is vallende aen de slincke seyde 
daer onder is tot aen de garmelare straal toe en geheel lysferle 
door tot aen de Nethe ende de hooge baene voors. daer men 
niet en mach overcomen ».
2. De tweede Klamp.

De «Hofeynde thiende» is de kleinste. Zij «begint oock van 
de biste brugge ende soo recht door neffens de nieuwe kercke 
door de holle straet door de hoge baene tot aen het placksken 
comende tegens het bosken sfaende in ’t kercke veldt aen den 
ouden kerck wegh genaemt Peeter van linden naghternoen in
cluis, soodat aflle her "ene acnde rechte seyde aldaer is vallende 
daeronderis tot aen hei hof incluas».
5 beschrijvende nota’s verduidelijken de juiste omschrijving.

a) Nota «dat dese Clampeloopt neffens het voors. bosken 
ooslwaerts ende hef Cure landt van Pulle lol aen het spore, 
da naer de oude kercke loopt en wederom neffens het spore dat 
op bosschoven loopt tot aen het bosch van den baron van Vier- 
sel, en soo wederom neffens de bane die op Vorselaer loopt 
soo dat alle de thiende die aende rechte seyde aldaer 
is vallende daer onder is tol aen hel Capcllcnken staende aen 
het hof».

g.) «een wyken of aerdeken ontrent de bistebrugge groot syn- 
de over de halfbunder...» Ook genoemd «het papenaerdeken».
10. ) «een pflack landts groot een bunder gelegen aende baene 
boven de oude kerck naer Pull uyl...» Dit liendevrij land is 
genoemd «den hapaerl».
11. ) «een plack landts groot een half bunder gelegen aen de 
oude baen boven de oud kercke naer pulle uyl...». Tiendenvrij- 
12). «een heyde gelegen aende gemeyne heyde.»
i3.)«een plack flandls groot een half bunder 28 roeyen gele
gen niet verre van de oude kercke...»

I i j
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b) Nota «'Val onder dcse Clampe oock is het molenaerdeken 
gelegen tussche den molenwiele ende aertken, en door den 
Eerw. Heer R.O. Schellincx opgehaelt, oock door de thiende 
pachter van de Abdije van Rosendael als dese Clampe hun is 
gevallen int jaer 1761 en 1702 ende door mij int jaer 1753 den 
27 Juli».

c) Nota «dal dese luiende niet begrepen en wordt de Smal- 
voorlsche thiende, die aenden Heer Grave bij coope legens de 
Heeren van Vorselaer voor twee derden is competerende, ende 
het resterende derde paert aen den Hr Pastoor aldaer, ende 
hel Capiltel van Camerijck, welcke smalvoorlsche thiende be
gint van de Poorle van hel Caslcel op het Capelleken recht 
door het schuerblock van de hoeve daer by slaende welck kloek 
in twee gedeyll is, synde alle hclgene aen de rechte seyde van 
het Capelleken en soo voorts is, vallende onder de Smalvoorl- 
schc thiende tol aen de waerande, ende de ander s.eyde van dat 
block aen ons».
d) Nota«d-at onder dese Smalvoorlsche thiende oock een deel 

van het schuerblockvan den leeuwe, achler waerls beginnende 
aen het oudt mennegat neffens den ouden kerekwegh nues 
door, opde schouwe van franciscus marien te sien totaen de 
haege daer sy niet over en conien, soo dat naesl de schuere aen 
ons is».
e) Nota «dat onder de Smalvoorlsche thiende oock wordt 

gereckenl het huysblock van den witten Leeuw, dogh mvnen 
voorsaet R.O. Schellincx declareert in synen manuael van den 
jaere 1727 fol. 6 dal hij niet en wele hoe sulckscan syn, ver
mits dat het selve noyt onder de jurisdictie van Vosselaer en is 
geweest ende dat hel oock niet en staet op helNombrement der 
Smalvoorlsche thiende berustende in de Pastorye van Vorsse- 
laer...»
3. De derde Klamp.

De «Boschovenschc thiende». Zij «begint van het vroegheijn- 
de van hel oudlmennegal inden canl slaende legens de baene 
die naer den windtmollcn loopt in Moeder lemmens veldl recht
door de placke van peeter janssens daer wy van ses gemeynten 
off. een derde deel naast den Raweykelbergh gcleghende thien- 
dc Irecken) tot aen het karre Spoor, en dansooreght door het 
Spoordal doorde neer seyde loopt, op hel huystoekomende aen 
Maria en Adriaen de Smit, tot Bouwetl' woonende in welck 
huysblock loopt een voet weghsken daer te voren de lijekwegh 
liep van hel vroegeynde op ’l heycke Schanse. schiidende de 
thiende van Grobendoncq van die van Vorsselaer tolter tydt 
dat de jurisdictie paelen andere sullen gesteken worden. -Soo 
dal, alles het geneop de Slinckescyde van de genoemde wegen 
is vallende, onder onse thiende is ende aen de recht zyde aen
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die van Vorsselaer by besonder accoorl daer over aengegaen. 
Voorders alle hetgene onder bosschoven is, geeft aen ons thien- 
de lot aen de baene die naer pulderdeyck Ooopt,ende het beeck- 
sken waer over die van pullle komen, dogh in het huysblock 
van het kercken huys alhier, trekken wij maar een cleyn deel 
der thiende, te welen van den schouwe of(. achterdeur op het 
scheyden van het huysblock voors. ende Jacques van Deuren 
landt.»

In drie daarop volgende nota’s geeft Pastoor Beckij dan nog 
een algemene beschrijving van de plaatsen waar de pastoor 
thienden trekken mag. Ook hier hebben wij een voorbeeld van 
afbakening, diesteeds haar interesse en bovendien haar charme 
heeft voor de toponymist en voor de historicus. Daarom hier 
nog de volledige tekst.

1‘ Nota ;«dat wij thiendc trecken van de mole straet af nef- 
fens de heyde voorden berckcnmey gelegen tol aen het blok- 
sken oft aerdeken genacmt de hulshaege, toekomende daer 
een voet weeghsken op de biste door loop't van welck aerde
ken alsmede van het landt wylen jan faes tegens de baene ge
legen tegen over het voors. aerdeken die van pulle de thiende 
nu haelen.geiijck sij die oock haelen van de placke H.Geestlae- 
fels landt aflhier neffens de haege gelegen, ende met het eynde 
aen het voorschreven landt comende.»

2C Nota :dat «wij van hel voors.landt ende baene dan in- 
gaen de baene die van de heyde omdraeyt ende loopt naer den 
poppenbergh op, treckende thiende van alles het gene aen de 
slincke seyde van de voors. baene is vallende, tot aen de hooge 
baene, die van Grobbe’ndoncq naer Antwerpen noopt tot aen 
peeter van linden achternoen, ofte aen ’t placksken gelegen 
achter het bosken in ’t kercke veldt inclucs, tol aen het cure 
landt van Pulle uytcomende op het Spoor dat van de oude 
kerck reght door op pul loopt ; welck spoor ver volgende tot 
aen het Snoor dat van de voors. kercke regt naer h «schoven 
loopt, neffens Sr Simpelvelts bosch, en soo de bacnein naer 
Vosselaer neffens baronsbosch reght op den Raweyckel bergh 
tot het voors. oudt mennegat in moeder lemmens veldt, soo 
is dat wij de thiende trecken van allle de thiendbare vruchten 
wasschende op de landen liggende aen de Slincke seyden van 
de voors. spooren of te baenen.

3° Nota :dat «de curelanden hierboven in het eerste capittet 
vermeldt, ende oock de curelanden van pulle vrij sijn van 
thiende te betaelen. Eyndetlyck onder dese Clamne is nogh een 
derde deel oft negen gemeynten naest Grobendpncq uyt van 
een sfuck landts competerende Jan van (Tichelt tol Pulle welck 
landt gelegen is oostwaerts aen de baene van Vorsselaers mo-
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len opden dyck, suydt hyacintus Smoflders west... Noordt ee- 
nen dobbelen outcant.
h. DE «WARMOESTHIENDE». (f° 19-20)

Volgen de bepalingen omtrent de Warmoestiende.
«Item beeft den pastoor alhier een derde deel van alle thien- 

de over de Nethe vallende, ende wordt genoemd de V. armocs 
thiende».

Ze worden gewoonlijk verpacht om zeker te zijn van in
komsten, vermits deze tienden nog niet werden verdeelld zo
als de Grote tienden.

Zo is ook de heer Pastoor gerechtigd te verpachten als zijn 
derdedeel de klamp onder Herenlhals en Klein Gent.

5. DE NIEUWE TUIENDE OFTE NOVALIA». (21-26).
Over deze tienden heeft geschil bestaan tussen de Abdij van 

Rozendaal, die hier recht heeft op twee derden, en de E. Heer 
Cornelis de Pooler, pastoor in i663. Zij komen tot een akkoord 
de 22ste Sepember i663. De Abdij behoudt het recht op de 
n>euwc thienden, zowel als op de Oude thienden, in twee 
klampen. De Abdij moet echter elk jaar 16 «veertelen poet, 
dicogb. en suyver coren» aan de Pastoor doen leveren door de 
pachters op St Andriesmis. Hel akkoord! was schadelijk voor 
de pastoor, maar kon niet meer verbroken worden vermits het 
door de Raad van Brabant en door de Bisschop werd gede
creteerd.

Nota : De pastoor (rekt de nde schoof van alle «thiendbaere 
vruchten». Nadat er kwestie oprijst over de opgebroken en ge
scheurde weiden en beemden komt er een akkoord tussen de 
Abdij en de heer Pastoor in hel jaar 1666. De «ingesetenen van 
de Parochie» zullen voorfaan geven voor hel eersteendederde 
jaer van wijden en bemden ...de thiende naar rate van het 2Üe 
in plaats van het irsfe «Na hel derde jaar geven zij ech
ter de thiende « a rato van den elfsten schoof.»

Nota : Onder de lienbaer vruchten» worden gerekend «niet 
alleen hethert en weech graen gelijck terwe, koren, gerst, 
boeckwydt, haver, rawevie enz. maer oock, het vllasch, weidt 
erwetten, en boonen die gesaeyt worden al waer het saecken 
dat sij daer eenige rijskens in gesteken hadden...»

6. DE «LAMMERTHTENDE» (F 26-28).
Volgen de bepalingen met diverse nota’s.
«Item heeft den Heer Pastoor alhier, heel Ouwen en Groben- 

doncq door de lammer oft vleesch thiende alleen, te weten het 
Elfste lam het wefleke hij alle jaeren magh trecken in de Maendt
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gelaxeert op 18 sluyversT
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j Mey ofledaer omtrent ...». Of ook mogen zij voor elk lam, het 
een voor hel ander genomen, twee stuivers beladen aan de 
pastoor. Hoe zr tewerk gaan word verleid in nota i.

Nota 1 :
«Als den pastoor de lammeren wilt trecken dan llael hij de 

Eygenaer eerst vyf uylkiesen en dan kiest den Pastoor hel zes
den, waernaer dat den Eygenaer alnogh vijf kicslcndcdan be
ginnen sy wederom te kiesen als voren. Dogh oft het ."ebeurde 
datter opt laest geen elf meer en waeren, dan moeten sy de 
sclve ransonneren als boven.
Nota 2 :

De Eigenaars kunnen de heer pastoor steeds dwingen 2 
stuivers te nemen in plaats van een Ham.
Nota 3 :

In 17Z17 was er proces tussen de Heer Pastoor en Wouter 
Anthonis van de «Meirhoeven»,die weigerde de lammerliende 
te voldoen. Wouter verloor het proces en voldeed.

Op f° 26 volgen nog enkele afzonderlijke bepalingen inzake 
tienden.

1. «Item soo heeft den Pastoor alhier jaerlycks twee llbopen 
oft meukens corcn voor Ihiende van een sluck landls gelegen 
ontrent den ihroon, onderVorsseIaer,helwelcke genaeml wordt 
de neerseyde, oft de achterste mispeldoncq.

2. De pastoor trekt geen tiende van «sporrisaet, sloor en 
raep saedt, cramille & c. «Dit zou echter moeten voorzien wor
den, vermits de beste landen bezaaid worden met sloor-en raap
zaad. Hel neemt nog alle dagen toe «ter oorsaecke van de 
smoutmoulen alhier».

3. De tiende hierin ’l geheel is getakseerdop 1000 gulden 
in de 20ste penning «el consequenter öo guldens in oenen XX. 
«Dus is de tiende van de pastoor een derde van 1000 gulden 
in de XX «helgene is salvo juslo 333 gis. 6 sluyvers, 2 oorden, 
8 mylen.» Het «curenhuys met den hof ende boomgaerl is 
gelaxeert op 18 sluyvers in iedcren XX».

7. DERDE KAPPITTEL : HET ANDERE INKOMEN. (F 28-29)
1. «Paescheyeren : Ten eersten heeft den Pastoor (als oock 
den Cosler) vollen recht om alle jaeren voor hem te doen om 
Ie haelen Eyeren, heel de gemeynte door, omtrent Paesschen ; 
hel welck een zeer oudt gcbruyck is. Dog ieder can geven wal 
hem gelieft.»
2. «Heeft den Hr. Pastoor alhier s’jaerlycks een loopen rogge 
op den huyse en gronden van d’crfgenaemen wylen Pecter
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Gysbrechts genaemt den Bereken meij, gelegen onder Pulle, 
dit is betaell geweest door Pecler Breugelmans aen meynen 
voorsael Schellincx 17/17.»
3. «Item trcckl den Pastoor alhier al'le jaeren van hel Godts- 
huys van Ste Maria Magdalena alhier gefundeert de somme van 
twintigh guldens betaelt wordende, ten vervaldaeghe synde 
den 22 Juli. «Daarvoor moet de Pastoor een mis lezen «ad in- 
tcnlionem fundantis».
Zi. «Hem treckt dn Pastoor alhier, s’jaerlyks vyfthien stuyvers 
van de kereke van Nijlen, beset op een alf bunder Bempts ge- 
hcetien uien ‘yBojltaer* gelegen by dfe Carnïelaerstnaet waarin 
nogh is belasteen half bunder winnents landt, gelegen by den 
wililaert de kereke van Nylen loebehoorende.»
5. «Item treckt den heer Pastoor alle jaeren thien stuyvers van 
de II. Geest laefel alhier, waarvoor hy jaerlyks op S. jansmisse 
avondt oft daer ontrent moet lesen een misse van Requien met 
De Profundis naer de doodt van den Hr. Gociel voor syne siele 
ende in vila ad ipsius inlentionem &c.»
8. JAARGETIJDEN, ETC.
F° 3o is blanco.
Op f° 3i-36 worden de Jaargetijden vermeld.
Op F 37-39 staan vermeldt : De incomen raeckende den offer 
Op F /10-Z12 worden vermeld : Vierde Capittel raeckende de 
kereke en Pastorale ende andere rechten deser Parochie, (een 
herhaling van hel voorgaande.)
9. UITTREKSELS.

F° Z|3 en volgende geven enkele uittreksels uit de Manualen 
van de voorgaande pastoors Jacobus Vloebergh en R.O. Schel- 
llincx.
«Voor de Memorie. uyl den Manualen van...»
Citeren we hieruit het voornaamste :
1. «Notandum als dat R.O. Schellincx dese paslorye merckelyck 
verbetert heeft ut patel. Eerl.ydsheeft de Parochie Kerck van 
Ouwen geslaen op hel gelycker hedendaeghs lol blycke nogh 
merckelycke vesligia gevonden worden. Maer om redenen heeft 
Jacobus Vloebergh in synen tyde de kereke gebouwt aen de Ca- 
pelle van S. Maria Magdaüena, welcke capelle is nu de choore. 
Ende heeft het huys gebouwt voor het godtshuys in dc Slyck- 
straete tegen over de Pastorye, ende volgens den manael van D- 
II. Schellincx de anno 1727, fol. j3 is een capitael van 4oo gis 
wisselgefll (dal gclael.cn was van Cornelius De Pooler voor een 
wckelyckse misse.) geamployeerl lot het maecken van de nieu
we kereke en het huys. Vide folium allegatum.»
2. «Den Heer Pastoor Vloebergh heeft opgehaell tot lasten de-

gclael.cn
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ser cure met auctorisatie van Syne Doorluchtighsle hooghweer- 
digheyt Petrus Josephus Z.NL Bisschop van Antwerpen lot hel 
repareeren, maecken van huysen schuere &c. de somme van 
i45o guldens wisseflgeldt Item by auctorisatie als voren nogh 
een somme van i5o gis. courant van Anna Calliarina van heijl- 
wegen beggijn opden bove tot Lier voor welckc somme den 
Pastoor alhier alle maenden moet een sielemisse doen ad in- 
tentionem ilius &c.
Item heeft den scflven II. Jacobus Vloebergh bij de voors. capi- 
taelen de somme van 20S gis en 2 oorden opgehaell.»
3. Notandum finaliter 1. Van al hel voorgaande berusten de 
stukken ter pastorij.

2. De Abdij van Rozendaal heeft van 1753 af dereparatiën en 
herstellingen gedaan zonder enige last voor de Pastoor.

3. A° 1754 heeft, de Abdij de «twee lopeynde» van de schuur 
doen dekken met nieuw stro.

4. A° 1755 werd de stal en het houtkol hcrsldld.
5. A° 1757 werd de nieuwe «cassyinge», een stuk nieuw 

muur aangebracbl aan de kelderkamer, en een nieuwe bak
oven.

6. A° 1767 werden deuren en vensters geverfd.
7. A°. 1760 werd het huisdak gedekt.

10. F° 46 handelt over de
«ELECTIO CAPELLANI SEU VACARII».

De heer pastoor heeft het recht, samen met de wethouders, 
een kapellaan te kiezen. De keuze moet «geaggreert» worden 
door de Bisschop van Antwerpen en door de Graaf van Grob- 
bendonk.

Zo werd, na de dood van E.H. Henricus Cauwenberghs, over
leden de 7de April 1768, de E.H. Petrus Vervloei lot kapellaan 
gekozen door de pastoor Beckij, door de heer Hufkcns, dros
saard, en door de schepenen J.B. Taeymans, Henr. Bdllen, J. 
B. Meeus en Dielis Merlens. Hij werd aangcsteld de 25ste April 
1768 en begon «syne vaste residentie opden i5 van Mey 1768».

Eertijds werd de kapellaan betaald door de gemeente, de kerk 
en de armen. In 1771 werd die last, van betaling overgedragen 
op de Abdij van Rozendaal. De bezoldiging van 25 gulden 
werd sindsdien verhoogd. Vermits de gemeente niet meer tus
senkomt in de bezoldiging van de onderpastoor, komt, de ver
kiezing alleen toe aan de heer Pastoor. In die zin werd de keu
ze in het vervolg gedaan door pastoor Verheyen op 2 April 
1779, toen hij de E.H. Verdien lot onderpastoor aanduidde. 
Ook deed hij het zo bij de keuze van E.H. Janssens in 1780.
11. F° 47 geeft dan een «Breve Compendium van allen de las
ten die aen de'se Cure annex syn ende maermede dese Pastoors 
belast sijn ende daer niet voor IrecTtende».

• ii
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daer de pastoors voor trecken».
1. een meuken koren, bezet op cl «berkenmey».
2. een gulden i stuiver voor een jaargetijde voor 
Brandls.
3. een gulden i stuiver voor een jaargetijde voor
Brandls.
4. Een gulden i stuiver voor een jaargetijde voor Antoon 
Brandls en Maria van Plassendonck.
5. een gulden i stuiver voor een jaargetijde voor Andreas (dop
pens.
6. een half veertel koren voor jaargetijde voor Jan en Daniël 
De Wolf.
7. 32 stuivers voor jaargetijde voor Jan de Pooter en Anna 
Faes.
i3. De volgende bladzijden vermeld de VERPACHTING der 
tiendestukken, van landerijen zoals : het Lang vierendeel, de 
Wijngaerl, de Dyck, hel Papenblock, de Grooten Veken Acker, 
Hel Baenli.en, de clynen veken Acker, het Kremersgat, de 
Schomme, de Rooy Aerde.
i/i. f° 82-90 geeft de Lijsten der «confirmati» van i833, 1887, 
i8o4 lot 1867.
r5. f° 91-92 handelt over «De numero Parochianorum Eccle
siae Lainberli filii filiae confirmati sant in ecclesia Parochi- 
ali S. Pelri Turnholli 1819.
De folio’s g3 tol 216 zijn verdwenen.
16. f° 218 : Confirmati 11 Julii 1861.
17. Notitie van den Houtcap.

1. Aan de heren van de Troon moet de pastoor alle jaren ge
ven op Sint Andriesmis vier veertelen koren.
2. Aan de Graaf van Grobbendonk betaalt de pastoor een cijns 
van 10 stuivers.
3. Nog aan de graaf betaalt de pastoor een cijns van 
ten.
4. Aan de «Cure van Pulle» moet de pastoor een half veertel 
koren, als hij de «thiende damp van Booschoven» heeft.
Nota : de nummers 1 tol 3 «ccsseerden» vermits de oude pasto
rij met die lasten verkocht werden aan J.F. Vercammen in 
1778.)
5. een dedli van de twintigste penning.
6. vier jaargetijden.
7. 2 gis 8 stuivers jaarlijks aan de koster.
8. 7 gis 10 stuivers jaarlijks aan hel Seminarie.
9. Een mis alle maanden voor Anna Cath. van Heylwegen.
10. Een zielmis alle maanden voor dezelfde.

F° 4g geeft «De ceynsen ende laste annex aen dese cure
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18. 6 Gun weer een reeks verpachtingen der landerijen, f° 232- 
2/19.
19. f° 2.55 : Confirmali 1869, 1872, 1875.
20. £° 256-58 : Houtcap.

In dit manuaal slcckl nog een ander manuaal van Pastoor 
Beckij, verder bijgehouden door Pastoor J.E. Verheyen, 1769 en 
laler bijgebonden door Pastoor J.E. Verheyen, 1769 en later 
bijgehouden door L. Dcvries, pastoor 1806, en nog later door 
pastoor J.A. Van Herck, a° i83i. Ook daarbij ingestoken zit 
nog een stuk van een Latijns Manuaal, een overblijfsel van 7 
bladen.

Voor de lokale geschiedenis zijn deze manualen van groot be
lang. Vele feiten worden er in gegeven, zodat ze hier voor hel 
grijpen liggen. We bleven wal langer stilstaan bij de eerste 
folio’s, omdat hier de interessantste gegevens verzameld slaan- 
Op de andere folio’s worden wel eens de zelfde zaken herhaald. 
Mogen wc vooral de aandacht trekken op dc bladzijden 1 Zi lol 
20, waar we een voorbeeld hebben van afbakening der lien- 
den-grenzen.
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Drs A. KEERSMAEKERS.

I

De Turnhoutse Rederijkers in de jaren 
1598-1620.

«Waer Relorycke cndc Musycke absent is, daer is de vrcuchl 
cleyne, cnde Ier contralien, waer Relorycke floreert, daer zijn 
oock ghemeynlyck alle andere conslen (haren oorspronck wal 
ghelcerlheyl hebbende) in saysoene ende reputatie». Deze on
dubbelzinnige lofspraak lezen we in de uitgave van de Spelen 
van Sinne, die werden opgevoerd op de beroemde Antwerpse 
landjuweel van i56i (i). Zo hadden voorzeker ook onze 'l'urn- 
houlse voorzalen gedacht., toen zij hun kamer oprichlten (2). 
Over de datum van oprichting en de geschiedenis onzer kamer 
lol aan hel begin van de 17e eeuw Wensen we hier niet uil te 
weiden. Alleen wijzen we er op, dat de kamer bïj de aanvang 
van de Gouden Eeuw onzer letterkunde, kon terugblikken op 
een waarlijk-verdienstelijk verleden en dal ze dus een reputa
tie hoog Ie houden had. Hoe ze dal betracht heeft, hopen we 
in deze bijdrage te belichten.

Minstens twee redenen zouden kunnen aangevoerd worden, 
om sceptisch te slaan tegenover hel thans behandelde onder
werp : i°), hel gaal over de rederijkers, en onze-relhorizijnen 
hebben in delet lerkundige geschiedenisgeen al le beste reputa
tie ; 2°) de 17e eeuw is voor de Zuiderlijke Nederlanden de in
zet van een eeuwenlange slaap, ook wal betreft de lederkunde ; 
het is wel de Gouden Eeuw, maar alleen Noord-Nederlai.d 
pronkt met het goud.

Laten we opmerken dat, vooral sinds de la.ilste dertig jaren, 
zich een grondigeverandering heeft voorgedaan inde beschou
wing van de letterkundige periodes, die door de twee aange
voerde redenen getroffen worden.Sinds de definitieve bewust
wording van de feiten, dat de toneelspelen «Manken van Nicu.-

(1) «Spelen van Sinne...», Antwerpen, Willem Silvius, 1562.
(2) Zie over de Turnhoutse kamer de studie van wijlen Kan. JANSEN 

J.E. «bc Rederijkerskamer Ste Apollonia» in al'azandna», Turn
hout, Jg. 1937, blz. 188-205 en Jg. 1938, blz. 17-53. Van deze stu
die hebben we een dankbaar gebruik gemaakt, doch we willen er 
tevens op wijzen, dat ze een grondige herziening zou moeten onder
gaan.
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De laatste helft van de zestiende eeuw was inderdaad een be
roerde lijd geweest voor onze Kempen en voor onze stad. Als 
oorzaken van de daarop volgende ondergang geeft wijlen Kan. 
J.E. JANSEN op:«i° de ketterij,'2° de inkwartieringen en door
tochten van soldaten, 3° de pest» (3).

Dat de ketterij een voorname oorzaak is geweest, zal nie
mand verwonderen, en de weerslag er van, ook wanneer de 
beeldenstorm reeds lang voorbij is, mag niet onderschat wor
den. De geesten bleven in beroering, in sombere gisting. Ook 
is het allgemeen bekend, dat de kamers van Rhetorica haarden 
van hel nieuwe geloof zijn gewecsl, en de Turnhoulse «Hei
debloem» schijnl hierop geen uitzondering te hebben gemaakt 
zodat «die rethorycque caemers in sulcken haedt syn gecomen 
by de spaeniaerden dat sygeene minste vergaerderingcn der

(3) JANSEN J.E. : «Turnhout in het Verleden en het Hedem, 1, Turn- 
hout, 1905, blz. 184.

(4) JANSEN J.E. : in «.Taxandria», 1938, blz. 29-30.

I

meghan», de «Bliscappcn van Onze Lieve Vrouw» en de «lil- 
ckerlijc» rederijkersproducten zijn, en dal een dichteres als 
Anna BIJNS de rederijkers-dichivormen gebruikte, veran

derde de kijk op de rederijkersliteratuur ; ten Slotte moeten we 
ook bedenken, dat ons volk meer dan honderd, tweehonderd 
jaar geleefd heeft in de rederijkersatmosfeer, dat de rederijkers
producten ook de neerslag zijn van die mensenlevens. Brach
ten de eerste feilen een hogere waardering mee voor <le rede
rijkerij in haar schoonste uitingen, de laatste overweging riep 
een meer intense belangstelling wakker voor dezelfde rederij
kerij.

Wat het tweede argument betreft : ook de 17e eeuw in onze 
Zuidelijke Nederlanden heeft aan waardering en belangstelling 
gewonnen, sedert hel verschijnen van de grondige studies over 
DE SWAEN, DE IIARDUYN, POIRTERS, VERS TEGEN en an
deren.

Hel blijft evenwel een feil, dat noch de rederijkerij, noch de 
Zuidnederlandse 17e eeuw hoogtepunten zijn geweest in onze 
letterkunde. En reeds nu mag er op gewezen worden, dal het 
Turnhoulse letterkundige leven gedurende de jaren 1600-1620 
geen hoogverdienslelijk peil heeft bereikt. Ondanks deze ge
ringe verdiensten willen we toch even onze aandacht wijden 
aan dit vroeg-zeventiende-eeuws Turnhouts werk. Hel kan die
nen lot een spiegdl van het letterkundig leven in onze Kem
pen gedurende een beroerde tijd.



— 73 — V

i

f

r

>
!
I

i
I
i

IJ
1Z

(Z|). Een Liers handschrift meldt ons, dat «by de spaense mi
nisters int generael de rethorijcq gulden seer bedacht waren 
van kelterije, uitdien dickmaels onder haer vergaerderingen 
wierden opgeworpen voorstellingen van tgeloove enh. scriftu- 
re, waeruyl dickmaels ongeoorloffde dispueten voorlquaemen 
tol naerdeel van de oude catolycke en Roomsche religie...», 
zodat «die relhorycque cacmcrs in sulcken haedt syn gecomen 
by de spaeniaerden dal sy geene minste vergaerderingen der 
selven en wilden gedoogen. Ja soo verre dat de spaensche mi
litie de litmaeten der selver niet anders en considereerden dan 
openbaere geusen alhoewel de selve in haer gemoel goel 
Roomsch calholyck waeren...» (5). Mogen we dan in het aUest, 
dal nog in 1698 voor de toenmalige hoofdman van de Turn- 
boulse kamer, Quirijn WALSCHAERTS, door de kamerleden 
werd ondertekend, en waarin deze vroegere secretaris van de 
vrijheid «een man mei ere staende lol goeden name, fame, ende 
eerlijcke reputatie» wordt genoemd, een, naklank zien van de 
godsdienstige troebelen der voorbije jaren (6)1?

Brachten deze religieuze onlusten een zware slag toe aan de 
gemoedsrust van de Kempische bevolking, niet minder was 
dit hel geval met de soldalenplaag. De geschiedenis van het 
Turnhoulse kastedl tussen de jaren 1586-1Q98 is hiervan een 
sprekend bewijs : in i586 wordt het bezet door de Spanjaarden, 
in rögi door de geuzen van Breda, in 1692 weer door de Span
jaarden, in 1594 heeft het een belegering door de Staatse troe
pen te doorslaan, terwijl hel in 1697, na de slag van Turnhout, 
neutraal wordt ; doch in i5g8 brandt het af (7). Dit mag voor
zeker een sombere opsomming heten I

Noodloltigvoor de TurnhoulseVrijheid waren ook de pestja
ren 1869-1571, toen de andere sleden zelfs de toegang lot hun 
grondgebied ontzegden aan de Turnhoulse burgers (8),

Terecht mochten onze schepenen dan in een requesl aan de 
Staten schrijven, dal in 1697 «de vryheyl in sulcke bederfenisse 
ende ruyne is ghecomen, dal se teghenwoordich neyt en is als 
de figure van haere voirgaende state (en) in extreme miserie is 
ghevallen» (9). Verwonderen zal het ons dan ook niet, dat 
door al die onzaüige omstandigheden het getal inwoners van 
de Vrijheid van ongeveer 7.1Z10 in 1Z180 geslonken is lot onge-

(5) A'angehaaid . door >VAN BOEGKEL- L..: «Letterkundig Leven te 
Lier in de 15e en 10e Eeuw», in «Lier Vroeger en Nu», 3e Jg. 1929,Lier in de 15e
blz. 221.

(6) JANSEN J.E. : in «Taxandria», 1938, blz. 30.
(7) JANSEN J.E. : «Turnhout...», I, blz. 190-197.
(8) JANSEN J.E. : «Turnhout...I, blz. 199.
(9) Aangehaald in JANSEN J.E. : «Turnhout...*, I, blz. 200.
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veer 3.ooo in i5g6 (10).
Zo eindigde de zestiende eeuw, zo begon voor de Vrijheid 

Turnhout de regering van de aartshertogen Albrechl en Isabel- 
la. Wel worden de lijden beter, wel herleeft de handel, ook le 
Turnhout, maar miMtonde soldaten, nijjdige wolven en de 
«haastige ziekte» waren nog steeds rond. In i6o.r>, i6i5 en 1617 
eist de pest weerom haar Slachtoffers ; de gevolgen van beel
denstorm en ketterij laten zich nog voelen : in 1602 en i6o3 
heeft de kerk nog last van soldaten, in 1608 pas wordt de hoofd
kerk opnieuw gewijd en nog in 1616 worden geestelijken te 
Turnhout bespot (11).

Dit tijdsbeeld laat niet veel goeds verwachten op kunstge
bied. Het zal ons bij de beoordeling van wat tot ons kwam 
alleszins mild stemmen en ons vooral naar hel goede doen 
speuren...

. ■

Jn de Turnboutse rederijkerskamer eindigde de zestiende eeuw 
met een herziening van de ordonnantiën, jn 1098. De bizon- 
dersle bepaling daaruit blijkt ons — tevens de voornaamste 
verandering aan het reglement van 15/ig — : «Voert is geor- 
doneerl bij hoelman prinse dekens geswornen ende gemeyn 
gesellen, datrnen van nu voerlane geenen deken ofl gesworen 
iner kiesen en sal, dan men salse nemen van boven tier rollen 
af, ende die dierste jaer is gesworen sal dander jaer deken sijn 
vander camerenende outaer, ende hierin en salinen niemant ver- 
seboenen, groot noch cleyn, ten ware dal ware, dal allen die 
gesellen doechledat hij eronbcquaem toe ware, zoe salmen hem 
mogen overslaen ende den naeslen nemen daernaer volgende» 
(12). Dus : dekens of gezworenen worden niet meer gekozen, 
maar ieder gildebroeder zal op zijn beurt deze ambten waar
nemen. Waarom? Hel waren niet aNeen ereambten, hel waren 
tevens lastposten, want, zo gaat zelfde ordonnantie verder,«die 
gesworen zijn sal, die sal ontvangen en wigeven alle tgene dat 
ter camere aengael» : het moest dus een kapitaalkrachtig man 
zijn, om alle eventuele onkosten te kunnen dragen, onkosten, 
die hem na zijn dienstjaar wdl werden lerugbelaald. Wanneer 
we dan terugdenken aan de ellendige toestand, waarin deTnrn- 
houtse bevolking op hel einde van de i6c eeuw verkeerde, zal

(10) JDit werd me welwillend medegedeeld door de lieer stadsarchivaris 
R. PEETERS. Voor zijn belanstclling en dienstwilligheid dank ik 
hem hier van harte.

(11) JANSEN J.E. : «Turnhout...», I, blz. 212-213 en 216-217.
(12) JANSEN J.E. : in tTaxandria», 1938, blz. 52. Bespreking van dit 

reglement op bz. 21-23 aldaar.



1

— 75 — I

werd hij lid van de BrabanlseKamer
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Van afl deze spelen is er niets lot ons gekomen. Vooraleer we 
de gedichten bespreken, die ons zijn overgeleverd als zeker 
Turnhouls werk, moeien we onze aandacht wijden aan een 
paar letterkundige documenten, die met Turnhout in verband 
slaan of althans konden slaan.

In iGi3 verscheen te Amsterdam de tweede uitgave van het 
eerste deel van «lireugels Boerl’ighe Cluchlen», gedicht door 
Gerril Hendrickr VAN BREUGHEL. Deze dichter was rond 1673 
te Antwerpen geboren ; nadien uitgeweken naar hel Noorden, 
-----.1 vu i:.i ----  j. —.-_tz------- uHet. Wit Lavendel» te

(13) JANSEN J.E. : in «Tavandriai, 1938, blz. 31-32.
114) JANSEN J.E. : in iTaxandriai, 1938, blz. 31-32, en verder de 

lliirgciiieestcrsrckeningcn vnn 1613-15, fol. 44 v° ; 1617-19, fol lw 
v° - 19 r° en fol. 36 v', Stadsarchief Turnhout. - Dat het een royale 
vergoeding mag heten, blijkt uit de volgende vergelijking: In 1606 
ontvingen ze 12 gl., in 1614 28 gl., in 1617, 1618 en 1619 36 gl. ; 
do drie Antwerpse kamers krijgen in drie jaren van stadswege elk 
een tegemoetkoming van... 12 gl. Zie b.v. DILIS E. : «De Reke
ningen der Rcderijkkamer De Olijftak over de jaren 1615 tot 16291, 
Antwerpen, 's Gravenhage, 1910, o.a. blz. 123 en 143.

(15) JANSEN J.E. : in aTaxandriai, 1938, blz. 82.

hel ons niet verwonderen dat de overgebleven gezellen beslo
ten, dal ieder op zijn beurl deeer mocht genieten, maar levens 
de last moest dragen l

Hoe dan ook, de kamer leeft 1 Van 1600 tot 1620 zijn er vele 
bewijzen, dal de lieden van de Rhetoricakamerzich verdienste
lijk maakten in hel leven van onze vrijheid. Toen in 1611\ Fi- 
lips Willem van Nassau als heer van Turnhout werd ingehaald, 
gingen in de stoel de rede rijkers voor de andere gilden (r3). In 
1606, 1609, 161/1, 1617, 1G18, 1619 getuigen de burgemeesters- 
rekeningen van de opvoering door de «Camere van Relhorica» 
van «commedien», van «eene comedie ofl tragedie», waarvoor 
de kamer dan een waarlijk rovale vergoeding ontvangt (1Z1). 
Al deze opvoeringen hadden pllaats met de kermis, doch over 
de aard van de spelen vernemen wc billcrweinig ; slechts voor 
1618 welen we, dat de rederijkers met Turnhout-kermis «dry 
diversche spelen onzes Heeren» (r5) hebben opgevoerd. De bé- 
namingen in de rekeningen klinken modern : comedie, trage
die hebben wel een Renaissance-klank ; doch het onderwerp 
behandeld in de spelen van iGr8, sluit nog ten nauwste aan bij 
de vroegere geplogenheden van onze rederijkers.
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Amsterdam (i6). Bij deze kfluchlen had de uitgeweken Ant
werpenaar ook geschreven uEcn Clachte Van eencn Crainer 
hebbende te coop veelderley drolighe Liedekens»; in écn van 
die liedekens vinden we een zinspeling op Turnhout. Het is 
een soldaten- en drinkersliedje, met. geen al te verheven mo
raal, zoals het voilgende fragment duidelijk zal maken :

Ie souder wel schiere myn kap verscheuren, 
Van dalmen nv hoort en siel ghebeuren, 
Van veel proper Meysgens fijn, 
Die geeren ghehillikel wilden zijn 
Heur lobbetgens net, staen fraey gheset, 
Som gheblancket, is haer aenschijn.

Vrienden dats hel eerste vande dozijn
Noch sal ick fijn, singhen onverflout.

Is dat den wech naer Turenhout 
Goel schipperken hou, 
Den rechten wech die is ghebaent 
Mijn llecre, mijn Heere, 
Lil on fire lire lire lire, lil on fire lire lire lou.

Van veel le singhen ick grolen dorst crijgen sou
Dies ick wel wou, eens drineken wl minnen

Hoe luyde riep de leeraar op der Tinnen
Die tsavonls droneken wesen wil
Moet smorghens vroech beghinnen, 
Siet dat ghy in tijts ter herberghe gaet 
Eer dat een ander v plaelse beslaet 
Hy is wys diel can versinnen.

Wanneer hij dan eens duchtig gedronken heeft, zingt de 
«Cramer» verder, maar men kan hel hem aanzien, dal hij een 
flinke teug geproefd heeft, want nu wordt hel lied bepaald sol
datesk met al den aankleve van dien! Enige zinspeling op of 
vermelding van Turnhout is er niet meer in te vinden. Trou
wens, ook in het geciteerde spreekt enkel de regel: «Is dal den 
wech naer Turénhout» over de Vrijheid, terwijl de rest er hele
maal geen verband mee heeft.

■

(1G) Zie over BREUGHEL: MAK J.J. : «F/cr Excellente duchten», 
Antwerpen, 1950 (Klassieke Galerij, nr 46) ; BOMBAUTS Prof. Dr. 
E. : «7n de omgeving van de «Spaansche Brabander » in «Album 
Prof. Dr. Frank. Baur», II, Antwerpen, 1948, blz. 200-201. Ook in 
WORP Dr. J.A. : «Geschiedenis van het Drama en van het Tooneel 
in Nederland», I, Groningen, 1904, blz. 437-438 en 465, en WORP 
Dr. J.A. : Geschiedenis van den Amsterdamschen Schouwburg», 
Amsterdam, 1920, blz. 27 : daar geeft hij als eerste datum van de 
«duchten» 1610 op, zonder bewijs evenwel.
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Rederijker? opgesteld en kan wel mogelijk op ’l stadstheater dit 
jaar zijn voorgedragen geweest om hun kritiek uit te snreken 
over de geweldige plaag der invallen van vreemde troepen, 
vooral Hollanders, waaraan zij sinds vdle jaren blootgesteld 
waren» (19).

De naam •Turnhout moet evenwel voor die uitgeweken Bra
banders en voor die Amsterdammers een bekende k'lank gehad 
hebben, anders zou hel hier in dit «drolighe Liedeken» niet 
voorkomen. Welnu, moeten we de reden van die bekendheid 
niet zoeken in de benaming van de militaire gebeurtenis, die 
Adriaen VALEPJUS in zijn «Nederland sche Gedenckclanck» 
heette : de «Slag van Turnhout, ende Groote victorie vanden 
Prince Maurilio» (17) ? liet feit, dat het lied zo soldatesk klinkt, 
verstevigt o.i. deze hypothese nog (18).

In zijn reeds vermelde geschiedenis van onze rederijkerska
mer had wijlen Kan. J.E. JANSEN ook geschreven : «Misschien 
mogen wij ook wel tot een van haar voortbrengselen tellen de 
«Boeren-Litanife ofte klachten der -Kempische J^andt-Lieden 
over de ellende van deze lanekduerige Nederlandsche oorloghe” 
verschenen in 1608. Hel. is geheell in den trant en den geest der

(17) In de uitgave van de Wereldbibliotheek, Amsterdam, 1947, blz. 165.
(18) Terloops willen we hier wijzen op een eigenaardigheid van deze «veel- 

derley drolighe Liedekens». We beschikken slechts over een fotocopie 
van 2 bladzijden, waarop «Is dat den wech...» voorkomt. De tekst van 
deze twee bladzijden biedt niet minder dan twee reminiscenties aan 
het zgn. Antwerpse Liedboek van 1544 (opnieuw uitgegeven door Dr. 
W. Gs. HELLINGA, ’s Gravenhage, 1941) : de typering van de «veel 
proper Meysgens fijn» herinnert aan Lied CLXX1 : «Wi meyskens net, 
schoon gheblancket» (blz. 117), terwijl «Hoe luyde riep de leeraar op 
der Tinnen» een parodie is van Lied LV (blz. 247):

Hoe luyde sanedie leeraer opter tinnen
50 wie met sonden is beswaert
God laet hem wel verwinnen
Ende keere zijn herte tot gode waert 
Eer hem die doot den wech ondergaet
51 zijn wijs diet connen versinnen».

(19) JANSEN J.E. : in «Taxandria», 1938, blz. 31. - De eigenlijke titel 
van het drukwerkje is : «Boeren-Lilanie / Ojtc/ Klachtc der Kempen- 
sche f Landt-licden, over de ellende van/ deze lanck-duerighe Neder- 
dcrlanische / Oorlooghc. ƒ» Onder een middeleeuwse houtsnede, voor
stellende een kraambed, lezen we : «Ghedruckt bij Dirck Cornelisz. 
Troost/ In den Jare onzes Hoeren/ Jesv Chrjstj] M.D.C.VJJJ.| De 
Boerenlitanie en bet antwoord daarop zijn uitgegeven door E.T. in 
«Kcmpisch Museum», I, Turnhout, 1890, blz. 31-36 en door GOM- 
MERS J. W. in «Taxandria», Turnhout, Vle Jg., 1909, blz. 171-
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Maer zoudt ghy (’twerdl gevreest) van twee-drachl vrucht
baar zijn,

Wel klagen de «Kempensche» boeren hun nood in hel eerste 
gedicht van deze uitgave, maar om verschillenderedenen me
nen we alle verband van het werk met Turnhout te mogen af
wijzen. De uitgave bevat, behalve de «Litanie» en het antwoord 
van de sdldaten daarop, nog zeven dichtstukjes, die alle een 
erg anti-Spaanse en zelfs anli-kalholiekegeest ademen. Ten 
bewijze halen we volgende fragmenten aan :in de twee «klinck- 
dichlen» «Van 't Beslant voor ac/tl Maanden» lezen we, in het 
eerste :

«Syl welle-kom, Bcstandt, O Jeuwel uyt-gelezen,

>

■

F

End’ zeg, Adieu Bcstandt, end’ d’Oorloogh kom’ ons we
der.»

En in hel tweede :
~ ' men ons aenbiedt ’tgeen daer wy na verlangen,

ons vry den Peys met goedt toezicht, onlfangen,
Midts dat ’tLandl eeuwichlyck van Spaignen zy bevrydl». 

Blijkt uit de aangehaalde fragmenten niet overduidelijk, dat in 
deze sonetlen aan ’t woord is de partij, die legen alle bestand 
is, zolang dil bestand mei Spanje niet gesloten wordt als ge
lijkberechtigde partij, als vrije natie?

De laatste drie gedichten zijn gewijd aan de nagedachte.lis 
«van den dapperen Meldt, ende Man -hafligen Admiraet. l.icob 
Heemskerck» (20), en dat. ook hier de anti-Spaanse tooo soms 
opklinkt, blijkt uit de volgende regel :

«Spaignen behoudt den schrick van rynedappcrhcydl ».
Vinden we in a'1 deze fragmenten de uitspraak van een anti- 

Sp-anse geest, in liet «Wenlel-klinck-dichb «Van de lesnijlen 
des We’elts Stok'branden» klinkt de anti-Roomse gezindheid 
luid op in de opeenstapeling van de talrijke en allesbehalve 
zachte scheldwoorden.

Wanneer we nu weten,«dat niemant vanden'.'•esellen iet van 
hemselven sellen beginnen, enicherande dinek, dat de camer

175. Deze twee uitgaven verschillende onderling. Een originele uit
gave berust in de Wetenschappelijke Bibliotheek ter stede.

(20) HEEMSKERK versloeg op 25 April 1607 do Spaanse vloot bij Gi. 
braltur, maar sneuvelde zelf en werd te Amsterdam begraven.
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aengael, sonder consent vanden oversten» (21), en dat de gil- 
debroeders voor alle opvoeringen hun werk ook moesten laten 
keuren door de plaatselijke geestelijkheid (22), dan zuiden we 
met recht kunnen beweren, dat de fioere.n-Litanie met haar 
aanhang wellicht geen Turnnouls product is en zeker nooit op 
't sladsioneel is voorgedragen.

Pover is dus de oogst van wat wc zouden kunnen noemen : 
Turnhout in de letterkunde gedurende de jaren 1600-1620. Toch 
hebben wc reeds gezien, dat de Turnhoutse rederi jkers zelf zich 
in hun eigen stad met alle ijver van hun plicht gekweten heb
ben.

Van hun deelnemen aan het letterkundig leven getuigden ze 
op hel Blazoenfeest te Mechelen in 1620.

De rederijkers hadden steeds gehouden van samenkomsten 
en plechtige prijskampen. Doch de lijd van de weidse landju
welen en de heerlijke haagspellen behoorde, sinds de beelden
storm, lot het verleden. Niet zodra echter wasde storm geluwd, 
of de zucht tol vieren werd <!e overgebleven rederijkers weer 
te machtig. Wanneer we een li jst opstellen van de rederijkers
feesten in de Spaanse Nederlanden tussen 1600 en 1620, staan 
we verbluft, van de nooil-versagcndc vieringsdrifb van onze 
voorvaderen. In 1600 :fecst Ie N’nove <231, in 1601 te Brussel 
(2/1), in 1608 te Antwerpen (20), in i6i3 of 1616 te Diest<26),

(21) Ordonnantie Cfr. JANSEN J.E. : in «Tao-andria», 1938, blz. 51.
(22) Placcaat van 1601, «interdiceerende alle spelen ende dichten rakende 

de Calholycke Reigie, ende dat degene gepermitteert, gevisitcert
moeten worden door den Pastor, principaclen officier ende wet van 
de plaetsc». Aangehaald door D’HONDT V. : «Geschiedenis van het 
Toneel te Aalst en besonderlijk van de Koninklijke Rcderijkkanier de 
Catharinisten», Aalst, 1908, blz. 62.

(23) VAN DER STRAELEN J.B. : «Geschiedenis der Rcdcrgkkanicr de 
Violieren...», in «Het Taclverbond.» Jg. 1853, blz. 267-268. Hij plaatst 
dit feest in het begin van de 17e eeuw. BACCAERT Fr. : «De Pcoene 
viert I Het blazoenfeest te Mechelen 1620», Liceutiaatsverhandeling, 
Universiteit Leuven, 1941, blz. 49, geeft 1600.

(24) KOPS W. : «Schets eencr Gcschicdcnissc der Rederijkers», Lcyden, 
1774, blz. 280.281.

(25) D’HONDT V. : a./c.,blz. 100. De auteur geeft alsdotum 1609op, wat 
blijkbaar een vergissing is, vermits de aangehaalde tekst uit de stads
rekeningen luidt : «By ordonnantie op requestie van den xxvij Juny 
1608».

(26) Rekeningen vando Dekens
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in Maart 1616 op de «OJyffak» te Antwerpen (27), in Mei 1617 
on de «Goudbloem» te Antwerpen (28), na Mei 1617 bij de 
«Violieren» te Antwerpen (29), nog in 1617 te Lier bij de 
«Genell.o» (3o), in Mei 1618 te ’s Hertogenbosch (3i), in Juni 
t6i8 op de «Olyflalt» te Antwerpen (32), in 1619 Ie Diest (33), 
in 1619 ook te ’s Hertogenbosch (34), en in 1620 dan Ie Me- 
cbelen : tussen i6i5 en 1628 moet ook te Geel een rederijkers
feest hebben plaats gevonden, doch nadere bizonderheden 
ontbreken nog (35).

Of de Turnhoutse kamer aan de andere feesten had deelgeno
men, hebben we niet kunnen achterhalen. In de burgemees- 
fersrekeningen staat geen enkele vermelding van enige bizon- 
dere toelage voor het deelnemen aan feesten buiten de Vrijheid, 
en andere bronnen zijn ons voorllopig onbekend.

Maar de irtgave van de te Mechelen voorgebrachte werken 
f36) levert hel. bewijs, dat de Turnhoutse rederijkers daar de 
eer van hun stad hoog hebben gehouden naar hun beste ver
mogen.

Het feest te Mechelen stond dus aan hel einde van een reeds 
lange reeks vieringen, vooral dan gehouden gedurende het Be
stand. Het was niet het eersle Blazoenfeest, dat in deze streken 
gehouden werd, want ook de rederijkersfestivileilen van Den 
Bosch in 1618, van de «Olyffak» te. Antwerpen in hetzelfde 
jaar en van Diest in 1619 heten : blazoenfeesten.

Wal vroeg de inrichlende kamer, de «Peoene» van Mechelen?

en ROMBOUTS ph. : a.w., blz. 82-83.

ber 1610», Nr. 7 op het Archief vanhet «Nationaal Hoger Instituut en 
Koninklijke Academie voor Schone dansten te Antwerpen», blz. 112.

(27) VAN LOM Chr. : «Beschrijving der Stadt Lier», ’s Graavenhage, 
1740, blz. 245-247. VAN DER STRAELEN J.B. : «Geschiedenis der 
Retorykkamcr van den H. Geest genoemd Den Olyjtak», in «De 
Vlae-mschc Schoolt 1863, blz. 17-18.

(28) ROOSES Max en ROMBOUTS Ph. : «Bock gehouden door Jan Mo- 
retus II, als deken der St. Lucasgildc 1616-1617», Antwerpen, 1878, 
blz. 82.

(29) ROOSES Max
(30) DILIS E. : a.w., blz. 64.
(31) DILTS E. : a.w., blz. 64.
(32) DILIS E. : a.w., blz. 71, 75.76, 78-80.
(33) DE BAERE Dr. C. en GESSLER Dr. J. : «Geschiedenis der Hasselt- 

scha Rederijkerskamer de Roode Roost, Hasselt, 1913, blz. 99-101.
(34) DILIS E. : a.w., blz. 88.
(35) YSERMANS J. : «Ncderlantschc Poëmata». Antwerpen., 1628, blz. 

363 ; YSERMANS had daar «den hoochsten prijs» behaald met het 
liedje, t.a.p. afgedrukt.

(36) «De Schadt-kiste der Philosoph»



— 81 —

«mythologisch». Zie

Dc «Caerte» O7), die aan de andere kamers werd toegezonden, 
zegt het ons duideli jk :

1’ «Om sonder Letters dicht, vier reghellsnet te stellen, 
Lick synen sin te wil, sonder schandael te mellen. 
Van Öli-verw ghemaelt, omringelt met chieraat : »

Dus : een blazoen, waarop men met geschilderde figuren een 
vierregelig gedicht moest uitbeetlden. Dit was geen nieuwig
heid, want reeds op het Antwerpse landjuweel van r56i wa
ren dergelijke blazoenen gevraagd (38). Doch thans wordt 
hieraan de hoogste prijs toegekend, terwijl het blazoen voor
dien enkel een ondergeschikt belang had.

3' «Sonder herseggingb noch, stelt vier mael seuenthien, 
Roert gheen Heylighe Schrift, maer laet ons daer in sien : 
Der Philosophen leer hun schriften en belijden, 
Diemen waerachtichst hout van d’alder-oudtste lijden : »

Dit betrof het. referein : vier strophen van 17 versregels, waarin 
de leer van de oude philosophen moest behandeld worden, zon
der de H.Schrift te raken. Wanneer men bedenkt, dat de Caer- 
tc dc hele Nederlanden door werd rondgestuurd, zowel dus in 
in Noord als in Zuid, en bijgevolg katholieken en protestan
ten hoopte bijeen te brengen op hetzelfde rederijkersfeest, dan 
zal] de voorzichtige keuze van de Mechelse kamer geen verwon
dering wekken.

3° «Daer by een nieuwe Liedt, vol van Poëlery,
Dat van vijf veirskens met bekende wijse zy :»

Ook een lliedje van 5 strophen werd gevraagd, een liedje «vol 
van Poëlery», welke term moet, verklaard worden als : vol my
thologie (3p).

(37) Gepubliceerd in VAN MELCKEBEKE G.J.J. : «Geschiedkundige 
Aenteekcningcn rakende dc Sint-Jans-Gildc*, Mechelen, 1862, tegen
over blz. 82.

(38) Zie VAN EVEN E. : «Het Landjuiveel van Antwerpen in 1561*, Leu
ven 1861, blz. 46 (Charte), en verder verschillende afbeeldingen, o.a. 
die van het Turnhoutse blazoen, plaat XXX.

(39) Over het Mechelse blazoenfeest bestaat een recente, onuitgegeven 
studie, nl. het reeds vermelde werk van BAGCAEKT Er. : «De Peoe- 
nc viert l*We waren in de gelegenheid dit werk’ vroeger te raadplegen, 
waarvoor we de auteur hier harfelijk danken. - Over de interpretatie 
van het woord «poëtery» door Prof. Dr. E. ROMBAÜTS. zie genoemd 
werk, blz. 130 en 160-161, noot 8a. - Blijkens VAN NIEUAVELANDT 
G. : «Het Poëma vanden Mensch*, Antwerpen, 1621, had het woord 
«poëtisch» in de 17e eeuw meer de betekenis van 
zijn «Wtlegginghe...» achteraan in het werk.

U.U1 I
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(40) VAN MELCKEBEKE G.J.J. : a.w., blz. 84.
(41) Aan beide feesten hadden Zuidnederlandse rederijkers deelgenomen ; 

van Turnhout is er evenwel geen spoor te merken. - Vermits er geen 
enkel bewijs voorhanden is, kunnen we ook niet met zekerheid beslui
ten, dat Turnhout wel degelijk te Mechelen is geweest; misschien heelt 
de kamer enkel haar werken ingezonden.

De maat van het lied was vrij ; voor het blazoen en het re
ferein eveneens, want men vroeg : 10, n, ia, i3, syllaben, 
wal nader werd toegelichl in de brief, gevoegd bij de Cacrte :

«En mils dutter nuveel queslien rijsen onsoet,
Noopende d’oude moeders tael, en Franschc mael, 
Volghlse die ’l belieft, oft naerd’oude stijlen doel, 
Want gheen goey Rhelorycke en houden wy voor quael»

(4o).
De Mechelse kamer was zich dus bewust van de heersende 

tweespalt :veel redcrijkersgebruiklen de nieuwe maat, de zgn. 
Franse, de- jambemaat en de alexandrijn, om zo door de uiter
lijke vorm hun gehechtheid aan de renaissancegeest Ie betui
gen ; anderen xwenwel stonden weigerachtig (tegenover dit 
nieuwe en hielden zich nog aan de oude mode, de inheemse, 
waarbij de lengte van elk vers mocht variëren tussen 10 en i3 - 
soms nog minder of meer - lettergrepen. De inrichlende kamer 
velde geen uitspraak ; integendeel, wijselijk liet ze iedereen 
vrij, zodat ze ook hier de voorstanders van de twee kampen kon 
verenigen op haar feest.

Behalve de reeds genoemde, waren er nog andere punten, 
waarmee men prijzen kon winnen : zo voor het «Trivmphan- 
ste ter Gameren brengen langs de straten», voor «den cloec- 
slen reghetl» van hel referein, voor «die syn eighen werek best 
wt-spreeckt» en «die syn eygen Liedt best sal singhen» ; ver
der nog «voor de meeste wereken van een Camer» en «voor t' 
verr’ste comen oft senden». Er was dus gelegenheid om iels in 
de wacht te slepen 1

Uit de laatste prijs blijkt reeds, dat de aanwezigheid van de 
meevierende kamers te Mechelen niet vereist was ; dit stond 
ook nog uitdrukkelijk in de «Caerte» vermeld : «Dees wereken 
br-onght oft sent » Een nieuwigheid was dit niet, want toen 
in Juli i6i3 b.v. het «Wil Lavendel» van Amsterdam en in 
Augustus van hetzelfde jaar de « Wyngaerlrancken» te Haarlem 
een feest inrichtten,hadden ook zij in hun «Cacrte»geschreven: 
komt zelf of zendl uw werken (4i).

Toen dan de «Caerte» rondgezonden was, konden de ka- 
mergezellcn aan hel werk. Ook de Turnhoutse rederijkers de
den hel hunne.
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Een blazoen hebben ze niel geleverd - ontbraken de schil
ders in de kamer ? - wel een referein en een lied, waarvan we 
de tekst hier overschrijven (4a) :

REFEREYN
Beminde nae dal Mars bloedige gramschap oesseert, 
En ons Mercurius met Fama peysich regeert, 
Bcllona en Discordia sijn nu vol plagen :
Soo dat Relhorica de reijn maecht nu vreuchl hanteert.
Waer door ghy Redenrijck ons een swaer stuck comt vragen, 
Van die Philosophen, daer wy als blindt nae slagen, 
Op (l ellende vanden mensch dunekt my best te bouwen, 
lae den dieren geluckiger mocht v behagen, 
Ads den mensch, d’welck veel wijse waerachtich houwen. 
Plinius doet my des menschcn geboort ontfouwen, 
Dal liy Caliuich ter weercll comt, vermoeyt, scer madl, 
Armer als een dier naer den vleesch, vol drucks benouwen, 
lae dan een wormken, oft miere die haer behelpt badt.
Dan een jonek kindt, d’welck door sijn vuijlheyt zou rotten 

[ placll.
Die dickwils werd soo opgeblasen, nijdich, gier, 
Want die Philosophen beschrijuen waerachtich, dat 
Den inensche naer t’vleesch is Caliuiger dan een dier.

Vis een diers honger wal is versael, soo ist gerust. 
Heradlitis schrijft van I’s menschcn gierhoyt ongeblust, 
Naer sijn lichaem arm, ellendiger dan beesten snoot. 
Democritus belachten de wecrell. s’menschen lust. 
Heropihis belaecht des mcnschen miseri groot. 
Eulripides schrijft van des menschcn haringe bloot. 
Den Philosoph seyl dal. hy comt met smert ter weerelt. 
Naeckl. sondercleel, onnoosel in sijns moeders schoot. 
Die hem moet zoogen, gae slaen, voor water viers gcwell. 
Plularchus schrijft, de geboorte van de beesten in t’velt 
Gheluckiger, als des mensch lichamelijck vol strijdt. 
Polidorus seyl den dieren naluer, ende melt 
llaer wetenschap groot, om hun Ie behelpen by lijt 
In medecijn. Een schuijmken eerst geknipt s’went vol vlijt : 
Een jonek kiecxken ras piekt naer sijn moeders manier. 
Thimon wensten hem beesfilijck een dier te sijn verblijdt. 
Den mensche naer t’vleesch is Caliuiger dan een dier.
Vanden mensch Caliuich mach wel sijn gcschrcuen, 
Die men ongeuallich, sieck, siel schudden en beuen

(■12) «Schadt-kiste...*, blz. (233) tot 235. Gesignaleerde drukfouten zijn 
verbeterd (cfr. lijst achteraan «Schadf-kisfc...»).
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bcschaeml 
certeyn.

Den Philosoph se.yt hoe t’duijffken genereert seer reyn : 
De beestkens gerust, en soecken maer rechts den oost hier, 
Naer der Philosophen lieer soo seg ick noch en meyn : 
Den mensche naer t’vleesch is Catiuiger dan een dier.

PRINCE
Prince seer ellendich is den mensch, cranck van sinnen, 
Naer der wi jsen verslant, om Prijs te winnen : 
Die onrecht.veerdich, is een rasende gierigaert.
Sy deruen qualijck spijsen haer lichaam van binnen. 
Bias segl dat alsulcken mensch, veel boosheyt beswaert, 
Aristoteles schrijft van een gier mensch, en vercilaert 
Met Lucilles, seyl dal hy hem selfs bedriecht meest. 
Democritus Plaio schri jft, dat een gier mens van aert, 
Noyt rust heeft. Thimon acht den mcnschbrooser als een beest. 
Want hoe cleynen dierken, t’is al vol vreuchl, int. foreesl : 
Die quackcl jonck behellpt haer ras van haer moeder scheyl. 
A risthophanus seyt vander vogelen sanck bly feest, 
Die niet, en saeyen. maeyen. Schaml v mensch vol vreckheyt, 
Die als een jonck kindf, weder oudl, moet werden gcleyt. 
Die genoecb hebt derft oualiick den bn'ick vol eten schier, 
D’oudePhilosophen leer wert noch van my verbreyt. 
Den mensche naer t’vleesch is Catiuiger dan een dier.

Wy met Bly.
De inhoud is niet al te duidelijk te omschrijven, wel de 

hoofdgedachte, die uitgedrukl werd in'de stokregel :
«Den mensche naer t’vleesch is Catiuiger dan een dier».

Toch is ons de zin in zoverre duidelijk, dal de mens als stoffe
lijk wezen er erger aan toe is dan een dier, omdat hij zich niet 
zo vlug kan behdlpen en redden, en vooral omdat hij «seer 
ellendich» en «cranck van sinnen» aan hee] wal natuurdriften 
moet weerstaan.

Vol armoe groot, seer mismaeckt van lenten en seeren. 
Eripides bcclaecht den menschs, die beesten lenen 
Seer gerust, sy en sorgen voor huijs, geit, oft dleeren : 
Sy en soecken geen rijekdommen, oft schadt te vermeeren ; 
Gelijck Cresus die Solon sey sijnen legenspoet. 
Socrates om dat hy van giericheyl sou keeren, 
Wierp sijn geit inde zee. Diogenes seer wijs vroet, 
Acht de gierigaerts, dwasen. Heraclit.es goet, 
Beweenden den mensch vol boosheyt seer vileyn.
Arislol.eles Seneca seyt, wat den mensch doet 
Door oncuijsheyt groot, den Leeuw den mensch

Heraclit.es
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(43) De eerste druk hiervan was verschenen te Antwerpen in 1582 ; het 
werd herhaaldelijk herdrukt. In de 17e eeuw was dit werkje als school
boek in gebruik in de Noordelijke - calvinistische ! - Nederlanden. Zie 
hierover en over de dichter vooal VAN BOECKEL Dr. JL. : «Jeroni- 
mus Van der Voort», blz. 5-60 in «Tijdschrift voor Geschiedenis cn 
Folklore», Antwerpen, 6e Jg., 1943, le en 2e aflevering.

Van belang is de aanhef van hel referein, waarin de dichter 
na een zinspeling op de voorbije troebelen — en lurnhout 
mocht er van meesproken ! — eerlijk getuigt dat het «een swaer 
sluck» is, dat «Van die Philosophen, daer wy als blindt nae 
slagen». Wal een eerlijke bekentenis van onmacht tegenover 
deze wel ongewone vraag van de «Pcoe/ie»/ Die b.indheid be
lette evenwel niet, dat de dichter heel wal heidense philosophen 
cn dichters opriep, om hun getuigenis te komen allleggen ; de 
manier, waarop die namen werden vervormd en bij mekaar 
gevoegd, wijst alleszins weer op weinig persoonlijke omgang 
met de betrokken grootheden I En inderdaad, het hele referein 
is een samenvatting en soms een bijna woordelijk navolgen van 
veertien strofen, getiteld «Vande ghelucsaemheyl der Dieren» 
in hel werk van Jeronimus VAN DER VOORT : «Het Heerlick 
Bewijs/Van des Menschen ellende ende miserie...»(Z|3). De 
vroegere factor van de Lierse «Groeyenden Boom», nadien van 
de Antwerpse «Goudbloem», had in de titel van dit werk ver' 
zekerd, dat hij de stof «Ghetrocken (had) wl alle oude Philo
sophen». Wellicht was de Turnhoulse factor daardoor aange
lokt, zijn philosophische wijsheid hier te komen putten. Hier' 
bij is hel van belang le welen,dal VAN DER VOORT een strij
dend Calvinist geweest was en daarom in r58g naar hel Noor
den was uitgeweken. In zijn werk had hij wel eens uitvallen 
tegen de geeslelijheid neergeschreven, ook in dit «Heerlick Be- 
wijs». In hoeverre hieruit iels is af le leiden betreffende de gees
testoestand in de Turnhoulse kamer, is niet te bepalen, doch 
dal men juist in dit werk inspiratie ging zoeken, wijst op een 
min of meer grote rekkelijkheid... Denken we hierbij ook even 
terug aan hel reeds vermelde feit in 1616, toen er nog geeste
lijken werden bespot in de Vrijheid,

Overigens wijst hel hele refrein van 1620 naar een vroegere 
tijd en de vele geleerde namen brengen hierin geen verande
ring. De «calivigheit»klinkl laat-middeleeuws en ook de vorm 
van hel referein spreekt van de verbondenheid met hel verle
den : oude maat, bastaardwoorden, gewrongen zinsbouw en 
stoplappen tekenen de rederijker van hel voorbije geslacht.

Ook hel lied getuigt van dezelfde geest :
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Aurora doet verlichten, 
Prometus claer gesichten, 
Phoebus vergulde schichten, 
Ceres vruchten bestaelen. 
Si'luanus wout doet swichlen 
Druck, tot vreucht. Venus nichten 
Die Floreas bloemkens vlichlen,, 
Cupido doetse dwalen.

Neemt in danck Redenrijcken, 
Ons consl cleyn van Practijcken. 
En wilt ons niet Beswijc.ken. 
Aiercurius snel bode, 
Rclhorica doel Blijcken, 
Const dooruliecht al'le wijcken, 
Vergaerl by een gelijcken, 
Die principaelste Gode, 
All die Regeerderds meest. 
Voor Momus niet en vreest : 
Want hier coml nu Ier feest, 
Meenich Componist geest, 
Van vrijheden en sleden, 
Vol Poetsche reyn seden, 
Om te crijgen vol vreden, 
Van de Pioen, 
Een bladl door t’ smeys saysoen.

Saturnus wert verdreuen, 
Van lupiter verheuen. 
Ily wou als een heer ileuen, 
Bouen al scer houeerdich, 
Mars deel ons voorlijls beuen, 
Door bloelstorling, beneuen 
Mocht Apollo rust genen, 
Voorlaen,, Eenmaechl ons weerdich, 
Die door Bellona feil, 
Noch corts was int gequel 
Door Oonlooch, peys rebel, 
Met gewell Plulo snell, 
Pro Serpina ontschaeckten. 
Die Cerberus stout waeckten. 
Relhorica die smaecklen, 
Vulcanus wreel, 
Wapen,, Pax troost haer leet.

N1EVVV LIEDEREN ; OP DE VVYSE :
Den fiere Nachlegaele, die nu vreucht doet rijse, int wout 

principacle
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Wy met Bly.

Hy doet ons vreucht verkeere. 
Priapus doel vermeere, 
Syn cruyt goet van Inuenti. 
Neplunis hooch van staet, 
Regeert met cloecke daet, 
De zee vroech ende ilaet, 
Tritons trompet snel gaet, 
Aeolus wint seer slercken, 
Doel Boreas cracht wercken. 
Wy die hier nu ten percken 
Comen, MET BLY, 
Vlieden Zoylus party.

Meden l’Connincks kinl, 
Die lason heeft beinindt. 
Dido door liefden blindt 
Sterft, om haer liefste vrindt. 
Iphis vierich buangen, 
Heeft hem deerlijck verhangen, 
Pyramus moest ontfangen 
Die dool, vol smert 
Een wont in sijn lonck hert.

Ghy Nymphen en Goddinnen, 
Apolilo comt wt minnen, 
Ghy Musen wilt prijs winnen, 
Op Helicons vergaeren : 
Met v Öonstrijcke sinnen, 
Pan comt ghy mee hier binnen, 
Wilt Musica beginnen, 
Orpheus met v snaren, 
Speelt der Goden accoort, 
Schout Alecto verstoort, 
Marsias comt ras voort, 
Met vwen sanck vreucht spoort. 
Diana comt ter jachten, 
Met Pallas vreucht verpachten, 
luno seer groot van machten, 
Comt oock int wout, 
Op den Parnassis stout.

Prince.
Prince, der conslen heere, 

Doet Relhorica eere.
Sy brengt ons voort goey leere, 
Der Poelen Inlenti.
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Alle kunstminnende góden en dus ook de kunstminnende 
«Componisten» werden opgeroepen naar de Mecbelse Heli
con. Voordien was er oorlog, zodat de dichtkunst niet bloei
en kon. Doch thans heerst er overal vreugde — al schijnt de 
liefde, blijkens de aangehaalde voorbeelden, een hachelijk 
avontuur te zijn I — En nu zijn alle kunstminnende góden 
dan bijeen. Ook de mannen van «Wy met Bly» willen niet 
ten achter blijven. Dat schijnt ons «der langen Rede kur- 
zer Sinn»! Want met al die vreemd-klinkende namen is het 
niet gemakkelijk, de draad te volgen die alles verbindt.

Het is wel degelijk een 'lied «vol van Poetery», maar al die 
mythologische namen maken hel lied niet lol een fraai ge
dicht ; integendeel, zoals bij de rederijkers van het vorige 
geslacht blijken het enkel namen te zijn, een spel van rij
men en k'lanken. De dichter sprak trouwens van zijn «const 
cleyn van Pracktijcken». Typisch — doch ook in de 17e eeuw 
nog steeds geldend — is ook de uitspraak, dal Rhetorica 

«brengt ons voort goey leere,
Der Poelen Inlenti».

Hiermee legl de dichter nog eens de nadruk op de morali
serende bedoeling, die bij elk dichten moet voorzilten.

Laten we hierbij ook nog opmerken, dal er van individua
lisme, van persoonlijkheidsbewuslzijn, dal bij de Renaissan
cisten een waarlijk grote roti speelde, niets te merken is : 
beide stukken zijn ondertekend alleen met de kamerspreuk, 
een duidelijk bewijs dat de dichter nog optrad als vertegen
woordiger van zijn gemeenschap. Ook dit verbindt hem nog 
met de rederijkers van de vorige generatie, alhoewel we hier 
tevens er op willen wijzen, dal hij le Mechelen niet de enige 
is geweest, verre vanl

Trouwens, wat de kamers uit de Turnhoutse omgeving in- 
biachten, getuigde van dezelfde opvatting over poëzie,

De kamer van Mol kwam mei een blazoen dat aan sommi
ge Noord nederlandse kamers zeker «schandael» kon «mell- 
len», vermits zij er in aangespoord werden om «Den sielen 
verleyder Gommarus vol qu’ay loeren» le «lathen varen». Het 
referein is een waarschuwing legen de gierigheid en de stok
regel met zijn binnenrijmen bewijst voldoende, dal hier de 
rederijker van de oude stempel aan het woord is :

«Den girigen aert,, baerl,, lisl,,l’wisl,, ende twee,, -dracht». 
Overigens is er van de leer der oude philosophen weinig te 
bespeuren. En een lied had Mo) niet gedicht voor deze gele
genheid.

De «Breniblornmc» van Geel leverde ook slechts een bla
zoen en een referein. Dit laatste, met als stok :
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5*

zo.

Overschouwen we deze oogst, dan zullen we grif toegeven 
dat we er niet prat op kunnen gaan.

De Kempische kamers slaan alile dezelfde toon aan ; van de 
nieuwe geest, waarvan die andere Kempenaar, jonker Jan 
VAN DER NOOT, de grote vertegenwoordiger was geweest 
reeds in de vorige eeuw, van de Renaissance, bespeuren we 
hier weinig. De Turnhoutse rederijkers, en ook de andere 
Kempische kamergezellen, hebben zich gehouden aan «d’ou- 
de stijlen». Eerlijk moeten we bekennen, dat onze Kempische 
voorouders >op letberkundig gebied achtergebleven waren, 
doch hierin stonden ze niet alleen. Herinneren we ons bo
vendien de sombere gebeurtenissen, die deze achterstand 
kunnen verkllaren. Zoals het hier was, in de Kempen, was 
hel evenwel nog niet overal in de Spaanse Nederlanden, al 
waren de uitzonderingen niet talrijk.

De rederijkerskamers hadden in de 17e eeuw ten onzent 
hun betekenis nog niet verloren. «Zij verbonden er de Middel
eeuwen met de moderne tijden; zij bleven nog den toon aangê- 
ven in de literatuurjzij belletten de overheersing der Renaissan
ce, waarvan zij meestal slechts wat uiterlijkheden overnamen. 
Stonden zij daardoor de hoogere kunst in den w,eg, zij heb-

«Mij is wel d’waes die naer t’leyden der blinden,, gaet», 
is een aaneenschakeling van philosophen-uitspraken, doch 
de binnenrijmen, bastaardwoorden, de plaatsing van de ad
jectieven en levens de «mate» wijzen weer naar vroegere tijd. 
Duidelijker blijkt dit nog uit het blazoen, want dat is een 
meesterwerk van knutselkunst, een «Retrograde» (44).

De Arendonkse kamer ten slotte bracht, zoals Turnhout, 
een referein en een lied. Hel referein is een klacht, omdat, zo
als de slokregel zegt,

«De jonekheyt is onbedacht en onwijs van rade» ;
geleerd is het niet, wel zwaarwichtig en stram van zinsbouw, 
bastaardwoorden en stoplappen. Het lied daarentegen is ta
melijk geslaagd : er zit een verhaal in — een liefdesidylle —, 
zodat men wal lichter over de mythologische klinkklank en 
de gewrongheden heenstapt.

Geen van al deze gedichten werd een prijs toegekend. Noch 
Turnhout, noch de andere gemelde vrijheden konden met 
hun prestaties een prijs in de wacht slepen.

(44) Deze rederijkersacrobatie bestond er in, dat men het «gewrocht» 
wel van achter naar voor, als van voor naar achter kon lezen.
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Turnhout, 22 Februari igöi.

I

(455) VAN MIERLO Prof. Dr. J. : «Z)c Middelnedorlandschc Lctlerkuii* 
de», 2e dl. der «Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden», 
Antwerpen, Brussel, ’s Hertogenbosch, ss.j., blz.. 221.

ben nog veel eigens en nationaals gered» (Z|5).
Dit algemeen oordeel van Pater VAN MIERLO is völkomen 

juist voor 'Turnhout en de Kempische rederijkerskamers : hun 
kermisspelen en hun stukjes, waarmede ze deelnamen aan 
het Mechelse blazoenfeest, wijzen naar het verleden ; doch 
enkele uiterlijkheden van de Renaissance hebben ze overge
nomen. Met hun spdlen .evenwel hebben ze onze voorvaderen 
verlustigd en 'hun verpozing bezorgd in drukkende lijden, 
en door hun deelnemen aan hel Mechelse blazoenfeest ge
tuigden onze kamers, dat hun interesse voor de «edele consle 
van Relhoricke» nog niet ten onder gegaan was, ondanks de 
troebelen
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(1) HULLEBROECK, (Ein.), Beiaarden, Brussel, 1923.

Het torenuurwerk was in de Nederlanden, vanaf hel laatste 
derde van de i/ide eeuw bekend geworden (i) en werd a'1 
spoedig een onmisbaar bestanddeel van de torenuilrusling. 
Vrij vroeg kwam bij deze uurwerken een « voorslach » in 
zwang waardoor mei meer nadruk de onderdelen van de 
voortschrijdende tijd aan de omwonende gemeenschap kon 
worden kond gedaan. Zulk een voorslag, die in de oude 
schriften zeer dikwijls beiaard word genoemd, bestond 
oorspronkelijk enkel uit. een klein geta'1 klokjes of «schellen» 
die door een mechanisme uil ijzersmeedwerk aan het uur
werk waren verbonden en op de uur, het halve uur of het 
kwarluur aan hel beieren gingen.

De oude voorslagen kenden nog niet het aanwenden van 
mclodiën of melodiefragmenten. Hel konden een aantal! 
willekeurige klokkelonen zijn ; doch hel kon ook zijn dal 
men bij de beperkte mogelijkheden van een voorslag met 
vier klokken, zich bijvoorbeeld ermede vergenoegde de 
sle vier noten uil hel «Salve regina» le verklanken.

De algemene verspreidheid van hel torenuurwerk met 
voorslag wijsl er wel op dal zij aan een bepaalde noodzake' 
lijkheid beantwoordden. Het gemeentelijk leven was omzeg
gens op de torenklok geregeld en men hoeft slechts de slede
lijke ordonnanties le doorbladeren om hel bewijs daarvan 
le vinden in lal van verordeningen waarbij de lijdsaangave 
een rol speelt of het dagwerk van brandgevaarliike beroepen 
wordt geregeld. Ook bij hel. ambacht had het belang de 
werktijd op de klok le kunnen regelen. Een uiterst typisch

zestiendeeuwse «urewereker» te 
Turnhout: Meester Heynrick Steymans
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voorbeeld, waardoor het belang van de uurklok treffend 
wordt geïllustreerd, is wel dit van Lier, waar, na de toren
brand van 1609, een bezoldigd man, bij middel van een 
ijzeren hamer, het halfuur en de uur op de werkklok moest 
slaan (2),

Onder de Meesters «orlogiemaeckers» die er zich, in het 
Brabant van de XVIe eeuw, op toelegden om dergelijke to
renuurwerken met voorslag te installeren, treft men ver
schillende Kempenaars aan. Behalve de ambachlelijke ken
nis van de smedersstiel vorderde hun gespecialiseerd beroep 
ook nog een bepaalde dosis vernuft en vindingrijkheid om 
de problemen der mechanica, die de regeling van uur en 
voorslag soms kon met zich brengen, bevredigend op te los 
sen.

Op de zuidelijke toren van de St. Goedelekerk te Brussel, 
installeerde een zekere Michiel de Kempeneré in i535 een 
uurwerk met voorslag welke een oktaaf omvatte (3). De
zelfde maakte in i54i de voorslag voor de O. L. Vrouwekerk 
van Antwerpen, waar hij zelfs, ten gerieve van de beiaardier, 
er een klavier aan toevoegde (4). Te Tongcrloo werkte in 
r536 een Heinrick van Arendonk, die te Leuven was gehuis
vest, aan een voorslag met 16 klokken (5). Dit uurwerk 
werd in i54a of 43, en later, in i55i, ook de voorslag, voor 
de nogal aanzienlijke som van 1000 gl. aan de stad lieren' 
tals verkocht (6). De plaatsing op het belfort van het raad
huis werd toevertrouwd aan zekere Mcrten Heinrick van 
Turnhout (7), Deze kan wel' niemand anders zijn dan Mees-

(2) CLARISSE,(J.), Klokken en beiaardspelen ; in : Lier vroeger en nu.
Jg. III, 1929 ; btz. 98.

(3) LEFEVRE,(Plac. F.), La Collegiale des Saints-Michel-et Gudule a
Bruxellcs ; son histoirc, son architecture, son mobilier, ses trdsors. 
Bruxelles, 1948, p. 173.

(4) PRIMS,(Fl.), Bijzonderheden over 0. L. V . toren ; in : Antwcrpien- 
sia 1947. Antwerpen, 1948, btz. 234.

(5) SPILBEECK,(lValtman van), De voormalige abdijkerk 
on hare kunstschatten. Antwerpen, 1883, blz. 43.

(6) SPILBEECK,(W. van), De abdij van Tongcrloo. Lier, 1888, blz. 333.
(7) VERSTREYDEN,(R.), Kronijkcn van Hcrcntals ; in : Mededeelingen 

van den Kunst- en Oudheidkundigen Kring van Herentals en omstre
ken, 1933-34, blz. 50. - Uit de tekst van de kronijk blijkt het onge" 
noegen van de auteur over het feit dat het stellen van do voorslag 
« coste al te veel», namelijk 19 gl., behalve andere kosten van ijzer
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(en smidse. In verhouding tot de betaalde prijs lijkt het bedrag echter 

veeleer gering. Doch deze kronijk-notatie biedt nog een andere moei
lijkheid. Met de naam van de steller, Merten Hendrick, schijnt niet 
alles in de haak. Het tweede lid van de naam is geen genitiefvorm en 
dus slaan we hier voor twee voornamen, wat wel zeer ongebruikelijk 
is. Met eerste lid, Merten, zou echter een slecht opgeloste afkorting 
kunnen zijn voor «Meester».

(8) Deze brief berust op het stadsarchief te Herentals. De tekst ervan 
wordt hierachter als bijlage III afgedrukt. De E. H. Verellen weze 
hier zeer hartelijk dank gezegd voor deze en andere waardevolle in
lichtingen.

ter Heynrick Sleymans de oude, die zich op een ons onbe
kend tijdstip, tussen i536 en i55o, te Turnhout had geves
tigd en er dit zeldzame ambacht uitoefende, samen met zijn 
gelijknamige zoon.

Dit opstel was reeds geschreven toen de Eerw. Heer J. R. 
Verdien, de vriéndelijke archivaris te Herentals ons uit'■zijn 
documentatie een eigenhandige doch ongedateerde brief me
dedeelde die door Meester Heynrick de oude aan het magi
straat en de kerkmeesters van Herentals was gericht geweest 
(8). Deze brengt ons een bevestiging van de betrekkingen 
die tussen de beide partijen bestonden. In de brief, die waar
schijnlijk ouder is dan i55o, is er sprake van een «orlogie» 
dal, vermits de kerkmeesters erbij te pas kwamen, misschien 
wel voor de Sic Waldetrudiskerk moest dienen. Dienaan
gaande konden we evenwel nergens vastere gegevens ont
dekken. De brief brengt ons echter nog op hel spoor van 
enkele uurwerken : voor de hoeve waar Joes Draeck placht te 
wonen, voor de befaamde adellijke cisfercienserinnen-abdij 
van Herkenrode, en voor Arendonk waar alleen de uur werd 
geslagen.

Hij was zeker geen onbemiddeld man, vermits hij voor
sloeg, dat in geval van geldgebrek, hem voor tijd en wijl 
«lol ter lijl dat de stadl de macht heeft te betalen», een jaar’ 
rente zou worden uitgekeerd. Uil de tekst is af te leiden dat 
hel om een beslaand werk ging waarvan de herstelling of 
de aanpassing door Meester Henrick weinig aanbevelens
waard ig werd geacht.

Daar uil dit schrijven reeds blijkt dat de zoon als onder
handelaar en vakman, naast de vader optreedt, zal het in hel 
vervolg nodig zijn beiden Ie onderscheiden door hen respec-
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van Vorselaer :
Henrick den urewerckmakerc van dat hy de

" i van beiden 
1069/70, aan het

geen aanspraakop volledigheid maakt, -

opgedolven, - wijst op een aktieve kempische beoefening

soo tot don grooten ende cley-

van dc horoloyic te vermaken, 5 g.

van Tongcrloo. Lier, 1888, blz. 333-

tivelijk als Henrick 1 en II aan te duiden. Een 
werkte in i554/55, en misschien ook in 1””_ 
torenuurwerk van Vorselaar (9).

In i56o maakte Meester Heynrick II te Turnhout voor dc 
St. Pieterskerk een voorslag op dertien klokken, waarover 
in hel vervolg van deze studie nader za>l' worden gesproken.

Te Diest, op St. Sulpitiustoren, plaatste, in i55a, Lam- 
brecht Blesere een voorslag van. een oklaaf (10). Dezelfde, 
doch ditmaal werd zijn naam a'ls Lamberl Blasen gespeld, 
voerde in i55g verbeteringen uit aan de beiaard van Ton- 
gerloo’s abdij (11). Deze Blesere of Blasen, was afkomstig 
van Herselt.

In 1601, i6o3 en 160/1 is er een Meester Anlhoni Peeters, 
«horologiemaecker» te Turnhout, aan het werk aan de kerk 
te Vorselaar (12).

Men ziel het, deze eenvoudige opsomming, die volstrekt
- er zou immers nog 

veel uit onuitgegeven kerkrekeningen kunnen worden

(9) Uit. de kerkrekeningen
1554-55. Gegeven mr
half ure ghemaeckt hadde 3 g. 10 st.
1569-70. Acn de ureivcrckmakcr 
13 st.
(Medegedeeld door Eerw. FT. J. R. Verdien, archivaris Ie Ilcrentals).

(10) RAEYMAEKERS,(F. J. E.), Het kerkelijk en liefdadig Diest, Leu
ven. 1870, blz. 40.

(11) SPILBEECK,(W. van), De abdij
(1) Uit Kerkarchief Vorselaar :

1601, 1 Mei, gegeven mr Anlhoni Peeters urewerokmaker ende dat 
int aennemen van den uergewerek, 25 st.

1603- 4. Gegeven mr Anthonissen horologicmaeker te Turnhout, vant 
maecken vanden uergewerek, 40 g. 11 st.
Daertoe vijff boomen, 2 g.
Twee zeelen totten uergewerek 
nen steen, 5 g. 4 st.

1604- 5. Een out horologie dwelck Anthonis Peeters van Turnhout 
van (Adriaen Wemers) gccocht hadde, de somma van thien 
Rinsgulden. (21 Novembris 1604).

(Meegedeeld door Eerw. II. J. R. Verdien, archivaris te Herentals),
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(13) Schepenregister Turnhout 1534/35 ; 4c kathern, 14e fol. V".

van dit gespecialiseerde ambacht. Zelfs zullen wc, in rle loop 
dezer uiteenzetting, trachten aan te tonen dat er onder de 
hiervoor opgesomde «urewerekers», een hele kcmpischC dy
nastie verscholen zit. We bedoellen namelijk : Michel de Kem
penere (grootvader) - Hendrik van Arendonk, of Stheymans T 
(vader) - Hendrik Stheymans II (zoon).

Einde November 1534 (13) was een zekere Meester Heyn- 
rick Steymans, samen met Merlten Boecx van Bergheyck, 
deken van het smedersambacht te Turnhout. Doch het gaat 
niet zonder enig bezwaar, omwille van het jaartalverschil, 
hem te vereenzelvigen met de man die, in i536 te Tongerloo 
aan hel werk, in de documenten als woonachtig Ie Leuven 
wordt opgegeven. Het dekenschap dat hij bekleedt verleidt er 
ons loc. hem Ie houden voor iemand van gezette leeftijd. Voor
lopig komt men hier met allerlei mogclijkheidsgissingen ech- 
ler niet verder.

Evenmin voelen we ons op vaste bodem met de Meester 
Ileinrick Slheymans die hel schepenregister van i5/n ons 
doet kennen als weduwnaar van Heilwich Leemans en denke
lijk nog slechts kort geleden hertrouwd met Anna Bouwens, 
die op haar beurt weduwe was van Mathijs van Loenhoudt. 
Door een akte van «Scheidinge ende deylinge», op 18 Novem
ber vóór schepenen gepasseerd, waarbij de kinderen uil het 
eerste huwelijk^ «knechtkens» en «meyskens», voor hun deel 
uit hel sterfhuis worden uilgekocht, tieren we ’s mans wel
stand kennen : een eigen huis in de Otlerstraat, uitkomende 
in de Quacckslraet, dat hij nog zal uitbreiden door de aankoop 
op ii Oktober i5/i3, van een aanpalende woonst, en verders 
verschillende erfrenlen en gronden. De onderhavige akte 
leert ons tevens een broeder van Heynrick kennen : MeóstCr 
Lauwereys Stheymans, kanunnik Ie «Beeck» (Hilvarenbeek).

Er zijn redenen om in deze Heynrick de man te zoeken die 
het urewerkersambachl te Turnhout vestigde, en onder de 
«knechtkens» uit zijn eerste huwelijk schuilt dan wellicht de 
hoofdpersoon van ons onderwerp.

In deze studie willen wij ons in 't bijzonder bezig houden 
met Meester Heynrick Steymans II, die in een document uit 
hel schepenrgister van 1670, «ingeboren poorter» wordt ge
noemd en wiens bedrijvigheid te Turnhout kan worden
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(14) Zie bijlage H.
(15) ROGIER, (L. J.), Geschiedenis van hot katholicisme in Noord-Ne

derland in de 16e en 17g eeuw. A’dam, 1947. D. I, blz. 495 en 507.

4

vastgelegd, minstens tussen i55o en 1670. Zijn geboorteda
tum bleef ons evenwel onbekend.

Een helle reeks interessante bijzonderheden over het am
bacht sgeslacht der Sleymansen worden ons geleverd door 
een certifikaat dat door de Turnhoulse schepenen op 25 Oc- 
tober 1670 werd afgelevcrd aan Meester Heynrick Steymans 
II (16).

Dit attest richtte zich in het bijzonder tot het magistraat 
van de stad Hoorn, «binnen den Graeffschap van Hollant». 
Had Heinrick dit attest, nodig met het oog op het verwerven 
van een werkopdracht in die verre Noord-Hollandse uithoek? 
We geloven echter veeleer dat hij, zoals velen voor en na 
hem, haakte naar meer rust en veiligheid, en het kwijnende 
Zuiden verliet voor het beloftevolle Noorden. Om geloofsre
denen was het stellig niet. Het attest verzekert uitdrukkelijk 
dat hij he oude katholieke geloof, ook tijdens woelige dagen 
van beeldenstorm, in Oktober i566, was getrouw gebleven. 
Ietwat vreemd moge een dergélijke getuigenis over de ortho- 
dokse katholiciteit van onze man, in de oren klinken, vooral 
daar zij voor Noord-Nederlands gebruik bestemd was. Doch 
men bedenke daarbij, dat in het graafschap Holland heel wat 
steden, en daaronder ook Hoorn, lange tijd aan hel katho
licisme zijn trouw gebleven, en eerst tot de zaak van Oranje 
zouden toetreden na bekomen toezegging, omstreeks 1672, 
van algehele handhaving van het katholicisme in de be
staande positie (i5).

In het reeds meermaals geciteerde document heet hij een 
«meester orlogie maecker» Ie zijn. Het roemt hem verder 
a'ls iemand die zeer ervaren was in zijn kunst en ambacht, 
en als zodanig ook bij de kunstenaars van het handwerk 
stond aangeschreven.

Uit eigen ervaring kenden de Turnhoutse schepenen ’s 
mans kundigheden, want hij had bij het oude torenuurwerk 
van Si. Pieters een degelijke en tevens kunstige voorslag 
aangepast die niet alleen de volle goedkeuring der kapittel- 
heren had weggedragen, maar die evenzeer bij de poorters 
en bij de doortrekkende vreeemdelingen was in dc smaak 
gevallen.
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(16) Zie bijlage I.
(17) Schepenregister Turnhout 1560ƒ61 (o. s.). Ten overstaan van De

ken Lambrecht Coomans en enkele schepenen, aanvaardt Meester 
Steymans het onderhoud van het uurwerk « om dat ten bchoirlycken 
tyde die gchcclc ende halve uren te doen slacn ende den wyscr op 
zyn gcsüttc uren voirts te doen gacn ».

Inderdaad, op i/i December i56o sloot Meester Heynrick 
Steymans met de schepenen een overeenkomst af waardoor 
hij zich verbond, op verbeurte van 9 carolusgulden, legen de 
naaSIkomende Turnhoul-kermis, een beiaard op voorslag 
aan Ie brengen op hel. oude torenuurwerk (16). Daartoe 
zou hij een nieuw speelrad met een molenrad aanbrengen, 
waardoor de voorslag zou kunnen worden ingesteld op i3 
speciaal! daarvoor bestemde klokken, die naast drie grote 
klokken in de toren hingen. In elke brug van het. grote rad 
moesten t/i noofgalen worden voorzien. De rammel kon 
dus klaarblijkelijk verschillende aria’s ten gehore brengen.

Behalve hel oud ijzer, benevens hel kruis van de kleine to
ren, zou Meester Henrick nog een vergoeding van 76 gil', ge
nieten, terwijl hem bijstand werd toeerezegd bij het omlaag 
halen en herplaatsen van het, uurwerk.

Wat de kwaliteit betrof, deze moest evenwaardig zijn aan 
die van de rammel op O. L. Vrouwetoren te Antwerpen, die 
we herinneren er opzettelijk aan, het werk was geweest van 
Michiel de Kempenere,

liet lijdt geen twijfel dat het werk tijdig klaar kwam en 
volle voldoening schonk. Magistraat en kapittel sloten op 
i3 Februari i56a met onze «orlogie maecker» een nieuw 
akkoord af, waarbij deze laatste zich voor een jaarlijkse ver
goeding van 11 rinsgulden, met hel opwinden, stellen en 
bewaren van het uurwerk belastte. Uit hoofde van zijn be
roep zal Meester Sley.mans wel dikwijls uit de Vrijheid zijn 
afwezig geweest. Derhalve werd in de overeenkomst bepaald 
dal de meester hel, bij afwezigheid, derwijze zou regeHen 
dat daardoor geen schade aan hel uurwerk zou worden te
weeg gebracht (17).

Terloops weze hier nog gezegd dat de voorslag van Meester 
Heynrick evenwel niet de eerste was die op St. Pielerstoren 
was ingerichl geworden. Hij had minstens één voorganger 
gehad die in i543//i/i was aangebrachl geweest en die slechts
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Kynscliot en Jan Franszoo.! 
oan Dicst

. (18) Kerkmeestersrekening van Jaspar van
van Holst 1543-44 : Item iiugtgcgcevcn meester lomacs 
om den begaat te stellen 21 st.

op vier schellen speelde. Zekere Meester Tomaes van Diest 
had hem in orde gebracht, doch het geringe bedrag van 
2/1 st. dal hem werd uilgekeerd wijst er wel op dal het hier 
geen ingewikkeld mechanisme betrof (18).

Wat echter het schepenattest van 1670 zo bijzonder inte
ressant maakt, ligt in hel vervolg der afgelegdc verklaringen.

Zowel in Brabant als daarbuiten, zo werd daarin verklaard, 
had Meester Henrick Steymans, in tal van sleden, vrijheden 
en dorpen voorslagwerken gebouwd. Zelfs had hij er nog 
fraaiere gemaakt dan deze welke hem voor Sl. Pieterskerk 
was opgedragen geweest. Ook was hij meermaals door de we
duwen van befaamde voorslagwerkers aangezocht geworden 
om de nagelaten werken hunner mans te voltrekken of te on
derhouden.

Aan het einde, geeft het attest uiting aan een gewettigde 
ambachtelijke stamtrots, welke Meester Henrick, stellig den 
schepenen in hel oor moet hebben geblazen. Ze verklaren 
immers dal. Meester Henrick niet alleen de kunst van zijn am
bacht naar de natuur bezat, doch tevens ook uil. de erfelijk
heid van zijn afstamming. De grootvader van Heynrick, even
als Heynricks vader die de zelfde voornaam droeg, stonden 
destijds ais zeer grote en kundige meesters in hun vak te 
boek. Zijn vader, die we gemakshalve Heynrick I zullen noe
men, had zelfs in dc Sic Goedelekerk te Brussel, benevens in 
vele andere voorname kerken en abdijen, kunstige en voor
treffelijke «orlogicn» gemaakt.

Hel is wel dubbel jammer te noemen dal hel stuk ons de 
voornaam van de grootvader niet heeft genoemd. Zo hadden 
we meteen de oplossing bij de hand gehad voor een tegen
strijdigheid die wellicht slechts schijn is. Op goede gronden 
geloven we inderdaad, ondanks de verscheidenheid der be
namingen, dat we in Michiol de Kempenere, Heynrick van 
Arendonk en Heynrick Steymans, het geslacht van uurwerk
makers hebben terug gevonden waarvan het schepenaltes1 
van 1070 spreekt.

Er is allereerst de kwestie van 
namen, wat zeker voor

de verschillende geslachts- 
die periode, geen onoverkoombaar
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bezwaar medebrengt. liet verschijnsel van de verwisseling 
van de geslachtsnaam is wel zo goed bekend dal hieromtrent 
niet nader behoeft te worden aangedrongen.

De originele geslachtsnaam is voorzeker Steymans, terwijl 
een naam als «van Arendonk», verwijst naar de plaats van 
herkomst van zijn drager of van diens geslacht. Dit geldt 
eveneens voor «de Kempenere», al is hier de aanduiding van 
herkomst ook algemener en derhalve ook minder nauwkeu
rig.

liet kan nauwelijks een toéval heten dal hel geslacht der 
Sleyinansen nu juist in hel Arendonkse Ie vinden is. Vanaf 
i!\oj kwamen er te Arendonk herhaaldelijk leden van dit ge
slacht voor onder de schepenen (19). Van een broeder van 
schepen Thomas Steymans (20), Hendrik met name, weel 
men dal hij aan de hogeschool te Leuven studeerde en dat hij 
in genoemde stad enkele jaren hel ambt van stadssecretaris 
waarnam. Ingclrcdcn in de Priorij van Ten Troon onder 
Grobbendonk, na ’l overlijden van zijn vrouw, weid hij de om 
zijn geleerdheid bekend gebleven prior clic van 1/167 lot 1/168 
in deze hoedanigheid de klooslergemeenle leidde (ar). Be
halve zijn beide zoons, Jan en Theodoor, die hun vader in 
hel klooster volgden, waren er, vólgens Prims (22), nog 2 
kinderen waarover echter alle verdere bijzonderheden ont
breken.

Een doorslaggevend bewijs wordt echter geleverd door de 
Ilerenlalse brief, in bijlage III afgedrukt, en welke het on" 
derschrifl. draagt : «Gescreven... by my Meester Henrick 

Steymans van Arendonk wonende lol Turnout, horelogema- 
ker...». Zonder enige twijfel is hij identiek met Meester 
ileynrick van Arendonck uil i536, toen nog wonende te Leu
ven, en dal jaar werkzaam Ie Tongerloo.

(19) COVELIERS,(Lod.), Arendonk ; geschiedkundige beschrijving.Aren
donk, 1937. Blz. 243.

(20) COV ELI ERS,,( Lod.). o. c. Blz. 243. - W ELVAERTS,(Th- Ig-), Ge- 
schiedcnis der vrijheid Arendonk. Turnhout, 1887. De auteur noemt 
blz. 34 en 35 enkele hem bekende schepenakten op. Daartussen treft 
men in 1483 een schepene, Hendrik Steymans geheten. Tn 1493 en 
1509 een Thomas Steymans.

(21) PRIMS, (Fl.), Onze Lieve Vrouw ten Troon te Ouwen-Grobbendonk. 
Antwerpen, 1932. Blz. 61.

(22) PRIMS, (Fl.), O. L. Vrouw ten Troon... o. c. Blz. 66,
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Wat het probleem van Michiel de Kempenere betreft, zijn 
naam toch, geeft alweer een bepaalde richting aan.

Met grote nadruk beklemtoont het schepenaltest de am
bachtelijke erfelijke traditie in hel geslacht. En de vaderlijke 
werkstede is toch de eerst aangewezen plaats waar de aanko
mende jongeman zich oefent in de kunst van het ambacht en 
hel bedrijf aanleerl. Als volleerd medewerker van zijn vader, 
had hij zijn aandeel in de gewrochten die onder hel vaderlijk 
gezag waren tol stand gekomen, en was er trots op. En toen 
hij zich later, vóór zijn kinderen, zich op dit aandeel be
roemde, kon bij hen allicht in kinderlijk ontzag, een mening 
hebben ingang gevonden die de prestaties van de grootvader, 
aan de vader toeeigende. De samenwerking tussen vader en 
zoon in het ambacht, Ireedt ten andere duidelijk aan de dag 
in de brief aan het Herenlalse magistraat.

Waar de beweringen van het attest worden waar gemaakt 
door al de achterhaalde feilen, is er geen enkele reden meer 
om twijfel te blijven koesteren ten opzichte van hel familie
verband : Michiel de Kempenere-llenrick Sleymans (van 
Arendonk) 1 en II.

Als een laatste argument mag hier tensll'otte nog gewezen 
worden op een stipulatie uit het konlrakl dal de schepenen 
met. Henrick Sleymans in 1060 afsloten. De schepenen be" 
paalden daarin dat het werk moest zijn «tol zulcken pryse 
ende ny ergher», dus even waardig, aan de voorslag der Ant
werpse O. L. Vrouwenkerk. En alhoewel hel bij soortgelijke 
opdrachten wel eens meer gebruikelijk was dat een of ander 
model ter vergelijking of navolging werd opgegeven, toch 
krijgt in ons geval deze bepaling een bijzonder reliëf, omdat 
het een werk was dat Michiel de Kempenere nog had gewrocht.

Al ontbreken er enkele schakels in hel geheel, toch zijn er 
te veel aanduidingen, die alls een kompasnaald zich naar hel 
zelfde Noorden keren en daardoor de twijfel verjagen.
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BIJ LAGEN

I.

CONDITIE ENDE VOERWAERDE WAERE OP Mr HENRICK 
STHEYMANS ETC.

Op heden den xiiijen Decembris xvC jaer lx heejt Mr Hen- 
drick Slheymans urewereker aangenomen van Govaert Hen- 
drick Theeus, Seger van Kynlschot ende Hendrick van Ghel- 
drop om te maeckene by consente van scepenen deser vryheyt 
zeker nieuw werek dienende tollen voirstaghc, alsdat de 
voirsz. Henrick zal inne brengen in d oudt horologie een 
nieuw speelradt met eenen molenrad! dienende tollen voir- 
slaghe niet aften des daer aff dependeert by middele vanden 
welcken men gevueghlyck zal cunnen ghestellen dat daer 
mede den voirslagh spelen zal op dertien bezundere clocken 
die jegenwoerdelyck naesle drye groote. clocken inden thoren 
hangen ende dat insghelyckx in clcken vanden bruggen die 
int voersz. groet rat wesen sullen in elcken zullen wesen xiiij 
nootghalen ende dal tvoers. werek zail volmaeckt wesen tot 
Turnhout kermisse naestcomende sutex dal dat slaghcn zal op 
verbeurte van negen carolusgl. ende zal den voersc. Henrick 
volgen lot zynder beliejten hel oudt yserwerek van den zelven 
horologie dwclck hy zal moeten uytnemen ende tvoersz. 
nieuw werek te inaeken ende dat voerde somme van Ixxv ca
rolusgl. te belaelen vyftich carolusgl. als diverek staen zal 
ende dandere xxv Rgl. over jaer ojt binnen jaers daer nae met 
noch zeker y'seren cruys vanden cleynen thoren dwelck alsnu 
den voersz. Mr Henrick gelevert is. Ende zal de voersz. Hen
rick voersz. werek ende voerslagh houden gaende onderhou
den den tyt van thien jaeren lanek des zalmen den voersz. Mr 
Henrick ongelast houden van timmerlyeden ende houtiverek 
ende zal men den voersz. Henrick assisteren doen int ajjne' 
men ende opdoen vanden zelven urewerek. Gedaen ter pre- 
sentien van Gommar van Mechellen 'sccpen ende Maximiliaen 
de Mombare hier en boven is in desen geconditioneerl dat 
tvoersz. werek zal wesen tot zulcken pryse ende ny erg her dan 
is den voerslagh op heel ende halj uren op onssen Vrouwen 
thoren tot A ntwerpen.
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Allen den ghenen dye dese Jegenwoirdige opcne Letteren 
mn certiflcclien sullen sien ofl hoeren lesen, end’, besonderc 
de Ecrwcerdigen hecren Borgeineesteren, Schepenen cnde 
Racdt der Sladl van Hom binnen den Graeffschap van Hol- 
lanl, Saluyt- Wij schepenen der poorl cnde Vryheyl win Turn
hout binnen den lande cnde herlochdoin van Brabant, doen 
condt ende kennelyck eenen yegelycken, certificerende voer
de gerechte waerheyt, dat deersame Meester Henrick Sleij' 
mans, meester orlogie maecker, onsen mede jngeborcn poir- 
tere, is een man met eeren, staende tot goeden naemé, fame 
ende geruchte, wescnde vander ouder Calholycxer Religie, 
vander welcker de voersz. Mr Henrick Sleymans geduerende 
de voirgacnde troublen binnen de Landen van herwaerts 
overe, nu onlancx geschiet, noynl afjgescheyden ofl gevallen 
en js. Wescnde oyck anderssints een zeer expert Meester van 
zynen ambacht ende conste, dye wetckc nyel alleenlyck voer 
sulcx voer alle constinaren van zynen ambacht en wordt ge
houden ende gereputeerd ter zaecken de voerz. Mr Henrick 
binnen der voerz. vryheyl van Turnhout aen zekere oude orlo
gie binnen der groole collegiale kereke van Sinle Peelers heefl 
gemaeckt eenen treffelycken conslelycken voerslach tol con- 
tentemente nyet albcenlycken vanden geestelycken heeren, 
maer oyck van allen jngesetenen ende buyten passanten pas
serende deur de voersz. vryheyl. Maer dat de voersz. Meester 
Henrick voer sulcx oyck soe binnen als buyten slants van 
Brabant voersz. wordt zoe van sleden, vryheden als dorpen 
aensocht ende begeert gelyck cnde treffclycker wereken te 
maecken, ende oyck van de experle meesters weduwen aen
socht henre afflyvige mans begonsle zoereken te voldoen ende 
volmaecken, mitsgaders om de voersz. wereken zekeren lyt 
geduerende web dooghende tonderhoudene. Gelyck de voersz. 
Meester Henrick Steijmans de voers. conste nyel alleenlyck en 
heefl uuyter naturen maer oyck uuyter geboorten van zynen 
vadere ende grootvadere, dye welcke binnen hoeren leven 
zeer grote experle meesters bij eenen yegelycken hebben ge
houden cnde gereputeerd. geweest, als hebbende des voersz. 
Meester Henrick Steymans vadere (oyck geheeten Meester 
Henrick) binnen der stadt van Brassele op Sinle Goedele 
kereke ende andere treffelycke kereken als abdijen ende an
dere gemaeckt treffelycke ende constelycke orlogien. Sonder 
fraude ende orgelist, ende want het goddelyck ende redelyck
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js der waerheyl getuigenis te geven, zonderlinge des verzocht 
zynde, zoo hebben wij scepenen voirgenoempt den zegele ter 
zaccken vander voerz. vryheyt hier arm doen hangen ende 
niet, onzen gezworen secretaris doen oadcrleeckengn opden 
xxven dach Octobrij 1570.

Schepenregister 1570/71 ; 2e kathern, le helft:

III.
Jhe'sus Cristus voer een minlijeke gro^le.

Aen u, ghi goede heeren ende schepenen, ghestvoren endè 
meer ander goede mannen van Hcrentals, u sal believen te 
weten, hoe dal ic mijnen soen ghesonden hadde, ende ons de 
stadl ontboden hadde, aengaende van eenen orlogie le maken 
te meesters Jorijse, weder sij eenen voerslach willen hebben 
aft een ander werek, niet dan slecht met eender oeren slaendé, 
alsoe haddi onssen soen belast, dat wij aen u goeds heeren, 
scriven zouden, wal wij vanden honderl souden willen heb
ben, alsoe heeft, hi u gheseét van xij rijnsgl., soe vele heb 
ickker af ghchat ter hoeven daer Joes Draeck plach le wonen 
zaligher gedachten, ende tol mijn eerwerdighe vrouwe van 
Herken rode, wij en 'soudans waerachtich op dese tijt niet 
min kannen ghedoen, maer niet le min, en hebdi gheen geit, 
g heef Ier Isiaers een rent af, lot Ier tijt dal de stadl de macht 
heeft te betalen, sijdi vanden sin, ic wil gheern LoLen kleyn.cn 
werxken mijn beste doen aft ons soen sonder u scade, maer 
wij en willens u niet verscheren, wans Lheeft scarpe tande- 
ken's ende te is irst gans niet wel gheordineert, ic sols mij sca- 
men dal ic alsoe geit nemen soude, ken GodL niet meer op dese 
tijt, dan God sij met u ende met ons allen ; hier af, mijn goe
de heren, wilt ons een anlwoenl seijnden. ofl scriven met bren- 
gher des briefs.

Ghescreven tsondaechs voer onser liever vrouw, 
lichtmisse naeslcomende bij mij meester Henricl. 
Steijmans van Arendonck wonende tot Turnoul, 
horelogimaker, altijt der stadl van Hcrentals lol 
haren besten.

Hem tvee. beminde heeren, woudi een werek 
hebben met eenen voirslach, dal soude IJm 
moeten sijn, sol enich sterkte hebbe, oft wildi 
slechts duer hebben, tArcndonck is XIIJc zwaer.

Adres : Aen die ghoede heeren schepenen ende kerckmccsters 
van Hcrentals ons goede vrienden.

(Stadsarchief Herenlals - Meegcdeeld door J. R. Verellen).

kleyn.cn
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Peter Benoit te Turnhout

i '

werd geboren te Turnhout, 18. XTI.

on

I

'I

1

I

'1

I
i

i

-

In dit Peter Benoit-jaar is het niet zonder belang de hierna 
volgende lokale herinneringen aan de «Vlaamse ITarpenaar» 
hier op te halen en ze aldus voor het nageslacht te bewaren. 
We danken ze aan ons medelid Marcel Boone,die zijn groot
moeder, Mw Bertha Vcrsleylen.du Four, menigmaal van 
haar ontmoetingen met Peter Benoit had horen vertellen.

Omstreeks 1875-77 was de ruimemeesterswoning van de 
echtelieden Arthur du Four - Josephina Frederika Dessauer 
(1), aan de Markt gelegen (hoek Papenslraal), het verza
melpunt van een viertal muziekliefhebbers, die ér wékelijks 
lesamen kwamen om een kamerkwartet te vormen.-

Tol dit gezelschap behoorde Adrien Versteylen-de Fier- 
lant(a) die zeer verdienstelijk de fluit bespeelde. Om zich 
in dit instrument te bekwamen had hij verscheidene reizen 
naar Parijs ondernomen om er van Professor Tulou, van hel 
Parijzer Conservatorium, lessen te ontvangen. Adrien Ver- 
sleylen moet zich met een bepaalde hartstocht aan het. fluit
spel hebben gewijd, want men vertelt van hem dat hij een 
wandelstok bezat die tevens lol een fluit kon worden omge- 
loverd. Die wandelstok vergezelde hem op zijn wandelingen, 
en eenmaal in de open natuur, kon hij zich vol overgave 
wijden aan zijn geliefkoosd spel, tot groot genoegen van zijn 
meestal toevallige toehoorders op de heide(3).

Van het kwartet maakten eveneens deel uil de beidé blc- 
kers-patroons Eduard van der Ileyden(Zi) die de vioolpartij,

mon bon élève de flüte», 
de kinderen Versteylen bewaard.

(4) Jos Eduard van der Heyden, geboren te Turnhout, 21. XI. 1835 
er overleden 16. VIII. 1885.

(1) Arthur du Four, ingenieur van Bruggen en "Wegen (o Charleroi, 
19. IV. 1853 - + Turnhout, 25. XII. 1887) was de tweede echtge
noot van Mevrouw Josephina Frederika Dessauer (o Asschaffenburg, 
27. III. 1840 - + Turnhout, 21. VI. 1904), weduwe van Joannes 
W. Dierckx. Ze was vooral populair als de kordate bestuurster van 
de firma Brepols.

(2) Adrien Antoine Versteylen
1822 en overleed er 1. IX. 1895.

(3) Een «Méthode» met de vleiende opdracht van de leermeester : «a 
alsmede het instrument, worden nog bij
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R. P.

“Oud.Turnhout-

(R)

en Henri Hcndrickx(5), die de cello-partij vertolkte.
De gastheer, Arthur du Fout, hield de piano, een koste' 

lijke Éhrardvleugel die op een' Internationale Tentoonstel
ling te Parijs was aangekocht, geweest. Als bewijs van zijn 
muzikale onderlegdheid mag gelden dal hij met groot ge
mak een vioolparliluur kon transponeren op piano of har
monium.

In dit muzikale midden werd op zekere dag Peter Benoit 
geïntroduceerd door zijn oudleerling, de welbekende kom- 
ponisl, beiaardier en muziekhandelaar, Franz Andelhof(6). 
Deze gaf in die tijd, piano-onderricht aan het kleine meisje, 
dat de latere Mevr. Berlha Versleylen-du Four toen nog was.

Benoit, die graag in de Kempen vertoefde^), keerde er 
voortaan regelmatig terug. Bij één van die bezoeken, - het 
moet, ten laatste in 1877, het komposiliejaar van de Rubens- 
cantate(8) zijn geweest, - nam Peter Benoit. aan de vleugel 
plaats en speelde hele passages uil zijn jongste gewrocht. 
Men had de ramen, uitgevend op de Markt, open gezet en dé 
toevallige voorbijganger kon aldus mede genieten van een 
onverwachte primeur door de Meester zelf vertolkt.

Dal dit alles op de aanwezigen een diepe indruk heeft na
gelaten, is af te leiden van hel feit dal de gebeurtenis trouw 
in de familieoverleveringen werd opgenomen en er lot op 
de dag van heden is levendig gebleven.

(5) Hienricus Egidius Joannes Hendrickx-Fransmai^,
23. 1. 1838, overleden te Turnhout 1. IV. 1916.

(6) Petrus Franz Andelhof, 0 Turnhout 23. III. 1853 en overleden 
25. XII. Izl3.

(7) BJÏANDE, (Hildc van den), Bcnoit's reizen in eigen land ; in : 
De Toerist, XXX, 13 (1. VII. 1951), blz. 403-405. . BOLCKMANS, 
J., Wcstmalle : de schepping der kindcrcantatc, zKinderhulde aan 
een dichten door Peter Benoit ; in : Oudheid en Kunst, XXXIV, 
3 (1951), blz. 83.87.

De Rubenscantate, oorspronkelijk «Vlaanderens Kunstroem» gebe
ten, werd in 1877 gecomponeerd in opdracht van het Antwerpse ge
meentebestuur, ter gelegenheid van de luisterrijke viering van dè 
300ste verjaring van Rubens’ geboorte. Niet alleen de lof van Ru
bens moest daarin bezongen worden. - De vleugel die Peter Benoit 
ten huize van Arthur du Four bespeelde, is nog steeds bezit van de 
familie Alf. Versteylen.
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Taxandria - Jaarverslag 1950.
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Het feil dal het jaar 19/19, na hel overlijden van onzen be
treurden Voorzitter de Z. E. II. Kan. Jansen, bijna gans in 
beslag genomen werd door hel voorbereiden van de acade
mische zitling die op Zondag 6 November aan zijn nagedach
tenis gewijd werd, en aan hel herzien en in orde brengen 
van hel wettelijk statuut van onzen Kring, draagt er onge
twijfeld in hoge male schuld aan dal er voor het jaar 1960 
slechts vier algemene vergaderingen konden belegd worden. 
Maar die waren dan ook van een uitzonderlijk belang voor dc 
kennis van onze lokale geschiedenis en kunst en economi
sche toestanden. Op 19 Januari kwam de hr. Elienne Sabbe 
ons meedelen wat het Rijksarchief te Antwerpen te vertellen 
weet over toestanden en gebeurtenissen in hel Land van 
Turnhoulgedurende de 17e en 18e eeuwen. De hr. Raymond 
Peeters commenleerde op 16 Maart een der belangrijkste 
meesterwerken van beeldhouwer J. C. De Cock.nl. hel koor
gestoelte der Turnhoutse S. Pieterskerk, op iconographisch, 
symbolisch en hagiographisch gebied. Eerw. Zuster Dr. Ma
ria Hereswitha ontrolde op 19 Oktober de geschiedenis van 
hel ontslaan en de uitbreiding der Orde van het H. Graf, in 
verband met de stichting van het Klooster te Turnhout. En 
op 16 November ten slotte gaf de hr. Marcel Boone ons een 
klare kijk in een der thans verdorde lakken van de Turn- 
houtse bedrijvigheid, nl. de blekerijen. De bezieling waar
mee de Conferenciers zich van hun taak wisten le kwijten, 
en de rijke dokumentatie waarmee ze hun studies illustreer
den, maakten van deze vergaderingen werkelijk hoogtepun
ten in hel wetenschappelijk leven van onzen Kring.

Schijnen die vier vergaderingen echter wat pover in getal 
en wat eenzijdig tol Turnhout, uitsluilelijk beperkt', dan 
kunnen we daarnaast met fier genoegen wijzen op andere 
activiteiten die het bewijs ervan leveren dat Taxandria zijn 
belangstelling niet lol binnen eigen muren beperkte. Want 
op Zi Juni nam een delegatie deel aan de viering van het viér- 
honderdjarig bestaan der S. Sebasljaansgilde te Tongerloo ; 
op 17-18 en 19 Juni aan de viering van hel honderdjarig be
staan van hel Inslilul Archéologique Liégeois ; op 3 Sep" 
tember aan de opening der tentoonstelling van hel werk van 
Theophiel Peeters, den kosterorganisl, toondichter en folklo
rist van S, Fredegandus te Deurne ; op 2.3 September brach-

Cock.nl
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we nog een ritje naar Kaarle
de oude S. Salvatorskapel te 

i kapelaan Cramer uit Baartle-

De bibliotheek heeft in rgöo merkwaardige aanwinsten 
mogen boeken : tussen de 120 werken die werden aangeschaft 
vermelden we speciaal : 
Ars folklorica belgica, 
De oorkonden der Abdij van Tongerloo, (Kan. Erens), 
Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, 
Estampes de Breughel 1’Ancien, 
25 jaargangen van hel Noord Brabantsche Taxandria, 
Het archief van Nassouwse Domeinraad, 
De geschiedenis van het Katholicisme 
Hel Schïldersboek van Karei Van Mander, 
Les Pelils Bollandisles, met de supplementen, 
Flandre, (van Haesaerls),
Völker der Erde, (van Alberl Dreksel), 
Armorial général, (van Rietstap), 
Kerkelijke, kunstschatten, (hel hlbum dier tentoonstelling 

van kerkelijke kunst te /Vntwerpen in 19/19), 
De glasschilderkunst in België, (van Helbig), 
Germanische Volkserbe in Walloniën, und Nord Frankreich, 

(door Pelri).

in Nederland,

ten we een bezoek aan hel Slerckxhofmuseum te Déurne 
onder leiding van den gemoedelijken conservator, de hr. Jos 
De Beer en in November deden 
Hertog om de opgravingen aan 
bezichtigen onder de leiding van 
Nassau.

Intussen werden een vijftal bestuursvergaderingen gewijd 
aan allerhande belangen van huishoudelijken aard : nieuwe 
uitstappen werden in ’t vooruitzicht gesteld voor het volgend 
jaar ; overleg werd gepleegd met conferenciers die het pro
gramma der vergaderingen van igöi zouden vuNen de re
stauratie der meubelen van onze vergaderzaal werd reeds in 
ruime mate verwezenllijkl ;en bij hel Stadsbestuur werd met 
klem aangedrongen op den aankoop van het huis Dierckx- 
Nuyens in de Bcgijnenslraat om het met zijn voorhof te be
houden voor de toekomst, door hel tot Sladsmuzeum te be
stemmen : d'e gunstige en schilderachlige ligging van dit 
stemmig gebouw, met daarbij de ruime uitbreidingsmoge
lijkheden zijn wel van aard om deze enige gelegenhêd niét 
te laten voorbijgaan.
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De secretaris, 
J. Nuyls.
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En hel Muzeum werd mei interessante en kostbare stuk
ken aangevuld, o.a. :

geweer uil den Patriottentijd, van engelse afkomst, 
verzameling smeedijzeren nagels, 
verzameling munten, 
eikenhouten straathoekbeeldje van O. L. Vrouw., 
zandstenen wapen, 
gotische gesmede ijzeren arm voor uithangbord, 
drietal Turnhoutse gebakvormen, 
verzameling van 2000 oude doodsprenljes, 
brouwersuithangbord met gebeeldhouwde medaillons, 

twee ijzeren driepikkclpoltcn, 
aarden potten, 
twee geschilderde paneeltjes in verband met de gebeurte

nissen van i83o, 
een stel merkwaardige foto’s, 
een aantal cahiers en notaboekjes afkomstig uil de nalaten

schap van Z. E. 11. Pastoor De Molder en Z. E. II. Kan- 
nunnik Jansen.
Tussen de begiftigers moeten we dankbaar vermelden : de 

E. P. Petrus Baptista De Meyer, de 1111. René Caron, Edmond 
Van Ael, Fernand Van Bael, Marcel De Vel, Karei Van Gooi 
(van Merksplas), en de Maatschappij Gazelec te Turnhout.

Moge de activiteit die in igöo zich in Taxandria manifes
teerde, de gunstige voorbode zijn van een nieuwe veelzijdi
ge vitaliteit.
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28,

Ieder betuurslid rekent het zich [tot een aangename 
plicht om belangstellenden alle gewenste inlichtingen te ver
schaffen.

«TAXANDRIA»

Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige 
kring der Antwerpse Kempen

Karei van

Peeters. Stadsarchivaris,

Ere-Voorzitler :
Beerse.

Voorzitter : Ant. Van den Hove d’Ertsenryck, rechter, Mer- 
mansstraat, 6, Turnhout.

Onder-Voorzitter : A Claes, Inspecteur L.O., Oude Vaartstraat, 
24, Turnhout.

Stedelijke Afgevaardigde : Lode Peeters, Schepen-Volksverte- 
genwoordiger, Astridlaan, Turnhout.

Secretaris : E.H. J. Nuyts, Aalmoezenier der Gevangenis, 
de Merodelei, 189, Turnhout.

Penningmeesle" :Fr. De Vel, Advokaat, Victor van Halstraat,
2, Turnhout.

Bestuursleden : (in alphabetische orde) 
Fr. Boone, Sociaal Assistent, Herentalsstraat, 

Turnhout.
Baron R. 'de Borrekens, Burgemeester, Kasteel Vor- 

selaar.
Ch.-Alf. Van Bael, Afgevaardigde-Beheerder, Oude 

Vaartstraat, Turnhout.
J. Caron, Beheerder, Grote Markt, Turnhout.

G. De Geeter, Ingenieur-Bestuurder Stads Openbare 
Werken, Guldensporenlei, i4, Turnhout.

Adr. Glénisson, Burgemeester, Meerle.
Em. Van Hemeldonck, Hoofdinspecteur-Letterkundige, 

Vosselaar.
Conservator van het Museum : R.

Olterstraat, 3, Turnhout..
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3-51II

42-45

Zi6-5g

60-70

71-9°

«urewercker» le
gi-io3

R. P. - Peter Benoit le Turnhout io/i-io5

.1. NUYTS - Taxandria Jaarverslag igöo 106-108

J. TTENDRICKX - Oude Turnhoutse Familièn : De Fa
milie Van Meurs

M. BOONE - Bijdrage lol de Geschiedenis der Bleke- 
rijen le Turnhout

D. G00R1ECK X R. PEETERS - De Behandeling der 
Frankische Gespen van Lutlommel

R. PEETERS - Een zesliendeeuwse
Turnhout : Meester lleynrich Sleymans

r

Drs VERBIEST - Uil de Geschiedenis van Grobben- 
donk - Het Manuale van pastoor P. J. W. Becky 
A° 1753

Drs A.. K.EERSMA.EKERS - De Turnhoutse Rederij
kers in de ja ren j 698-1620


