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jong werd hij

In Memoriam
Nijen (1864-1951) 

door
ALFONS CLAES

Dat de lieer Karei van Nijen geen geboren Kempenaar was, 
doet eigenlijk vreemd aan. Er zijn ingewekenen die zo innig 
vergroeien met hun nieuw milieu, zich zo volkomen aanpas
sen aan het klimaat dal er heerst, en er zo intens deelnemen 
aan hel openbaar en kultureel leven, dat ze ten slotte meer 
dan vele ingeborenen lot de streek gaan behoren.

Zo is het met Karei van Nijen gegaan. Hij werd geboren te 
Antwerpen, op 20 Augustus i86é, uit Florent van Nijen, Doc
tor in de Rechten en groothandelaar in tabak, en Maria de 
Winter. Wel was de familie van Kempische oorsprong, en 
vader van Nijen bezat te Beerse, samen met hel Tempelhof, 
uilgcslrekle landeigendom. Van in zijn kinderjaren bracht 
Karei van Nijen nagenoeg elk jaar het zomerverlof door te 
Beerse. Maar eerst in 1925, op zowat zestigjarige leeftijd, zou 
hij zich definitief op het Tempelhof vestigen, om er «in rust 
en kalmte» zijn levensavond door te brengen. Een rust die, 
alhoewel ruimschoots verdiend na een leven vol verdienste
lijke werkzaamheid op uiteenlopende gebieden, slechts be
trekkelijk zou zijn en veeleer een «verandering van activiteit» 
betekende.

Pas zeventien jaar oud had Karei van Nijen reeds de grieks- 
latijnse humaniora beëindigd in hel Onze Lieve Vrouw colle
ge van de Palers Jezuieten le Antwerpen. Gedurende één jaar 
volgde hij, als vrij student, aan de Leuvense Universileit en
kele cursussen in wijsbegeerte, letterkunde, geschiedenis, po
litieke en administratieve wetenschappen. Het was klaarblij
kelijk de bedoeling van vader van Nijen zijn zoon geleidelijk 
in de zaak op te leiden. Maar deze voelde weinig voor het 
koopmansberoep, en voor verder collegelöpen aan de Uni- 
versiteit had hij al evenmin lust. Met een hoogstrevend idea
lisme bezield, en gedreven door een jeugdig dynamisme, zien 
we hem al spoedig het veld van de godvruchtige en caritatieve 
werken en van de politiek betreden. Nog zeer
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kapelmeester van de Venerabelkapel in de Onze Lieve Vrouw- 
kerk te Antwerpen, en ook voorzitter van de Katholieke Jon
ge Wacht. De letterkunde - en dat kon, op het einde van de 
vorige eeuw, voor de élite van de Vlaamse jeugd die in de 
colleges een intensieve verfransing had ondergaan, bijna geen 
andere zijn dan do Franse - vond in Karei van Nijen een ijverig 
beoefenaar. Zijn «Clovis - Tragédie en. cinq actes», in verzen 
dan nog wel, in 1888 uitgegeven bij Leclercq te Doornik, is 
niet helemaal zonder verdienste. Of het stuk ooit het voet
licht zag, konden we niet achterhalen. Maar het is zeker dat 
een ander - onuitgegeven - toneelstuk : «Le triomphe de 
l’innocence» door de Cercle Léon XIII te JOeurne werd opge
voerd.

In 1890 zien we Karei van Nijen als secretaris van het in- 
richtingscomité bedrijvig bij het Eucharistisch Kongres te 
Antwerpen, en een paar jaar later, in 1892, nam hij hel ambt 
van toegevoegd secretaris waar bij het Katholiek Kongres te 
Mechelen. Dal was in de tijd van de «oubazen» Jacobs, Woeste, 
Schollaerl, Verspeyen, enz.

Na zijn huwelijk, in 1898, met Alberta Meeus, van Ant
werpen, dochter van Jules Meeus en Barones Emma de Vicq 
de Cumptich, vestigde Karei van Nijen zich te Berchem. Daar 
is hij spoedig bedrijvig in vele goede werken en politieke 
verenigingen : de Bond van de Gemeentebelangen Berchem, 
waarvan hij later ondervoorzitter zou worden, de Koninklijke 
Maatschappij «De Vlaamse Vrienden», e.m.a. De tijd voor 
het idealistisch gediletlanteer ging echter voorbij. Het jonge 
gezin werd met acht kinderen gezegend, en Karei van Nijen 
stond voor de volle ernst van het leven. Hij trad als handels- 
direcleur in de zaak van zijn schoonvader, de Stokerij en 
Mouterij Hel Anker te Antwerpen. Lang hield hij het daar 
niet vol. Hij scheen zich al evenmin te interesseren voor de 
alcool van zijn schoonvader als destijds voor de tabak van zijn 
vader. Zeker mangelde het hem geenszins aan handelszin. 
Dat zou later wel blijken. Maar hij behoorde tot die mensen 
die wel deugen voor de zaken, maar voor wie de zaken niet 
deugen, en die stikken in de engheid van het dagelijks koop- 
mansgedoe. Daarvoor was immers zijn belangstelling te ruim, 
en zijn natuurlijke aanleg kon zich slechts op het hoger en
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i handelmaatschappijen en 
de lijst hoe langer hoe in-

wijder plan van het «beheer» ten volle ontplooien. We zien 
hem dan ook spoedig een mandaat vervullen in de beheerraad 
van verscheidene nijverheids- en 
financiële instellingen, waarvan < 
drukwckkender zou worden.

Nooit zouden echter zijn geest en de idealen van zijn jeugd 
ondergaan in hel wereldje van zelfvoldane «brasseurs d’affai- 
res» en «chevaliers d'industrie». Zijn belangstelling voor de 
geschiedenis, die reeds lol uiting was gekomen in het volgen 
van de colleges van Professor Moeller te Leuven, bracht hem 
tol productieve arbeid op dit gebied. Naar aanleiding van een 
voordracht, gehouden in het gemeentehuis te Berchem, liet 
hij in 1909, in de brochurenreeks van de K.V.H.U., verschij
nen : «Berchem. in het verleden en Berchem in de toekomst». 
Zijn «Gids voor de reizigers van de Buurtspoorwegen in de 
Kempen» wijst ook enigszins in die richtjng, alhoewel zijn 
ambt van Kommissaris van de N.M.B.B.S. wel niet vreemd 
zal zijn geweest aan hel opzet. Letterkunde bleef zijn hobby, 
zoals blijkt uit zijn artikels in die lijd verschenen in de «Revue 
Beige», in het Antwerps dagblad «La Métropole», e.m.a.

Wanneer Mevrouw van Nijen, moeder, zich op hel Tempel
hof had gevestigd, werden de bezoeken van Karei van Nijen 
te Beerse en in de Kempen veelvuldiger. Alhoewel hij zich 
nooit met de lokale politiek te Beerse heeft willen inlaten, in
teresseerde hij er zich toch voor de caritatieve en sociale wer
ken.

Gedurende de oorlog 1/1-18 was Karei van Nijen met zijn 
gezin uitgeweken naar Nederland, waar hij zich bekommerde 
om de zedelijke en stoffelijke belangen van zijn medeburgers. 
Als voorzitter van het Belgisch Rood Kruis en van de Vereni
ging voor Krediet aan de Belgen te Breda, en als ondervoor
zitter van het Belgisch Comité te Breda, heeft hij zeer ver
dienstelijk werk geleverd.

Na de oorlog, in 1920, werd Karei van Nijen lid van de Be
stendige Deputatie van de provincie Antwerpen, en bleef dit 
tot in 1925. Gedurende dit lustrum heeft hij de volle maat 
gegeven van zijn politieke en sociale bedrijvigheid, en de 
Kempen zijn hem veel verschuldigd. Hij had namelijk een
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ruim aandeel in de electrificatie van de Kempen, die in de ir> 
oorlogse jaren werd doorgevoerd. Ook in de provinciale 
commissie voor teringbestrijding heeft hij onschatbare 
diensten bewezen. De teringbestrijding lag hem nauw aan het 
hart. Sinds 1926 was hij beheerder-vennoot, en sinds 1929 
ondervoorzitter van de Antwerpse afdeling van het Belgisch 
Nationaal Werk tot Bestrijding van de Tuberculose, ambt 
dal hij tot in 19Z17 waarnam. Gedurende 22 jaar heeft hij met 
ijver en toewijding meegewerkt in de strijd tegen de tering. 
Hij heeft in ruime mate bijgedragen tot de oprichting en de 
groei van de provinciale sanatoria en van het sanatorium Liz- 
zy Marsily te Westmalle. Ook de kankerbestrijding vond in 
hem een overtuigd en actief medewerker. Hij was lange tijd 
voorzitter van de mutualistische federatie «Provident.ia» en 
van de Belgische Unie voor Kankerbestrijding. Trouwens aan 
alle caritatieve en sociale werken was Karei van Nijen steeds 
bereid hulp te bieden. Daarvan getuigt, zijn activiteit als 
lid van het beschermingscomité van de gevangenen der Wel- 
dadigheidskoloniën, als ondervoorzitter van de administra
tieve commissie van het Sint Kareis Godshuis te Antwerpen, 
als voorzitter van de «Beerse Maatschappij voor goedkope 
woningen», als lid van het financieel comité van het Moeder
huis Maria-Gabriël te Turnhout.

Gedurende zijn korte, maar actieve en vruchtbare politieke 
loopbaan liet Karei van Nijen geen kans voorbijgaan om ook 
de culturele belangen van het land en van de Kempen te die
nen. Op zijn initiatief kwam het «Provinciaal Comité voor 
geschiedkundige en folkloristische opzoekingen» tot stand, 
waarvan de toenmalige Gouverneur, Baron Holvoet, de eerste 
voorzitter, en hij zelf ondervoorzitter werd. Hij was eveneens 
medestichter en eerste voorzitter van het «Provinciaal Comi
té voor Vlaamse Letterkunde en Openbare Boekerijen». Ver
der was hij lid van de beheerraad van de Koninklijke Acade
mie voor Schone Kunsten en van het Museum Mayer van den 
Bergh te Antwerpen, en ondervoorzitter van het Provinciaal 
Museum voor Vlaamse Kuituur te Deurne.

Het is verbazend welke activiteit Karei van Nijen heeft ont
plooid als voorzitter, ondervoorzitter of secretaris bij de in
richting van tentoonstellingen, herdenkingen, vieringen, enz.
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Bij alle gelegenheid werd beroep gedaan op zijn bekende or
ganisatorische gaven, op zijn uitgebreide en invloedrijke be
trekkingen, en vooral op zijn ongeëvenaarde dienstvaardig
heid. Als voorzitter van hel Uitvoerend Comité van de Inter
nationale Tentoonstelling te Antwerpen, in ig3o, heeft hij 
uitstekend werk verricht. En Kanunnik Jansen zaliger wist 
wal hij deed wanneer hij ook Karei van Nijen bij de inrich
ting van de Kempische Kongressen betrok.

Wanneer in 1924-1926 zijn gezondheidstoestand zeer te 
wensen overliet, nam Karei van Nijen ontslag als lid van de 
Bestendige Deputatie, en vestigde zich definitief op het Tem
pelhof. Hel was zijn bedoeling van alle verdere politieke ac
tiviteit af te zien, «een rustige oude dag» te vullen met zijn 
vele liefhebberijen o. m. op geschied- en oudheidkundig 
gebied. Maar «nos actes nous suivant». Wie eens tegen het 
stroopvat van de politiek heeft geleund, komt er niet zo ge
makkelijk van los. Nauwelijks was hij te Beerse geïnstal
leerd, of de heren Fr. du Fout en A. "Van Hoeck kwamen Ka
rei van Nijen vragen om voorzitter te willen worden van de 
Katholieke Kiesvereniging. Na begrijpelijk aarzelen nam 
hij aan. Wat laat vermoeden dat voornoemde heren op over 
tuigende wijze hadden weten te pleiten. Men is erover akkoord 
dat Karei van Nijen de vergaderingen wist te leiden met ver
sland en tact, steeds op welsprekende wijze de onverganke
lijke katholieke principes voorhoudend, en verder steeds aan
dringend op ruimdenkendheid en verzoeningsgeest. We 
achten ons niet bevoegd om een oordeel uit te spreken over 
de politieke opvattingen van de heer van Nijen. In de loop 
van de elf k twaalf jaren, gedurende dewelke hij het voorzit
terschap van de Katholieke Kiesvereniging waarnam, en na
dien, is de politiek van de katholieke partij sterk geëvolueerd. 
En in gemoede kan niemand het de heer van Nijen ten kwade 
duiden dat hij de ideeën en opvattingen van zijn generatie 
was toegedaan. In de politiek overweldigt telkens opnieuw 
de aanspoelende golf van de jongere generatie de ideële po
sities van de ouderen. En het getuigt dan bij die ouderen 
van wijsheid en levenskunst zich op het geschikte ogenblik 
terug te trekken, ook al is er wat bitterheid mee gemoeid. 
Een wijsheid en een levenskunst die niet iedereen bezit. Maar
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Karei van Nijen bezat ze, alhoewel ook hem de bitterheid 
niet gespaard is gebleven.

Ondertussen was Karei van Nijen ondervoorzitter gewor
den van de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring 
Taxandria. En nu kon hij zich eindelijk wijden aan hetgeen 
hem hel nauwst aan het hart lag : de studie van het verleden 
van Beerse en de Kempen. Al dadelijk slootte hij op de on
leesbaarheid van de oude handschriften. Maar hij was er de 
man niet naar om zich door een moeilijkheid te laten ontmoe
digen. Met dappere vlijt trok hij aan hel werk, en na enkele 
maanden had de paleographie voor hem geen geheimen meer. 
Alle bereikbare archieven Beerse betreffend heeft hij zorg
vuldig uitgepluisd. En hij kon dan ook spoedig tal van inte
ressante studiën publiceren, zoals «Het kosterschap en het 
onderwijs le Beerse», «Heerlijkheid, bestuur en rechtsmacht, 
Ie Beerse in vroeger lijd», «De molens van Beerse», e.a., di'e 
uitstekende bijdragen vormen lol de lokale en regionale ge
schiedenis. Ook op folkloristisch gebied was hij zeer onder
legd, zoals blijkt uit zijn studiën : «De gans in de volksver
maken», «De veldkapellekens te Beerse», «De bedevaarten in 
de Kempen», enz. Maar vooral ging zijn voorliefde naar de 
studie van hel oude volksgeloof en de plaatselijke heiligen
verering. Daarvan getuigen zijn «Sint-Comelius», «Het drie
luik van de H. Cornelius te Beerse», «Merksplas - Kert- van de 
H. Willibrordus door de eeuwen heen», e.m.a.

Voor Kanunnik Jansen zaliger was Karei van Nijen niet 
alleen een trouwe vriend, maar een wijze raadgever in alles 
wat het bestuur van de kring Taxandria en het beheer van 
hel museum betrof. Hij wist met tact en zachtmoedig geduld 
de soms wal vlug van stapel lopende Kanunnik tijdig de meest 
gunstige oplossingen te suggereren. We zien de heer van Nij
en nog zitten, in de vergaderingen, wat voorover gebogen 
in de grote zetel, en aandachtig de gedachtenwisseling vol
gend. Hij behoorde niet tot die mensen die menen dat een 
vergadering hopeloos onvruchtbaar is wanneer ze de klank 
van hun eigen stem niet hebben kunnen beluisteren. Karei 
van Nijen kon zwijgen. Maar wanneer het garen wat in de 
war was geraakt, dan sprak hij, en wel zo dat ergens twee 

eindjes in een knoopje van verzoening werden bijeengebracht.
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Én wat hij dan zei getuigde steeds van een rijke levenserva
ring en van een rustige wijsheid, en ook van een stevige on
derlegdheid op geschied- en oudheidkundig gebied.

Zolang zijn gezondheidstoestand het enigérmate toeliet, was 
de heer van Nijen regelmatig aanwezig op alle vergaderingen. 
Maar zelfs wanneer de verplaatsing onmogelijk werd bleef 
hij steeds bezorgd en bekommerd om het bestaan en de bloei 
van Taxandria. Na het overlijden van Kanunnik Jansen heeft 
de beheerraad de vele en uitstekende diensten door de heer 
van Nijen aan de kring bewezen op gans bijzondere wijze wil
len erkennen door hem het ere-voorzitterschap van Taxandria 
op te dragen.

Op 22 October 1961 ontsliep Karei van Nijen zacht in de 
Heer, te Beerse op zijn geliefd Tempelhof. Zijn afsterven is 
voor Taxandria een zwaar verlies. Met Karei van Nijen is 
een generatie heengegaan, die de groei en de grootheid van 
Taxandria heeft bewerkt. Zijn aandenken zal er steeds in ere 
gehouden worden.

Bij de begrafenis, op 25 Oktober, was het bestuur van 
«Taxandria» voltallig tegenwoordig. In de rouwkapel werd 
door de voorzitter, Rechter Ant. van den Hove d’Erlsenrijck, 
de volgende lijkrede uitgesproken :

Als Voorzitter van de Koninklijke Geschied- en Oudheid
kundige Kring van de Antwerpse Kempen TAXANDRIA, valt 
mij de droeve plicht te beurt afscheid te nemen van onze diep- 
betreurde Ere-Voorzitter, en aan zijn nagedachtenis een laat
ste, zeer hartelijke hulde te brengen.

Met hel afsterven van de heer Karei van Nijen, voltrekt zich 
voor onze kring het heengaan van een generatie, die Taxan
dria heeft opgebouwd en tot hoge bloei heeft weten te bren
gen. Het aandeel dat de betreurde overledene in het leven en 
het pogen van Taxandria heeft gehad, is buitengewoon aan
zienlijk, en we kunnen er niet aan denken het hier in al zijn 
aspecten in herinnering te brengen.

Van 1929 af heeft de heer van Nijen het ambt van onder-
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Die waardering en die dankbaarheid zal Taxandria hem 
trouw bewaren, en de nagedachtenis van onze betreurde Ere
voorzitter zal er ten eeuwigen dage in ere worden gehouden.

Na het overlijden van Zeer Eerwaarde Heer Kanunnik Jan
sen, voor wie de heer van Ni jen steeds een trouw vriend en 
een gezagvol medewerker is geweest, heeft dé beheerraad van 
de Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kr.ing Taxan
dria de heer van Nijen eenparig tol Ere-Voorzitter verkozen, 
willende hem aldus een blijk geven van zijn waardering en 
zijn dankbaarheid voor de langdurige en uitstekende diensten 
die de betreurde overledene aan Taxandria heeft bewezen.

voorzitter waargenomen. Taxandria lag hem nauw aan het 
hart, en hij is steeds een der meest trouwe en actieve leden van 
onze kring geweest en tot op hel laatste ogenblik toe gebleven.

Zijn liefde tot de Kempen, tot het Kempische volk en zijn 
oude schone tradities, zijn ruime belangstelling voor de ge
schiedenis, de folklore, de kunst, en vooral voor de uitingen 
van het Kempisch volksgeloof doorheen de tijden, zetten de 
heer van Nijen aan tot ijverige en grondige opzoekingen op 
het gebied van de locale en regionale Oudheidkunde en Ge
schiedenis. Over tal van onderwerpen in dit verband heeft hij 
vele en zeer degelijke studiën gepubliceerd, die een waarde
volle en blijvende verrijking betekenen voor de Kempische 
geschiedschrijving. Heel zijn werk draagt de stempel van zijn 
nauwgezette, wetenschappelijke geest, en van zijn edelmoedi
ge betrachting om de Kempische kuituur in de volle glans 
van haar heerlijk en vroom verleden aan de geslachten van 
thans te laten waarderen, en ze aldus te bestendigen.

In onze bestuurs- en studiev.ergaderingen, bracht de be
treurde overledene de steun van zijn immer jong idealisme, 
van zijn gedegen geschiedkundige onderlegdheid, van zijn 
rustige wijsheid, en vooral van zijn groot en edelmoedig hart. 
Door zijn mild, begrijpend en verzoenend woord, bracht de 
heer van Nijen de meest heftig verdedigde meningen of opvat
tingen steeds zó na tol elkaar, dat ze konden samenvloeien lot 
een nieuw inzicht, en tot een hartelijke en vruchtbare ver
standhouding.
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Inleiding. De culturele bedrijvigheid van de Orde van hel 
Heilig Graf in de Nederlanden van de 12e tot'het einde van 
de 18e eeuw, was, zelfs in haar bloeitijd, niet van primordiaal 
belang zoals deze der grote orden, voornamelijk die der Be
nedictijnen, der Cisterciënsers, der bedelorden en der Jëzu- 
iëten. Toch moet aan de Heilig-Graforde een aandeel worden 
toegekend in de groei van de christelijke cultuur in deze 
landen vóór de Franse revolutie. Want ook zij heeft, weze 
het dan in beperkte kring, invloed uitgeoefend én al was die 
niet richtinggevend voor de cultuur, zij heeft althans de al
gemene stroming der beschaving meegedeéld aan het volk 
en bovendien die stroming verrijkt met enkele nieuwe as- 
pécten.

De kloosterorde van het Heilig Graf mag niet worden ver
eenzelvigd met de ridderorde van die naam, die een leken
orde is. Door haar oorsprong (de ridders die tijdens en na de 
Kruistochten op het Heilig Graf te Jeruzalem ridder werdén 
geslagen), door haar naam, door het kruis van het konink
rijk Jeruzalem dat ze in haar wapenschild draagt en door 
de belangen die ze dient, heeft de ridderorde nochtans aan
knopingspunten met de kloosterorde van het Heilig Graf.

Die kloosterorde is ook geen ridderorde zoals die der Jo- 
hannieters en der Tempeliers of zoals de Duitse Orde ; ze is 
een orde uitsluitend van reguliere kanunniken en kanun- 
nikessen, die bij het Heilig Graf te Jeruzalem, evenals de an. 
fiere orden zoëven genoemd, ontstond tijdens de Kruistochten.

In 1099, na de verovering van Jeruzalem, werd de bediening 
der Heilig-Grafkerk toevertrouwd, 'aan een Latijns Kapittel

De Orde van het Heilig Graf in de 
Nederlanden, tot aan de 

Franse revolutie
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van seculiere kanunniken. De patriarch Arnulfus van Rohez 
(1099, 1112-1118), hierin hel voorbeeld volgend van vele 
kapiltels in ’t Westen die kapittels van regulieren waren gewor
den naar de richtlijnen van verschillende pausen, verplichtte in 
111Z1, deze kanunniken tol ’t gemeenschappelijk leven volgens 
de regel van St. Augustinus. Vier jaar later werden te Rome 
de kanunniken van Laleranen tot hetzelfde verplicht (1). Ze 
werden in 1122 door Paus Callixtus II erkend en in hun be
zittingen bevestigd. Ze vormden naar de voorschriften van 
het Zie concilie van Laleranen (1200), de congregatie der re
guliere kanunnikken van het H. Graf en maakten deel uit van 
de «Ordines Sancti Augustini». Ze waren ook gekend onder 
de benaming «Fralres Cruciferi Dominicï Sepulcri Hieroso- 
mitan.i». De bediening van de Heilig-Grafkerk, reden van hun 
ontstaan, bestond i!n het psalmodiëren en zingen van het 
goddelijk Officie, met het II. Misoffer als centrum, volgens 
de Latijnse ritus (naar het gebruik van Jeruzalem) en in 
hel toedienen der sacramenten, maar daarnaast ook in de op
leiding van clericuli (een schola cantorum) en in de zorg 
voor de pelgrims ; met. één woord, in al wal de bediening van 
die kerk met zich bracht. Het bijzonder doel der orde was, 
zoals hel. in de Constituties der 17e eeuw geformuleerd is «bij 
het Graf Onzes Heren te getuigen van Zijne glorierijke Ver
rijzenis en er God te danken voor de grote weldaad dér Ver
lossing».

Als kanunniken droegen de leden boven hel bij dé aanvang 
mogclijk wit en later zwart habijt het wit koorhemd zonder 
mouwen en een lange zwarte mantel; als erkenningsteken 
der orde droegen ze op de linkerzijde van koorhemd en man
tel het rode patriarchale kruis van Jeruzalem. Ze leefden vol
gens de regel van St. Augustinus (die door de Kerkverga
dering van Reims in n3i en door die van Lateranen in n3g 
als de regel der kanunniken werd aanvaard [2]) en de statu
ten van het Heilig Graf, waarvan de tekst (uitgegeven in

(1) WILHELM HOTZELT, Die Chorherren vom Heiligen Grabe in Je
ruzalem, in Das Heilige Land in Vcrgangcnheit nnd Gcgcnwart. Gc- 
sammcltc Bcitragc und Berichte zur Palastinaforschung, Keulen, 
1910, dl II, p. 112.

(2) Ibidem, p. 113.
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1742) evenals die van de Dominikanen, een tussenvorm is 
van de teksten van 1176 en 1236 der statuten der Praemon- 
stratensers (3). Ze legden plechtige geloften af en deze van 
stabiliteit aan de patriarch van Jeruzalem die hun overste 
was, maar die zich in het bestuur der kanunniken liet ver
vangen door de prior van het Heilig Graf. Hun rechtstreekse 
kloosteroverste was dus de prior van Jeruzalem. Samen met 
het kapittel der kanunniken had hij de macht nieuwe kloos
ters te stichten, er de prior te benoemen en hem toe te staan 
broeders en zusters aan te nemen en de goedèrén van hét 
klooster te beheren.

De orde nam vanaf haar ontstaan een snelle uitbreiding, 
niet alleen in Palestina en in de andere kustlanden der Mid
dellandse Zee, maar zelfs in Midden- en West-Europa, zulks 
mede door de talrijke schenkingen, die aanleiding gaven tol 
hel oprichten aldaar van kerken of kloosters der orde.

Na de inname van Jeruzalem door de Turken in 1187 werd 
het hoofdklooster der orde overgebracht naar Acco (haven 
slad in Palestina) en na de val van deze stad in 1291, naar 
Perugia (in Italië). Sinl Lucas in Perugia bleef de aartspriorij 
lot in i48g, toen Paus Innocentius VIII op 28 Maart, door de 
bul «Gum solerti», de orde van het H. Graf verenigde met 
die der Johannielers en de kanunniken van het Heilig Graf 
dientengevolge ophielden als zodanig te bestaan in al de lan
den waar genoemde bul kracht van wet kreeg. Op aanvraag 
van Keizer Maximiliaan herriep Paus Alexander VI deze op
heffing in 1497 voor de Duitse kloosters en Leo X erkende die 
opheffing in 1617. De aartspriorij Sint Lucas zelf, ging eerst 
na een nieuwe oorkonde van Paus Pius IV, voor dat klooster

(3) Statutu canonicorum regularum ' ordinie sanctiesimi Scpulchri, 
monaeterii Sanctae Crucis prope Galoppiam, dicecesie Lcodiensie, in 
unum congeeta et adunata, a Celeiseimo et Itevercndissimo D. D. 
Gcorgio Ludovico, epiecopo ae principe. Lcodicnsi etc., innovata, 
ejueque juseu et auctoritate tgpis edita, Luik 1742, p. 18. - PI. Lefe~ 
vre, Prémontré, ece originee, >a première liturgie, lee relations de 
son code législatif avec Cileaux et lee chanoines du Saint-Sepulcre de 

Jeruzalem, in Analecia Pracnionetrateneia, 1949, jg. XXV, p. 101- 
103. Eveneens naar een schrijven van A. Thomas O. P. van 3 April 
1949.
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in 1060 over aan de Orde van Malta (7). In Polen bleef de 
kanunnikenorde in leven tot in 1819; in Spanje bleef de 
mannelijke tak bestaan tot in 1802 ; de vrouwelijke tak leeft 
er nog heden voort in het klooster te Saragossa. In Duitsland 
ontkwam de orde wel aan het opheffingsdecreet, doch ten ge
volge der Hervorming verdween daar de oudste proostdij der 
Germaanse orde-provincie, gelegen te Denkendorf (u3o- 
i535) bij Eszlingen in Wurtemberg (5).

VESTIGING EN VERBREIDING IN DE NEDERLANDEN (6). 
. In de Nederlanden kwam de eerste filiale van de Heilig- 
Grafpriorij te Jeruzalem tot stand te Hoei. Xe werd gesticht 
door Pieter de Kluizenaar, die daar, te Neufmoustier, zich te
rugtrok om er met enige uit het Heilig Land wederkerende 
pelgrims te leven, zoals de Heilig-Grafkanunniken te Jeruza
lem, volgens de regel van Sint Augustinus. Deze eerste stich
ting verdween echter en werd opgeslorpt door die van Clair- 
lieu, eveneens te Hoei opgericht door Thcodorus van Celles 
(in i2u)., die de Kruisherenorde slichtte (7).

(4) XV. HOTZELT, Die Chorhcrren voni Heiligen Grabc in JeruzaUm, in 
Das Heilige Land..., dl II, p. 126-127.

(5) Ibidem, p. 115, 116-117, 127-130.
A. METTLER, Die Stiftkirche in Denkendorf und ihre Bauzeiten, in 
Württembergische Vierteljahrshefte für Landesgcschichte, t. XXXVI 
(1930), p. 9-51. In 1948 is te Denkendorf een traditie hervat die se
dert de XVIe eeuw in onbruik was geraakt, nl. de processie met de 
relikwieën van het Heilig Graf en het Heilig Kruis. Die waren door 
de Patriarch na de eerste Kruistocht geschonken en werden in de 
aldaar opgerichte priorij (= abdij) der orde bewaard met het gevolg 
dat Denkendorf sedert de Kruistochten een der grote bedevaartplaat
sen was van het Duitse Zuiden.

(6) Behalve voor de afzonderlijke aantekeningen die nog volgen, wordt 
voor alles verwezen naar
Zr. M. HERESWITHA, De vrouwenkloosters van het Heilig Graf 
in hel prinsbisdom Duik vanaf hun ontstaan tot aan de Franse revo

lutie 1480.1798, in Publicaties op het gebied der geschiedenis en der 
phtlologie, 3e reeks, 4e deel, Univ. Leuven, z\ntwerpen, 1941.
Zr. M. HERESWITHA, De Orde van het H. Graf in onze streken 
tot aan de hervorming van Jan Van Abrock, in Hiscellanea historica 
Alberti De Meijer, Leuven 1946, p. 457-471.

(7) IV. HOTZELT, Die Chorherren vom Heiligen Grabe in Jeruzalem, 
in Das Heilige Land..., dl II, p. 113, 129-130.
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13c eeuw werden ook aan de Orde goederen geschonken, ge
legen Ie Wimmerlingen bij en te Henegouw onder Hasselt, te 
Bierbeek bij Leuven en te Oetslovcn onder Bcrlingen bij Borg
loon. Die schenkingen werden gedaan door heren der streek, 
o.a. door de graven van Loon en door hertogin Imania, zus
ter van Gerardus van Loon en tweede echtgenote van Godfried 
III (n/i2-ngo) van Brabant. In de i5e eeuw nl. in i/|3o werd 
door Jan III, heer van Kuilenburg, goed geschonken voor 
hel stichten van een Heilig-Grafkloosler te Kuilenburg in Gel
derland. Die stichting ging door in i/i38 en werd genoemd 
«Jeruzalem».

Op hel goed te Wimmerlingen richtten de kanunniken van 
Denkendorf reeds tussen ii/i4 en 1190 een klooster op dat 
Paus Innoccntius IV op 7 Mei iz/|3 als kerk of priorij der Orde 
erkende, met al zijn bezittingen onder zijn bescherming nam 
en met, verschillende voorrechten begunstigde.

De priorij van Wimmerlingen, in i3iz verplaatst naar He
negouw, bediende de kapel van St. Martinus te Bierbeek en 
deze van Oetslovcn.

Deze priorij leed in de i/ic en i5e eeuw onder allerhande 
krijgscllenden tijdens de strijd om de nalatenschap van hel 
graafschap Loon (i336-i3Ö7) en de oorlogen der hertogen 
van Brabant en van Bourgondië en onderging tegelijk de 
slopende invloeden van de tijdgeest. Te midden van deze 
ongunstige periode van onrust en van inzinking voor het 
kloosterleven ontlook de drang naar dieper vroomheid en 
strenger zeden, die de kloosterhervorming der 15e eeuw in
luidde. De hervormer van de orde van hel Heilig Graf, in on
ze streken, Jan van Abroek, deed in i465 zijn intrede té Wijn
meet ingen-Henegouw. In 1/167 reeds ontving Jan van Abroek 
volmacht van zijn prior Cornelius Oeslinger van Wjrnmer- 
lingen-Henegouw, tot hel stichten van een mannenklooster 
der orde in het munster te Sint-Odiliënberg bij Roermond, 
dal in 1/M2 door Keizer Frederik III aan de proostdij van Den
kendorf was geschonken om er een vrouwenklooster der or
de op te richten.

Na vele moeilijkheden werd Jan van Abroek in 1678 als 
prior, en zijn nieuwe priorij als dusdanig erkend door de
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aartsprior van Perugia. Deze benoemde Jan van Abroek na
dien, de ae Januari i484, lot provinciaal of vicaris-generaal 
der Ncdergermaanse provincies (omvattend de kerkprovincies 
Trier, Keulen en Bremen met hun bisdommen, alsook de bis
dommen Kamerijk en Doornik), welke benoeming Paus In- 
nocenlius VI de 2C Maart 1486 bekrachtigde.

De proost van Dcnkendorf die tot dan toe hoofd van de 
hele Germaanse provincie geweest was, berustte de 3de De
cember 1485 in de splitsing daarvan en bleef enkel provin
ciaal van Opper-Germanië. Toch ontving hij zoals vroeger de 
jaarlijkse cijns, nl. een gouden florijn, van elk klooster der 
Ncdergermaanse provincie, die toen zeker vijf priorijen telde.

De mannelijke tak kende tenminste zes nieuwe stichtingen 
opgericht door de hervormer Jan van Abroek die heel zijn 
leven ootmoedig en zeer heilig werkte voor de uitbreiding 
van de kloosters der orde, aan zijn volgelingen een voorbeeld 
van verduldigheid en ootmoed nalatcnd (8). Doch door de 
vele opeenvolgende oorlogen, de Hervorming en het daaruit 
onrechtstreeks voortvloeiend gemis aan bestaansmogelijkheid 
werd een verdere opbloei onmogelijk gemaakt.
St. Odilicnberg ,(1467-1639) bij 'Roermond,, «Si. Leonard» 
(1479-?...) bij Grevenbroek in Gulik, «H. Geest» (1491-1590) 
te L'dhem bij Kleef, «Trans-Cedron» (1497-1678) te Venlo 
verdwenen; ook «Jeruzalem» (i438-i58o) te Kuilenburg, door 
Jan van Abroek heringericht en in 1492 door Jaspar, heer 
van Kuilenburg bevestigd, werd omstreeks i58o geseculari
seerd. Het klooster «Olijfberg» te La Xhavée (1492-1680) on
der Wandre bij Herstal in België werd aan Karmelieten ver
kocht en de reguliere kanunniken geseculariseerd.

«0. L. Vrouw van Jeruzalem» (i474-i478) te Kinrooi bij 
Maaseik en «St. Leonard» (1486-1626). te Aken werden door 
de kanunniken verlaten en omgevormd' tot vrouwenkloos-

(8) «... qui toto vitae suae spatio in humilitate et maxime labore sanctis- 
sime pro conventuum ordinis planatione laboravit et suis sequacibus 
exemplum patientiae et humilitat-is relinquens cujus anima requiescat 
in pace». Jaargetijdenboek van Hoogcruts, zie TV. GOOSSENS, Het 
klooster van het H, Graf te Hoogcruts^ in Publications de la Sociêtê 
historique et archéologiquc dans le duchë de Limbourg, t. LV (1919), 
p. 94.
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ters der orde. De oude priorij Wimmertingen-Henégouw mét 
de goederen van Oetsloven en Bierbeek kwam, ondanks het 
verzet van Jan van Mombeeck ( + 1606), laatste provinciaal 
der Orde in Neder-Germanië en prior van Henegouw, aan 
het Heilig-Grafse vrouwenklooster «Stc Elisabeth des Bons- 
Enfants» (Luik), dat er lijdelijk zusters plaatste. Iloogcruts 
(1/169-1798) onder Slenaken (België) en onder Noorbeek (Ne
derland) waar Jan van Abroek op 10 April i5io overleed (9), 
is het enige mannenklooster dat de troubelen der 16c eeuw 
overleefde en in de 17e eeuw lol bloei kwam. De kanunniken 
hielden er een Latijnse school en bedienden van i653 tot 1798 
de Heilig-Grafkapel die hun daar geschonken was alsook de 
Heilig-Landstichting, die door H. Jekermans was opgericht 
Ie Nederkanne (in België bij Maastricht).

De Vrouwelijke tak der Orde, die - zoals in de inleiding reeds 
werd vermeld - eveneens ontstond te Jeruzalem, en waarvan 
het oudste heden nog bestaande klooster dal van Saragossa 
(1276- ) in Spanje is, dankt zijn vestiging in de Nederlanden 
eveneens aan Jan van Abroek. De bakermat in deze landen is 
Sint-Odilienberg, waar de eerste kanunnikessen hun geloften 
uitspraken op 8 October 1680, maar ook Kinrooi bij Maaseik, 
waar de zusters daags daarop hun inlrek namen in hel verla
ten mannenklooster «O. L. Vrouw van Jeruzalem». Tien jaar 
later had Kinrooi reeds twee dochterkloosters geslicht : een 
te Nieuwstad (1686-1696) bij Sittard (Nederland) en een te 
Garlzen-Sl Antonii (1690-1507) te Entzen bij Euskirchen 
(Duitsland) gelegen. Wegens de politieke verwikkelingen 
moesten die communiteiten spoedig een veiliger woonplaats 
zoeken binnen de stad Luik, in «Ste-Elisabeth des Bons- 
Enfants» (1696-1796). Om dezelfde reden werd ook het kloos
ter van Kinrooi overgeplaatsl naar Maaseik (1695-1.520). De 
eerste jaren der 16e eeuw waren zo ongunstig, dat na 1620 
alleen het klooster Ste-Elisabeth (bijgenaamd Bonnefanten,

(9) J. Ccyssens, in zijn werk : Jan van Abroek, hervormer van de kloos
ters der kanunniken van het Heilig Graf en stichter der Sepulcrienen 
in het bisdom Luik, in Limburg, IV, 1922 1923, of in Overdruk uit 
Limburg, Maaseik, 1923, blz. 20) schrijft: «hij stierf in 1510 in 
het klooster van Hoogcruts te Slenaken, dat hij gesticht had en waar 
hij waarschijnlijk een kanoniek bezoek had gedaan», of hij daar ter 
plaatse begraven ligt en zo ja, waar juist, is onzeker.
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verbastering van Bons Enfants) van Luik overbleef. Eerst in 
i53g volgde een nieuwe stichting «Jeruzalem» (1539-1798) 
te Sint Truiden.

In de 17e eeuw, toen het kloosterleven overal in hèl leken 
der Contra-'Reformatie stond, ging de vrouwelijke tak der 
Hcilig-Graforde zijn grootste uitbreiding en bloei te gemoet. 
Toen werd «Ste-Elisabeth des Bons-Enfants» de tweede baker
mat van al de Bonnefanten- of Sepulcrienenkloosters, m. a. w. 
van al de vrouwenkloosters der Heilig-Graforde van vóór en 
van na de Franse revolutie in Duitsland, Engeland, Frank
rijk en de Nederlanden.

Ondanks het lijden veroorzaakt door de oorlogsrampen en 
niettegenstaande de financiële moeilijkheden konden de Se- 
pulcrienen in deze eeuw in de Nederlanden zeventien nieuwe 
zelfstandige communiteiten slichten, waarvan hel ledental 
schommelde tussen vijftiien en veertig.- Hét beschouwende 
leven met breviergebed en slot ging ér gepaard mét het wer
kend leven door het zich wijden aan de opvoeding der jeugd.

Het klooster «Jeruzalem» van Sint-Truiden stichtte een huis 
te Hoei (1619-1797), dal op zijn beurt kloosters oprichtte 
Ie Bouillon (1626-179/1), te Mariembourg (1629-1791), 'e 
Marchienne-au-Pont (1637-1798), te Borgworm (16/10-1797) 
en te Malmédy (1627-1797). Dit laatste stichtte hel klooster 
van Verviers (1634-1798).

Het huis van Visé (1616-1798) werd opgericht door «Ste- 
Elisabeth des Bons-Enfants». Hel stichtte op zijn beurt Maas
tricht (1627-1798) en Jupille (1608-1798) en twee huizen in 
hel buitenland nl. te Charleville (1622-1792, 1817-1906) bij 
Mézières in Frankrijk en te Aken (1626-1802) in Duitsland. 
Van het klooster te Maastricht gingen onder het. bestuur der 
eerste priorin Z. M. Helena van ’t Kruis(Joanna d’Enckevoert 
eigen nicht van St Jan Berchmans), twee stichtingen uil nl. 
het klooster «Ste Agathe» (163/1-1797) te Luik aan de Chaus- 
sée St-Laurent en het klooster te Hasselt (1638-1798) hetwelk 
op zijn beurt dat van Turnhout (1662-1798, 1826-) stichtte 
Het huis «Mont Calvaire» (1622-1797) in de voorstad Ste 
Walburge te Luik werd eveneens opgericht door «Ste-Elisa
beth des Bons-Enfants». Het stichtte op zijn beurt het kloos-
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ter te Tongeren (1660-1798), dat zelf nog twee huizen opricht
te nl. dat der Engelse Sepulcrienen (16/12-...) in de faubourg 
d’Avroy te Luik en dat van Bouvignes (1666-1798)' tegenover 
Dinant aan de Maas.

Op het, einde der 17e eeuw ontkwamen sommige zeer ge
disciplineerde, vurige kloosters niet aan de invloed van het. 
Jansenisme zo o. a. dat van Marchienne-au-Pont ; andere 
leden aan verslapping der kloostertucht.

Het godsdienstig formalisme der 18e eeuw, de économische 
herleving en ten slotte het rationalisme doodden bij velen de 
bezieling en diepe overtuiging welke die laïcisercnde strek
king ten goede had kunnen richten. Deze tijdsgeest drong ook 
de Sepulcriener-kloosters binnen ; in de 18e eeuw werden 
geen nieuwe kloosters opgericht ; in de meeste huizen daalde 
lijdelijk het ledental en groeide de drang naar stoffelijke wel
vaart. Er was een herleving te bespeuren in dé tweede helft 
der 18c eeuw. Door de omvorming van het onderwijs bereikte 
hel huis van Bouillon en dat der Engelse Sepulcrienen te 
Luik een nieuwe bloei.

De Franse revolutie maakt echter een einde aan alle kloos
terleven ook in de Nederlanden.

Van de negentien vrouwenkloosters van hel Heilig Graf 
ontkwam er één aan het opheffingsdecreet, nl. dat der En
gelse Sepulcrienen, die in 179/1 uitweken naar Engeland, en 
e.r zich blijvend vestigden te New-Hall (Chelmsford). De 
andere achttien werden evenals het mannenklooster der Orde 
Ie Hoogcruls en de daarvan afhankelijke nederzetting bij de 
Heilig-Grafkapel te Nederkanne, opgehe.vcn tussen 1791 ên 
1798. Ondanks het samenblijven der ex-Sepulcriencn, of het 
contact houden met elkaar, ondanks het afkopen van hun 
kloosters, het voortzetten of hervatten van het onderwijs 
tijdens de heerschappij van Napoleon en het koninkrijk der 
Nederlanden, ondanks de heldhaftige (i8i5-i83o) maar tel
kens weer gedwarsboomde pogingen tot herstichting te Visé, 
Verviers, Jupille, stierven de meeste communiteiten uit. Al
leen het klooster van Turnhout herrees in 1826, en te Bilzen 
richtten vier ex-Sepulcrienen, van Hasselt twee, Maastricht 
één en Luik «Ste-Agathc» één, in 1837 een nieuw huis der
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Orde op. Door die herstichtingen ging de vrouwelijke tak na 
de Franse revolutie, een nieuwe bloeiperiode tegemoet ; de 
mannelijke tak echter, - sedert de rae eeuw in België geves
tigd ging door de omwenteling geheel ten onder.

INRICHTING.
De regel van Sl zkugustinus vormde met de eigen constitu

ties der reguliere kanunniken van het Heilig Graf te Jeruza
lem de grondslag van hel kloosterleven in de Heiiig-Grafor- 
de. In de loop der eeuwen werden die constituties aangevuld 
met de besluiten der algemene en provinciale kapittels dcr 
Orde, en met de bepalingen naar aanleiding van de herziening 
volgens hel Concilie van Trente. De inrichting der Orde, naar 
aanduiding der constituties, was de volgende :

In ieder klooster waren twee soorten leden : koorheren of 
kanunniken die tot de koordiensl en de bediening der kerk 
gehouden waren en ook onderwijs gaven, en lekebroeders of 
conversen; in de tweede orde: kanunnikessen en lekezus- 
lers, wier leven evenals dal der leden van de eerste orde ge
mengd, d. w. z. contemplatief actief was. Zij droegen boven 
een zwart habijt met lederen gordel : een witte supérplie, en 
op de borst : het patriarchaal kruis in rode zijde ; verder een 
zwarte koormantel met rode koorden en op de linkerarm 
hel rood patriarchaal kruis. Zij legden aan de Orde en tegelijk 
aan een bepaald klooster plechtige geloften af van armoede, 
zuiverheid en gehoorzaamheid ; de kloostervrouwen ook 
gelofte van slot. Wanneer zij uitgezonden werden om een 
nieuwe communiteit te stichten mochten zij, wanneer deze 
zelfstandig werd, ofwel' lerugkeren naar het klooster waar zij 
geloften hadden afgelegd, ofwel - wat meestal' gebeurdé -, tot 
de nieuwe stabiliteilsaanvaarding overgaan.

Hel hoofd van een zelfstandig klooster : prior of priorin, 
werd soms aangesteld, maar gewoonlijk gekozen : ofwel voor 
het leven, ofwel' om de drie jaar zoals de andere bestuursle
den. Over het algemeen had elk klooster een eigen prior of 
priorin. Een speciaal' geval was het drievoudig prioraat van 
Joanna d’Enckevoert, nl. in Maastricht en tegelijk in twee 
dochterkloosters daarvan : Hasselt en Luik «Ste-Agathe». Dit 
bleef aldus tot aan haar dood in i658. Toen werd te Hasselt



k'

— 130 —

l'

j

i

CULTURELE BEDRIJVIGHEID.
De culturele bedrijvigheid van de Orde in de Nederlanden 

bestond in het meedelen en verder uitbouwen van de chris
telijke beschaving. De Heilig-Grafpriorjjen waren zoals alle 
kloosters, middelpunten van intens geestelijk levén en van 
christelijke cultuur, doch dit volgens een geest eigén aan de 
Orde.

een afzonderlijke priorin gekozen, terwijl Maastricht en Ste- 
Agathe, tengevolge van een overeenkomst in 1634, tot aan hel 
jaar 1670 onder een gemeenschappelijke priorin stonden.

Het bestuur ener ordeprovincie was toevertrouwd aan een 
provinciaal', bijgestaan door het provinciaal kapittel. De 
kloosters in de Nederlanden behoorden tot aan 1485 tot de 
algemeen Germaanse, en van dan af tot aan 1606 lol de Neder- 
germaanse provincie. Al de provincies hingen af van de ge
neraal der Orde, oorspronkelijk de prior van hel Heilig 
Graf van Jeruzalem; van 1291 tol 1/189 de aarlsprior van Pe- 
rugia, die de titel droeg van «prior van Jeruzalem». Sedert
dien stonden al de kloosters, alhoewel exempl, onder de be
voegdheid van de ordinarius der plaats. Hel valt dan ook 
licht te begrijpen dat de kanunniken van Hoogcruts en La 
Xhavée het provincialaal poogden te herstellen. Zulks gebeur
de in de 17e eeuw toen de proosl-generaal van Miechow, hoofd 
der Poolse provincie - sedert 1/189 en zelfs vroeger reéds be
schouwden de provincialen van Miechow zich a's hoofd der 
Orde -, besloot al de nog beslaande kloosters aan zijn gezag 
te onderwerpen. In 1676 erkenden Hoogcruls en La Xhavée 
samen met de vrouwenkloosters van Bouvignes, Verviers en 
Jupille, de proost van Miechow : Alberlus de Pilca Korycins- 
kj als generaal. Deze herstelde de Nedergcrmaanse provincie 
en vertrouwde het ambt van provinciaal toe aan de prior van 
La Xhavée, Liben van Elsrack en diens opvolgers.

Maar dit provincialaat verviel reeds in 1686, Al de kloosters 
der Orde in de Nederlanden, alhoewel exempl, kwamen bij 
deze ontstentenis van centrale leiding terug onder de rechts
macht van de bisschop en de vrouwenkloosters werden voor
taan meestal door seculiere priesters of reguliéren van ande
re orden bediend.



— 181 —

De spiritualiteit die voor iedere Orde bestaat 
in het beantwoorden aan de plaats en de functie die haar door 
God zijn aangewezen in het mystiek lichaam van Christus, 
ligt voor de Orde van het Heilig Graf vervat in hel wezen 
zelf van de regel van St Augiislinus die aanvangt met de 
woorden : «Vooreerst bemint God bovenal en daarna den 
evennaaste» en in de Orde-statuten die eveneens op een thèo- 
centrische spiritualiteit wijzen. De functie, die de Orde door 
haar ontstaan en haar ontwikkeling blijkbaar heeft te vervul
len, ligt in «God te loven en Hem te danken voor Zijn over
grote weldaden, voornamelijk voor de weldaad der Ver
lossing».

Die spiritualiteit is tevens Christocentrisch, want het hoofd
doel der Orde omsluit volgens de Constituties ook: «Het lijden 
de dood en de begrafenis van de Zaligmaker voortdurend te 
gedenken en vooral' de glorie van Zijn Verrijzenis te bezin
gen», om door die kennis en die liefde te komen tot de navol
ging van Christus en zo tol innige vereniging met God.

Die eigen geest putte de Orde 1° uit de plaats van haar oor
sprong: Het Heilig Graf te Jeruzalem. 2° uil de lijd van haar 
ontslaan: de 12e eeuw toen in het Westen op de voorgrönd trad 
de verering van de geslachtofferde Christus. Maar de nadruk 
werd toch gelegd op het positieve «God beminnen en voor
al de glorie van de Verrijzenis» en hierdoor ook op de God
heid van de Verlosser, volgens de opvatting van de Christus
figuur in hel Oosten. De ascese wordt niet ontkend, maar 
evenals «Christus dit alles moest lijden en zo Zijn glorie bin
nengaan» (Lucas, 24 : 16) zo is Zijn lijden en sterven gericht 
op de verlossing en het leven van de zielen, die iJt hetzelve 
(Christus’ Graf) begraven, voor God alleen leven» zoals de 
poslcommunie luidt op het Heilig-Graffeest. Zo heeft de Orde, 
die wel van Latijnse oorsprong is, doch in het Heilig Land 
gestalte ontving, de Westerse en de Oosterse richting in één 
grote éénheid samengevat.

Het ^liturgisch en landeri gemeenschappelijk gebed, de 
ascetische praktijken, alles in het geestelijk leven der Orde 
draagt de stempel van die geest.

Het koorgebed, met de Heilige Mis als centrum, maakte
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het hoofdbestanddeel uit van hel liturgisch gebod. De kanun
niken en kanunnikessen der Orde baden het, ook in de Ne
derlanden, volgens de «rf/us ecclesiae Dominici Sepulchri 
hierosolymitanï» die niet Oosters maar Gallo-Romeins is. 
aangepast evenwel voor hel Heilig Graf van Jeruzalem.

De verering van het glorierijk Graf van de verrezen Hei
land domineert dan ook heel het liturgisch tijdeigen der Or
de, zoals zij vanzelfsprekend dal van Jeruzalem beheerste. Hel 
Paasfeest is bijgevolg, op een essenticel-cigen manier, hel 
grootste feest der Orde. Op Paasdag hielden de kloosterlingen 
van hel Heilig Graf, evenals le Jeruzalem, op hel einde der 
Metten, vóór het Te Deum, en heel het Paasoctaaf door na de 
Vespers, een processie naar hel Heilig Graf. Deze processie 
werd ook na de Vespers van Zaterdags en na de Lauden van 
Zondags gehouden van Beloken Pasen tol en mei de laalsle 
Zondag voor de Advent. Want van Pasen lol de Advent blijft 
het Verrijzenis-mysterie in de Heiiig-Grafliturgie overheersen. 
Op de Zondagen van Pasen tol Pinksleren, en zo er geen fcesl 
met negen lessen gevierd werd, op de Zondagen van Pinkstc- 
ren tol de Advent, was de vroegmis van de Zondag en de 
hoogmis van de Verrijzenis. Op al die Zondagen, en op alle 
weekdagen zonder dubbel feest, behalve vanaf de Kruisdagen 
tol en met DrievuTdigheidszondag, werd Christus’ Verrijze
nis in Lauden en Vespers herdacht. Op de laatste Zondag voor 
de Advent werd die telkens hernieuwde herdenking van de 
Verrijzenis besloten met hel Paasofficie zelf, waarvan de Met
ten echter niet één maar drie noclurnen hadden. Dil Paasof
ficie op die laatste Zondag vormde in de Orde de bezegeling 
van hel kerkelijk jaar, zoals in werkelijkheid de Verrijzenis 
van Christus de bezegeling is van Zijn komst op aarde.

Ook het sanctorale van het kalendarium bevat naast de 
Gallo-Romeinse heiligen, deze van Jeruzalem, ofwel' omdat 
ze in betrekking stonden met de omstandigheden van Jezus' 
leven, lijden en dood, ofwel zelfs enkel en alleen omdat zij 
in aanmerking kwamen in verband met de I1H. Plaatsen.

Op alle Zondagen en ook op sommige weekdagen, vb. de 
Woensdag in de Vasten, was er te Jeruzalem processie met 
statie. De statie-kerken waren andere dan in Rome. Dat gé
bruik werd specifiek eigen gemaakt aan de Orde: de proces-
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sies werden door de reguliere kanunniken, de bedienaars van 
de Heilig-Grafkerk, echler gehouden eveneens volgens de 
hun eigen, in hoofdzaak Latijnse ritus.

Die ritus ecclesia Dominici Sepulcri hicrosolyinilani raak
te in onbruik tengevolge van de brevier-hervorming der 16e 
eeuw, die in 1568 onder Pius V voltooid werd. In iog3 namen 
de vrouwenklooslers en rond i63/i de mannenkloosters der 
Orde in de Nederlanden het Romeins brevier aan met eigen 
Proprium. Hierin werd behouden, doch in gewijzigde vorm, 
de herdenking van Jezus’ Verrijzenis, zo specifiek in de oude 
Jcruzalcmse liturgie der Heilig-Grafkanunniken. De proces
sie op Pasen na de Metten komt er niet meer in voor, maar 
bleef nochtans gewijzigd beslaan : Heel vroeg in de morgen 
op Paaszondag begaf de communiteit zich in processie naar 
de kapel van het Heilig Graf waar statie gehouden werd voor 
de aanvang van hel nachlofficie. De processie van ’s Zaterdags 
na de Vespers en ’s Zondags na de Lauden bleef in voege ;n 
de lijd na Pinksleren.

Op één Zondag van iedere maand, vanaf het feesl van het 
Heilig Graf'lot aan O. L. II. Hemelvaart en vanaf hel Sacra- 
menlsoclaaf tol aan de Advent, werd als hoogmis, de Mis van 
de Verrijzenis gezongen. In de Vespers en de Lauden van de 
kerkelijke getijden hield men in de tijd na Pinksleren dê ge
dachtenis van de Verrijzenis, op alle dagen zonder dubbel 
feest; op de laatste Zondag voor de Advent bad men het ge
hele Paasofficie. Sedert i586 (datum waarop het Proprium 
der Poolse Provincie werd goedgekeurd) vierde men even
eens, en wel op de tweede Zondag na Pasen, het tilelfeesl 
van het Heilig Graf met octaaf.

De processies mei staties, voor de convenlsmis op Zon- en 
feestdagen, bleven ook beslaan. Om hel lijden en de dood 
van Jezus, die in de Goede Week intens werden meegeleefd, 
gans het jaar door te herdenken hield de communiteit of 
hielden de kloosterlingen afzonderlijk zeven staties uit Jeru
zalem : Maandag : Onze Zaligmaker in de hof van Olijven ; 
Dinsdag : bij Annas en Cai'phas ; Woensdag : bij Pilatus ; 
Donderdag : bij Herodes ; Vrijdag : op de Calvarieberg; Za
terdag : Onze Zaligmaker in het Heilig Graf ; Zondag : De
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(10) Zie Hs. Getijdenboek van het klooster Jerusalem te Kuilenburg, 
fol. 103-107, in DEN HAAG, Archief St Aloysiuscollege.

Verrijzenis. Zij verschilden van de Kruisweg-oefening die 
in de i6c en 17e eeuw in voege kwam ; zij vertonen veel meer 
overeenkomst met de staties van de Heilig-Landslichling te 
Nederkanne door Herman Jekermans gebouwd in de 17e eeuw 
na zijn pelgrimstocht naar Jeruzalem en de MH. Plaatsen.

Ook hel sanclorale bleef behouden : Sint Jacobus de Min
dere, als eerste bisschop van Jeruzalem, komt er in voor met 
de titel van «Stichter» en «Heilige Vader», evengoed als St. 
Augustinus.

De devotie tot de H. Maagd en Moeder Gods, die als mede- 
deverlosseres een integrerend deel vormt in hel gebedsleven 
der Kerk, vormde dit noodzakelijk en op een speciale wijze 
ook in hel gebedsleven der Orde. Volgens het kalendarium 
werden reeds in de i5e eeuw haar voornaamste feesten o. a. 
op 8 December haar Onbevlekte Ontvangenis, tolum duplex 
met octaaf gevierd. Bij de processies en staties op Zon- en 
feestdagen, en ook bij die van de Verrijzenis werd steeds een 
motel of een grote anliphoon ler ere van O. L. Vrouw gezon
gen. liet dagelijks bidden van haar officie gebeurde oorspron
kelijk volgens hel «cursus horarum Beatae Mariae Virginis 
secundurn itsuin DomAiici Scpulchri» (10). Die grote Maria- 
devolie groeide in sommige communiteiten der Orde, onder 
invloed van de nieuwe richting, in de 17e eeuw, vooral in 
Frankrijk, uil lot «de dubbele slavernij van Jezus en Maria» 
voorloopster van de huidige liefdesslavernij.

Dit liturgisch gebed, eerste en voornaamste bezigheid der 
ordeleden, bevatte in de loop van het kerkelijk jaar veel stof 
voor de meditatie waarvoor iedere dag een uur was bepaald 
en waartoe Jezus’ leven, lijden en dood en verrijzenis bij 
voorkeur tot onderwerp werden aanbevolen. Op die wijze 
vormde de geest van het Heilig Graf eveneens de structuur 
van het inwendig gebed en het middel om te komen tol ver
eniging met God.

Die geest was ook de ziel van de ascese die zelf onontbeer
lijk is om te vorderen in de volmaaktheid. De Orde die het 
«sterven om te leven» beoogt naar Christus’ voorbeeld, eiste
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van haar leden versterving en zelfverloochening. Naast de 
ascese, voortvloeiend uit de naleving der geboden en der 
kloostergeloften, - en die dus voor alle kloosterlingen geldt, 
was er de zelfverloochening van het koorgebed dat veelal hel 
wegcijferen van eigen devotie oplegt om geheel op te gaan in 
de laus perennts der Kerk. De beoefening der liefde door Re
gel en Constituties vooropgesteld in het communileilsleven, 
vorderde eveneens een volledig zélfvergcten. Stilzwijgend
heid was voorgeschreven. Behalve het volbrengen van andere 
lichamelijke boeten en verstervingen, waren de leden ver
plicht het vasten en vleesderven door de Kerk voorgeschreven 
te onderhouden en bovendien nog te vasten iedere Vrijdag van 
het jaar alsook gedurende heel de Advent, en vlees te derven 
iedere Maandag en Woensdag en op sommige Zaterdagen. Dé
ze en andere ascetische praktijken beoogden wal priorin Moe
der M. Christina Dennetl (1780-1781) boven ieder cel wenste 
te kunnen schrijven «Hier rust een mens, die, gestorven voor 
de wereld, alleen leeft voor God».

Deze spiritualiteit der Orde werd in de loop der eeuwen be
ïnvloed door de geestelijke stromingen van de tijd ; dit in 
sterkere mate na hel wegvallen van het provincialaat in 1606, 
loen de kloosters onder de jurisdictie kwamen van de bisschop 
der plaats en dientengevolge onder de leiding van seculiere 
priesters of kloosterlingen van een andere orde, die begrijpe
lijk invloed uitoefenden door eigen persoonlijkheid en vor
ming.

De devotie lol hel II. Sacrament, in Luik ontslaan, nam in 
alle Heilig Grafkloosters een bijzondere plaats in : door de 
biddag, de deelname aan de Gedurige aanbidding, de uitstel
lingen van hel Allerheiligste, en zij was voor vele zusters het 
centrale punt van haar dagelijks leven. Het gebruik der HH. 
Sacramenten, nl. van Biecht en Communie, was door de Con
stituties der 17e eeuw bepaald. Maar sommigen, zoals moeder 
M. Christina Dennetl, bekwamen van haar geestelijke leider 
of ordinarius, de toelating tot veelvuldiger, ja tot dagelijks 
communiceren. Het tegengestelde gebruik vond ook ingang 
hier en daar, zelfs bij vrome zielen en in vurige communi
teiten, namelijk onder invloed van het Jansenistisch rigoris
me. Niet alleen hel uit onwaardigheid nalaten der H. Commu-
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nie maar ook liet verzuimen der Biecht of tenminste van hel 
ontvangen der absolutie, alsmede overdreven boeten én 11- 
chaamskastijdingen kwamen een tijdlang voor in het kloos
ter van Marchienne-au-Pont onder invloed van de voornaam
ste volgelingen van Arnauld : Quesnel en Rulb d'Ans, en van 
de Oratorianen die het klooster der Sepulcrienen aldaar be
dienden. In andere huizen sloop dezelfde geest binnen maar 
minder sterk, o. a. in dal van Bouillon, (door toedoen van de 
rector Fétizon en door nauw contact met de abdij van Orval) 
en in dal van Verviers. Zelfs in communiteiten als die der 
Engelse Sepulcrienen te Luik (die onder de leiding slond der 
Jezuïeten, de hevige bestrijders van al wal Jansenistisch ge
tint was), ontdekte men bij sommige leden de invloed dier 
strenge richting.

De hierbovengenoemde kloostergemeente van Luik telde 
nochtans ook reeds vurige vereersters van hel H. Hart o. a. de 
meer dan gewoon, zelfs mystiek begenadigde Moeder M. Chris- 
lina Dennelt, reeds vermeld. Al deze godvruchtige praclijken 
waren nochtans maar hulpmiddelen om de ijver en de be
zieling onder de ordeleden hoog le houden en le bevorderen ; 
hoofdzaak bleef hel streven naar de volmaaktheid, de uitgroei 
van de ware christelijke persoonlijkheid. Hierin lag wel de 
voornaamste godsdienslig-culturele bedrijvigheid van de Hei- 
lig-Graforde, al waren de Heilig-Grafkloosters ook uitstralings- 
haarden van christelijke cultuur door hun apostolaat : de 
rechtstreekse zielzorg, de uitoefening van de eredienst en 
de opvoeding der jeugd.

In hun gewoonlijk' openbare of halfopenbare kloosterker
ken of -kapellen gebeurde de uitoefening van de katholieke 
eredienst, - ook door de geestelijken die geen ordeleden wa
ren -, volgens de ritus van het Heilig Graf van Jeruzalem. De 
leerlingen hun loeverlrouwd en de gewone gelovigen kwamen 
lot de beleving van de godsdienst in de lijn van de hierboven 
uileengezelle spiritualiteit der Orde, waarin de Verrezen 
Christus alles beheerst. De liefde tol Zijn Graf en de andere 
HU. Plaatsen, uil de tijd der Kruistochten, leefde voort in die 
zielen en stuwde ze tot gebed en offer, tot weldaden en aal
moezen voor de verheerlijking van het Heilig Graf. Bijzonde
re aflaten, gratiën en privilegies werden verleènd door
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sur Tordrc canoniaJ du St(11) Sonnnc der Afin ten, in Noliccs (Deux) 
Kepulcm- met Appendices, uitgaVb Af. WILLEMSEN Maastricht. 
1891, p. 200.

(12) Ze stelden respectievelijk voor:
het huis van Annas, 3e: het huis van

verschillende pausen : «aan de canoniken, en canonikessen 
der Crdc, aart de ouders, vrienden en dc weldoeners, en die
gene die de kerken der zelve bezoeken» (n). Eveneens wer
den aflaten geschonken aan allen die de kapel van het Heilig 
Graf (die in iedere kerk of klooster der Orde bestond) zouden 
bezoeken en aan hen die de daar opgerichte «scala» of gewij
de kloostertrap viermaal zouden beklimmen. Met grote gods
vrucht vierden de gelovigen het titelfeest van het Heilig Graf 
op de tweede Zondag na Pasen. Om de verering van Chris
tus’ lijden, dood en Verrijzenis te bevorderen onder dé leken, 
werd de broederschap van het Heilig Graf opgericht. Volgens 
Libert van Elsrack (laatste prior van La Xhavée) gebeurde 
dit in de Nederlanden voor het eerst door Jan van Abroek : 
volgens de Engelse Sepulcrienen kwam zij het eerst tot stand 
in hun kloosterkerk te Luik nl. in i663, met goedkeuring van 
Paus Alexander VIL In de kapel der kanunniken te Nederkan- 
ne werd in 1715 de broederschap van de Doodsangst en van 
hel Heilig Graf opgericht. Ook in de kerken van verschillende 
vrouwenkloosters o. a. te Bouillon en Ie Borgworm en te 
Turnhout (1722) bestond die broederschap van Jezus’ dood
strijd, om de genade van een goede dood te bekomen.

In de Heilig-Landstichting van Nederkanne, door H. Jeker- 
mans opgericht na zijn reis naar Jeruzalem (t6(i3-7i7) en be
diend door de reguliere kanunniken der Orde, werd het Hei
lig Graf een ware bedevaartplaats. Hel werd gebouwd naar 
het model en de afmetingen van dat van Jeruzalem : dag en 
nacht brandden er zeven lampen. Men kwam er drie opeenvol
gende Vrijdagen bidden en verschillende mirakelen gebeur
den daar vóór 1789. Dit Heilig Graf vormde, met. dertien an
dere staties, bijna op dezelfde afstand van elkaar gelegen 
als te Jeruzalem, de bloedige Kruisweg van de bittere Passie 
onzes Heren (12). Die staties, - ze verschillen enigermate van

le: het bolken van Oliveten, 2e: 
Caïphas, 4e: het Hof van Hero- 

des, 5e. hot paleis van Pilatus met voorstelling van de geseling en de 
doornenkroning, 6e: de vertoning van Jezus aan het volk, 7e: de kruis-
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draging, 8e: dc ontmoeting van Maria, 9e: de ontmoeting van Vero- 
nica, 10e: de derde val van Christus bij de berg van Calyarië, 11e: 
de nageling Christi aan het kruis, 12e. de oprichting van het kruis, 

13e: Christus hangende aan het kruis op een berg gelijk aan de berg 
van Calvarië. - Zie Jos. V/1N HEUCKELOM, Een H .-Landstichting 
te Nederkanne in de 17e en 18e eJeuw, in Verzamelde opstellen, t. XV 

(1939), p. 36.37.

deze van de huidige Kruisweg - werden door het volk, dat 
een diepe devotie had tot Jezus’ lijden, dikwijls gehouden, 
vooral op Goede Vrijdag, zelfs processiegewijze.

De verering van O. L. Vrouw zo eigen aan de leden der 
Heilig-Graforde, verwierf ook een ereplaats in de harten 
der hun loevertrouwde zielen. De gebedenboekjes der pensi- 
onnaires bevatten het Officie van de Onbevlekte Ontvangenis 
en het Kroontje van Maria. Een speciale Mariaverering bestond 
ook hier en daar in de huizen der Orde: Zo de «Moeder van 
Smarten» devotie in de kapel der Orde te Oetsloven, welke ka
pel voor 1600 bediend werd door de reguliere Heilig-Grafka- 
nunniken. Heden is Oetsloven nog steeds een druk bezocht 
bedevaartsoord, vooral op i5 Augustus. Verder de verering 
van «Notre Dame de Miséricorde» in de kapel der Sepulcrie- 
ncn bij Marchienne-au-Pont ; en van het klein zwart verkoold 
Lieve Vrouwenbeeld in het klooster van het Heilig Graf 18 
Turnhout, best gekend en nog steeds vereerd door dé moeders 
in barensnood.

Ook de Sinl-Jozefdevolie werd door de Orde verspreid : ker
ken en altaren werden hem toegewijd, broederschappen te 
zijner eer opgericht, zoals in Visé en Jupille en Turnhout. 
Andere heiligen eveneens, (b. v. St Rochus) werdén in som
mige Heilig-Grafse kloosterkerken bijzonder vereerd. Stich
tingen van missen, lof, voor verbruik van waskaarsen of olie 
voor de godslamp, werden dan ook herhaaldelijk door bui
tenstaanders gedaan ; sommige gelovigen kozen zelfs de kloos
terkapel tot laatste rustplaats en verrijkten deze hierdoor wel 
eens met kunstvolle grafmonumenten, waaronder dal van Wal- 
ter de Liverlo en zijn huisvrouw : een prachtig gebeeldhouw
de witmarmeren «Christus in het Graf» (werk van J. Del- 
cour in 1696) in de kerk der «Bons-enfants» te Luik (thans 
in de St Paulus-kathedraal), het schoonste is. Velen deden
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ook fundaties van jaargetijden of andere gebeden voor zich
zelf of anderen bij de Sepulcrienen, opdat dezen welke reeds 
lot het reciteren van het dodenofficie en andere gebeden ver
plicht waren, voor hun zielelafenis heel bijzonder zouden 
bidden.

Ook op intellectueel gebied was de Orde werkzaam. Haar in
tellectuele bedrijvigheid klimt reeds op tot de lijd van de zeer 
beperkte scriptoria der priorijen in de i5e en ook nog in het 
begin der 16e eeuw, de tijd der wiegedrukken en postincuna
bel. In die scriptoria werden de handschriften meestal voor 
eigen gebruik geschreven. Enkele dier manuscripten waaron
der zelfs zeer kunsivolle, zijn nog bewaard, o. a. het Vesperale 
van de kerk van Sl Odilïenberg (15e eeuw) ; het Register : 
Extractum cx recordio orüginali cl aulhenlico Privilegioruin 
Ordinis Sancti Scpulchri hierosolimitani, ... anno 1Ü13 (in het 
bisschoppelijk archief te Luik); hel wonderlijk Manuscript 
van hel broederschap der Heilige Gertrudis le Kuringen (kerk
archief) van de reguliere kanunnik en provinciaal der Orde 
Willem Zenders (+ 1566) calligraaf- verluchter. Misschien 
is ook van zijn hand het Manuscript van het klooster «Jeruza
lem» te Sl Truiden, handschrift dat nu berust in het Heilig 
Graf te Bilzen. Het bevat i° hel Necrologium van het klooster, 
a° het Martyrologium nae het gebruyck des ordens van den 
heylilge.n Groef/, waarop volgt de legende van de HH. Odilia, 
Plcchelmus, Otgerus en Narcissus; 3° de uitleg van de Regel 
van Sl Auguslinus volgens Hugo van Sint-Victor; 4° de Re
gel van de H. Auguslinus.

Een bescheiden plaats op godsdienstig-literair-wetenschap- 
pelijk gebied verwierf de Orde ook door de uitgegeven of on
uitgegeven persoonlijk- of gemeenschappelijk- bewerkte li
turgische, geestelijke of historische werken harer leden, zoals 
o.a. Miroir de l’église de Jeruzalem par F. C. R. de la Sainle 
Croix (Hs., Stadsbibliotheek, Luik), Deux notlces sur U-ordre 
canonial du Sl Sépulcre en andere chronyken; Cort verhael 
van het cloester tot Henegauwc (1700) door L. Van Elsrack 
en zijn Eesta propria (1676); de Godvruchtige bemerkingen 
op het Heilig Graf onze.s Heren in de kereke der Baronnyc van. 
Nedcrcan bij Maastricht, bijeenvergadert door E. II. A.(nt) 
C.(o.x) (Maastricht 1715); het Thesaurus solidae pictatis hun
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clericis praecipue ac sacerdolibus concinnatus per RR. FF. 
Canonicos ’Regulares ordinis S. Sepudchri Hierosolymitani, 
residentiae de Niderkan, Luik, i656, 12°, de gebedenboekjes 
ten gebruike der pensionnaires o. a. in Luik, Hasselt, Maas
tricht, Turnhout. De opvoeding en hel onderwijs der jeugd 
vormden het hoofdbestanddeel van de werkzaamheid naar bui
len: De reguliere kanunniken die zeker in Jeruzalem een school 
hadden tot opleiding van clericuli hebben zich in de Middel
eeuwen in onze streken voorzeker beziggehouden, met dé vor
ming van de bij hun intredende jongelieden, maar van een 
echte school is bij hen voor het eerst slechts sprake in het 
Aanhangsel van de Statuten van Hoogcruls, gedrukt te Luik 
in 17^2. In die priorij te Hoogcruls was er sedert 1606 een La
tijnse school, die tot aan de Franse revolutie een volledige cy
clus van de humaniora-klassen telde, met kostschool, onder 
het bestuur der kloosterlingen ; een dergelijke kleinere school 
bestond te Nederkanne. De reguliere kanunnikessén der Orde 
in ons land hadden in de i5e eeuw in hun eerste priorij te 
Kinrooi waarschijnlijk een kloosterschool waar meisjes wer
den opgevoed en enig onderwijs ontvingen. Zulke school 
bestond, zoals in andere orden, wellicht in alle Sepulcrienen- 
huizen. Maar het eigenlijke onderwijs, dat oorspronkelijk 
niet uitdrukkelijk in de Constituties der Orde vermeld staat, 
maar impliciet vervat was in het apostolaat, groeide in de 16e 
eeuw onder invloed der Conlra-Reformatie uit tot het speci
fiek actieve deel van hel contemplalief-actief leven dér kanun- 
nikessen van de Orde. Het werd in de Constituties der 170 
eeuw als expliciet tweede doel vermeld : «dé onwetenden in 
hun scholen dagelijks en op Zon. en feestdagen onderwijzen». 
Dit gebeurde kosteloos, of voor de kinderen van gegoede bur
gers tegen vergoeding, bij voorkeur in pensionaten omwille 
van het kloosterslot, doch ook wel, - en dit om de grótere glo
rie van God -, in open scholen of externalen. Deze opvoeding 
bepaalde zich hoofdzakelijk lot de vrouwelijke jeugd, al wa
ren er ook kleinere jongens-externen ; in Marchiénne-au- 
Pont, vóór 1713, ook kleinere jongens-internen. De intellec
tuele vorming, hoewel zeer gewaardeerd door de Sepulcrié- 
nen, - daarvan getuigen hun onderwijsmethodes -, was on
dergeschikt aan het zedelijk-godsdienstig doel. Alle paedago-
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gen van de 16e en 17e eeuw waren daar vurige voorstanders 
van, omdat naar hun mening geen andere doelstelling bij de 
opvoeding der vrouw gewettigd is. De Sepulcrienen streefden 
er naar, bij de meisjes naast de specifiek vrouwelijke hoeda
nigheden, de vroomheid en de deugd Ie ontwikkelen naar het 
voorschrift der Constituties : «Zij zullen de meisjes onderrich
ten en bevestigen in de vrees des Heren, dc gehoorzaamheid 
en dc godsvrucht».

In de 18e eeuw bleek evenwel dat de meisjes opgevoed in 
dc kloosterpensionalen niet bewust waren van, en niet bestand 
legen de gevaren van hel ongeloof en de zedeloosheid welke 
als gevolg van de atheïslisch-philosophische stromingen dier 
eeuw, in de hogere kringen en ook bij de burgerij warén 
doorgedrongen. De noodzakelijkheid van een degelijk intél- 
lecluele vorming die Vivès in zijn werk «De institutione fc- 
ininac chrilslianae» reeds lang te voren voor de vrouw had. 
opgevorderd, drong zich op. Verschillende methodes werden 
dan door wijsgeren-tpaedagogen voorgesteld en .gedeeltelijk 
ook loegepasl. In ons land zorgden de bisschoppen voor de 
herinrichting van hel katholiek onderwijs overal waar dit 
nodig bleek : Zo schreven zij in 1718 en in 1760 een nieuw 
schoolreglement voor aan de Sepulcrienen te Marchienne-au- 
Pont, in 176/1 aan die van Hasselt. Het onderwijs in het kloos
ter te Bouillon., dal sommige principes ontleende aan Fénélon 
cn Mme dc Mainlenon, werd door de bisschop circa 1776 zo 
uitstekend geacht dal hij de zusters verzocht, hel onderwijs in 
hel pensionaat der Dominicanessen van Glain volgens hun 
eigen methode in te richten. De hervorming van hét onder
wijs bij de Engelse Sepulcrienen te Luik werd volvoérd in 
1770, door de ondernemende priorin M. Christina Dennett, 
met de steun der Jezuïeten. Ze beoogde een verstandelijke ont
wikkeling die opwegen kon legen, ja die beter zou zijn dan 
die verstrekt in dc scholen van de protestanten èn van dé 
Staat. Ze wilde katholieke vrouwen vormen met een degelijke 
godsdienslkennis en een sterke, mannelijke godsvrucht, dié 
tegelijk hun taak van huismoeders en huisvrouwen zouden 
begrijpen, die hoog zouden staan op alle gebied, om des te 
meer godsdienstige invloed uit te oefenen op hun omgeving. 
Tot aan de Franse revolutie stonden de pensionaten van Bouil-
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Ion en van de Engelse Sepulcrienen bekend als dc beste der 
streek. Met uitzondering soms van de godsdienst, en de mu
ziek, werden alle lessen gegeven door religieuzen, gekozen 
onder de best-onderlegde en deugdzaamste. Volgéns dc Con
stituties moesten zij ook door hun gelijkmoedigheid en zelf
beheersing, door hun houding en daden de kinderen tot. voor
beeld strekken. In de Zondagsscholen leerden zij dé meisjes 
de gebeden, de catechismus, ook het lezen en schrijven. In dc 
twee of drie klassen der dagschool werd enkel aanvankelijk 
onderwijs gegeven. Het programma omvatte : godsdienst, le
zen, schrijven, rekenen, wellevendheid en vrouwelijke hand
werken. Daar bestond soms ook een afzonderlijke Vlaamse- 
of Franse sectie, een kantschool en een afdeling voor kantlas- 
sen.

In de pensionaten, - dc internen verbleven in een afzonder
lijk gedeelte van het slot -, werd nog meer zorg besteed aan de 
zedelijk-godsdienstige vorming ; dc intellectuele vorming was 
er in de 17e eeuw ongeveer dezelfde als in dc dagscholen, maar 
in de 18e eeuw kwamen er steeds niéuwe vakken bij ; zo om
vatte de lesrooster in 1770 bij de Engelse Sepulcrienen : En
gels, Frans en Italiaans, kcrkclijkc en profane geschiedenis, 
rekenen, boekhouden, briefwisseling, wapenkunde, aardrijks
kunde, natuurwetenschappen, naald- en borduurwerk, teke
nen en schilderen. Evenals bij de Jezuïeten werden daar in 
de 18c eeuw wedstrijden ingericht als middel om een edele 
naijver op te wekken bij dc studie. Waarschijnlijk werden 
die wedstrijden bekroond met prijzen ; aan de leerlingen der 
Engelse Sepulcrienen althans werden zilveren kruisjes van 
het Heilig Graf ter beloning uitgereikl. Lichamelijke verzor
ging en ontspanning bleven in de internaten niet achterwege. 
Binnenshuis vonden dc meisjes, die slechts zelden thuis hun 
vacantie gingen doorbrengen, in dc gewone recreatiés een ge
zellig samenzijn, waarbij zang, muziek, dans, en zelfs toneel
opvoeringen niet ontbraken. Onnozelc-Kinderdag en St Grc- 
gorinsdag werden heel bijzonder gevierd. Het aantal kost
schoolmeisjes varieerde in de meeste huizen tussen zes en 
twintig, maar steeg in Bouillon van 17/10 tot 1783 van vijftig 
tot meer dan tachtig, en in de latere jaren overschreed het dc 
negentig bij de Engelse Sepulcrienen in Luik. Die talrijke
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kwekelingen welke zich geestelijk en intellectueel verrijkten 
aan het leven der Orde, waren ook de voornaamste vrucht 
van haar culturele bedrijvigheid vóór de Franse revolutie.

De economische activiteit is daarmee verge
leken haast niet noemenswaard; vooral niet vergeleken met de 

Cisterciënser -prestaties op dat gebied. De 
uit de 12e eeuw, 
met al haar af- 

de andere orde-hui- 
der vrouwen, (op 
Bouillon dat leen- 

inkomsten genoeg 
(deze laatste voor een deel nog voortkomend van hun onder
wijs) om te kunnen beslaan. Dit neemt niet weg, dat ze met 
hun klein bezit nog een voorzienigheid waren voor velé ar
men en behoeftigen ; twee kloosters té Luik, door stichtingen 
aan hun huis verbonden voor hun intrek aldaar, waren tol 
zekere liefdadige verplichtingen gehouden nl. dat der «Bons- 
Enfants», dat zijn naam zelf ontleent aan het daar vroeger ge
vestigd convict voor de opvoeding van goede kinderen ; en 
dat der Engelse Sepulcrienen waaraan het gasthuis der Co- 
tpiins verbonden was.

De prestaties der ordeleden op kunstgebied zijn nog minie- 
mcr maar de Orde heeft collectief de groei van de kunst be
vorderd door haar monumentale kerken en kloostergebou
wen (in Brabantse of Luikse Barokstijl der 17e en 18e eeuw), 
die altijd om een vierkant of rechthoekig pandhof waren op
getrokken, en door de smaakvolle meubilering ervan. Sommi
ge dezer gebouwen, die steeds als herkenningsteken de Hei
lig Grafse ankerkruisen dragen, o. a. te Visé en te Luik Sle 
Agathe, behoren tol de kunslmonumenten. Zo de klooster
kerk der Sepulcrienen te Verviers met haar prachtige lambri
sering en de Ileilig-Grafkapel Ie Nederkannc waarin eén vier 
meter hoge Heilig-Grafkamer (16/47) 'n mergelsteen, met 
mergelkoepel (1716) in barokstijl gebeiteld, te Luik (St-Pau- 
luskathedraal) de prachtig gebeeldhouwde Christus (1696) 
van Delcour, uit <le kerk der Bons-Enfanls : en vele andere 
meesterstukken van sierkunst, uil de kerkschatten, o. a. eén

Bencdiktijncr- en 
enige priorij der Orde in onze streken 
Wiinmortingen - Ilcncgouw, bedroeg 
hankelijkheden circa 3oo ha ; al 

zowel die der mannen als 
paar uitzonderingen na zoals 

en
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II. Graf, Turnhout, op Sint Jan Baptist igöi, de ia5e verja
ring van de herstichting na de Franse Revolutie.

prachtig ostensorium (1/63) (parochiale kerk, Sensenruth) 
van het klooster te Bouillon.

Door deze kunstzin, waarvan gebouwen, en andere kunst
gewrochten nog heden getuigen, heeft de Orde in haar omge
ving en vooral bij de jeugd door haar opgevoed ook liefde ge
wekt voor hel schone evenals zij door haar liefdadigheid hel 
hart en het gemoed der jeugd ontvankelijk heeft gemaakt 
voor het begrijpen van de nood van de evenmens en het be- 
reid-zijn die te helpen lenigen. Deze laatste vorm van cultu
rele bedrijvigheid, alhoewel nief formeel uitgedrukt in het 
doel der Orde, ontbloeide er als ’t ware vanzelf aan.

Uit de voorafgaande uiteenzetting blijkt duidelijk dat de 
Orde een ware cultuurdraagsler is geweest. Dit vooreerst door 
de zelfheiliging barer leden volgens een haar eigen spiritua
liteit ; vervolgens door de opvoeding en het. onderwijs der 
jeugd, en bovendien door het uitstralen van haar geest én het 
inprenten daarvan : bij de jeugd die ze vormde, bij de gelo
vigen die in haar kerken en kapellen hun godsdienstplichten 
vervulden en hun devoties volbrachten, en ten slotte bij al
len die door woord en levenswijze der Heilig-Grafse klooster
lingen een veiliger en blijer opgang vonden naar God.

Die zending heeft de Orde niet alléén vervuld tijdens de 
période die hier werd besproken, - m. a. w. vanaf haar ont
staan in de 12e eeuw tot aan de Franse revolutie -, tot op de 
huidige dag blijft zij haar roeping getrouw. Want de vrou
welijke tak kende na de Franse revolutie een nieuwe opbloei 
te Bilzen en te Turnhout, waar de kanunnikessen van het Hei
lig Graf nog immer de jeugd blijven vormen tot deugdbetrach
ting, en het gemoed en de geest hunner kwekelingen blijven 
verrijkten tot glorie van de verrezen Heiland en ter bevorde
ring van de eeuwenoude, doch immer jeugdige christelijke 
cultuur in ons land.
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THEOPHIEL PEETERS 
Rijkevorsel 1883 - Deurne 1949 (1)

een 
van Peetere’ volledige verza- 
en -dansen; - 

van Theophiel Peetcrs zelf in de ja ren

Theophiel Peeters was een stille stoere werkèr, die niette
genstaande hel besef van de degelijkheid van eigen prestaties, 
en de waardering en de vele successen die hij oogstte - getui
gen daarvan al die keren waarbij op zijn kunst en bereidwil
ligheid beroep werd gedaan -, nooit zelf roem heeft nagejaagd. 
Daarin is hij zijn hele leven volop rasechte Kempenaar geble
ven ; want de doorsnee Kempenaar kan zich inspannen voor 
de verwezenlijking van zijn ideaal en hel volbrengen van zijn 
voorgenomen taak, in al de eenvoud van zijn gemoed, zonder 
bijbedoelingen. Zelfs kan hij zijn werkelijke verdiensten 
trachten te verdoezelen en verborgen te houden, om volksge
trouw niet meer uil te schijnen dan onvermijdelijk is. Het 
zal dan voor de nazaten een taak van rechtvaardigheid en 
dankbaarheid zijn, die verdoken verdiensten in ’t volle dag
licht te stellen, zodat de gedachtenis van de verdienstelijke 
figuren voor het nageslacht bewaard blijve. Des te liever 
willen wij in onderhavig geval ons steentje bijbrengen, om
dat de Kempenaar Theophiel Peeters zijn eerste publicaties

(1)N. B. Bij dit opstel werd dankbaar gebruik gemaakt van :
1) Turninum, mededelingen van de heemkundige kring van Deurne • 

Borgerhout, 3e jaarg., nr 1, dat door de hr. R. Cornelis in zijn ge
heel gewijd is aan Theophiel Peeters, -

2) het verslag van het vraaggesprek dat E. P. P. Indekeu in 1947 van 
Theophiel Peeters afnam, -

3) de nota's van Theophiel Peetere zelf, die door Juffr. Van Tichelen 
tot een geheel werden verwerkt, en die best dienen kunnen als 
inleiding voor do ontworpen uitgave 
meling Oud Kempischc volksliederen

4) de publicaties 
en ten slotte

5) onze persoonlijke herinneringen.
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op muzikaal-folklorislisch gebied in Taxandria liet verschij
nen, en daardoor als volksliedervcrzamelaar van in de jarèn 
1910-1911 reeds belangstelling heeft gewekt.

23 April i883 werd hij geboren te Rijkevorsel, waar zijn va
der de eerzame functie van kosler-organisl waarnam, en ’t met 
zorg en overleg wist klaar te spinnen 9 kinderen, nl. drie 
meisjes en zes jongens groot te krijgen en zé aan eén treffe
lijke positie te helpen : drie van zijn jongens had hij het ge
noegen en de voldoening priester te zien worden. Geen won
der dat Vader Heeters >in zjjjn verantwoordelijkheidsgevoel 
ernstig belangstelling beloonde voor de opvoeding, en streng 
toezicht hield over hel onderrichl van zijn kinderen. Per
soonlijk verstrekte hij hun met de meeste toewijding hel 
eerste muziekonderricht, en al spoedig kon hij zich verheu
gen in de eerste rijpe vruchten van zijn toewijding en van 
hun vlijt : we mogen immers geloof hechten aan hel fami- 
liegetnigenis, volgens hetwelk, hoe wonder hél ook moge 
schijnen, de jonge Theophiel op zevenjarigen leeftijd reeds 
voor de dagelijkse requiemmissen zijn vader op hel orgel 
kon vervangen. (Daarin was hij de gelijke van die andere 
Kempenaar uit Zoerle-Parwijs, Firmin Swinnen, een der 
vele vlaamse glories in Amerika.) Zelf hebben wc tijdens on
ze humaniorastudies twee van zijn broers gekend, Arthur en 
Edmond ; en in alle eerlijkheid moeten wc verklaren dat 
beide toen ook reeds bedreven pianisten waren, die hun stu- 
diemakkers van denzelfden ouderdom in het vak heel wat 
voorbij streefden.

Evenals vele andere kosters- of organistenzonen uil de 
Kempen (b. v. Jef Simons uil Oelegem, Jef Van den Bosch 
uit Vorst, Fons Verheyen uil Minderhout, de broers en ko
zijns Bellens uit Hoogstraten zelf en uit Meer, en Emicl Con
stant Verrees uit Turnhout), kwam Theophiel vroegtijdig 
terecht in het Klein Seminarie te Hoogstraten. Heel wat ge
neraties hebben daar hun muziekopleiding, en wel een van 
bepaald formaat, genoten van twee figuren uit het leeraars
korps, nl. de «groote meester», Edmond Bellens, die veertig
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jaar lang piano- en harmoniumles gaf, en tevens organist 
was aan de Sle Kalharinakerk, - en de «kleine meester», Jcf 
Van der Mueren, die in ig3o zijn gouden jubilé als muziek
leraar vierde : die was professor van viool en allerhande 
blaasinstrumenten, en gaf ook de aanvankelijke leergang van 
piano. Vandaar zijn mondgemene naam «kleine meester». De 
fanfare van het Seminarie werd in die tijd gedirigeerd door 
E. II. Valvekens, die ter gelegenheid van feesten of uitstappen 
menig stuk of pasredoublé van eigen compositie liet uitvoe
ren. En de E. II. Wijckmans had de leiding van het hoog- 
zaal en zwaaide met bevoegdheid de dirigeerstok over de 
symphonie en het gemengd koor, waarmee hij zijn grootste 
triomf beleefde bij de uitvoering van zijn eigen gecomponeer
de kooromlijsting voor Walgrave’s Evangeliespel «De Blind
geborene», op de prijsuitdeling in Augustus 1907.

De invloed van het muziekleven aan het Seminarie moet 
wel een diepe inwerking gehad hebben op het ontvankelijk 
gemoed van de jonge student, zonder dal we daarom het aan
deel van de ingeboren aanleg en erfelijkheid van huis uit 
zouden willen negeren of minimaliseren ; want na vier jaar 
meent hij de weg naar de toekomst te hebben gevonden, en 
komt er een definitief keerpunt in zijn leven. Beslist zegt h<~ j 
vaarwel aan Latijn, Grieks en Mathesis, en hij opteert voor de 
Muziek. (Enkele jaren daarna zou hij in hetzelfde Seminarie 
een volgeling vinden in de persoon van Floris Van der Mue
ren, de jongste zoon van de «Kleine Meester», die eveneens na 
de vierde Latijnse te hebben doorgewerkt, de klassieken ver
liet om zich te gaan aanmeilden in het Lemmensgesticht, en 
die thans Hoogleraar is in de Muziekgeschiedenis en de Mu
sicologie aan de Gentse Universiteil). Theophiel Peeters liet 
zich inschrijven te Antwerpen.

Wie zal berekenen wat een som energie en zelfoverwinnin
gen er nodig geweest is om het diploma bij het Koninklijk 
Vlaams Conservatorium te bemachtigen ? Driemaal per week, 
door weer en wind, per fiets naar Antwerpen 1 Wanneer hij, 
naar de gewoonte van de buitenmensen met spek en roggo- 
brood gehaverd, ’s morgens te 8 u. afreed, had de moedige 
student reeds van 6 a. tol half 8 aan de piano gezeten ; en als 
hij ’s avonds te 6 u., vermoeid en hongerig weer thuis be-
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op muzikaal-folkloristisch gebied in Taxandria liet verschij
nen, en daardoor als volksliedervcrzamelaar van in de jarén 
1910-1911 reeds belangstelling heeft gewekt.

23 April i883 werd hij geboren te Rijkevorsel, waar zijn va
der de eerzame functie van koster-organisl waarnam, en ’l met 
zorg en overleg wist klaar te spinnen 9 kinderen, nl. drie 
meisjes en zes jongens groot te krijgen en zé aan eèn treffe
lijke positie te helpen : drie van zijn jongens had hij hel ge
noegen en de voldoening priester te zién worden. Geen won
der dal Vader Beeters -in zjjn vieraniwoordelijkheidsgevocl 
ernstig belangstelling betoonde voor de opvoeding, en streng 
toezicht hield over het onderricht van zijn kinderen. Per
soonlijk verstrekte hij hun met de meeste toewijding hel 
eerste muziekonderrichl, en al spoedig kon hij zich verheu
gen in de eerste rijpe vruchten van zijn toewijding en van 
hun vlijt : we mogen immers geloof hechten aan hel fami- 
liegetuigenis, volgens hetwelk, hoe wonder hel ook moge 
schijnen, de jonge Theophiel op zevenjarigen leeftijd reeds 
voor de dagelijkse requiemmissen zijn vader op hel orgel 
kon vervangen. (Daarin was hij de gelijke van die andere 
Kempenaar uit Zoerle-Parwijs, Firmin Swinnen, een der 
vele vlaamse glories in Amerika.) Zelf hebben we tijdens on
ze humaniorastudies twee van zijn broers gekend, Arthur en 
Edmond ; en in alle eerlijkheid moeten we verklaren dat 
beide toen ook reeds bedreven pianisten waren, die hun stu- 
diemakkers van denzelfden ouderdom in hel vak heel wat 
voorbij streefden.

Evenals vele andere kosters- of organislenzonen uit de 
Kempen (b. v. Jef Simons uil Oelegem, Jef Van den Bosch 
uit Vorst, Fons Verheyen uil Minderhout, de broers en ko
zijns Bellens uil Hoogstraten zelf en uit Meer, en Emiel Con
stant Verrees uit Turnhout), kwam Theophiel vroegtijdig 
terecht in het Klein Seminarie te Hoogstraten. Heel wat ge
neraties hebben daar hun muziekopleiding, en wel een van 
bepaald formaat, genoten van twee figuren uit het leeraars
korps, nl, de «groote meester», Edmond Bellens, die veertig
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jaar lang piano- en harmoniumles gaf, en levens organist 
was aan de Sle Kalharinakcrk, - en de «kleine meester», Jef 
Van der Mueren, die in tg3o zijn gouden jubilé als muziek
leraar vierde : die was professor van viool en allerhande 
blaasinstrumenten, en gaf ook de aanvankelijke leergang van 
piano. Vandaar zijn mondgemene naam «kleine meester». De 
fanfare van het Seminarie werd in die tijd gedirigeerd door 
E. H. Valvekens, die ter gelegenheid van feesten of uitstappen 
menig stuk of pasredoublé van eigen compositie liet uitvoe
ren. En de E. H. Wijckmans had de leiding van het hoog- 
zaal en zwaaide met bevoegdheid de dirigeerstok over de 
symphonie en het gemengd koor, waarmee hij zijn grootste 
triomf beleefde bij de uitvoering van zijn eigen gecomponeer
de kooromlijsting voor Walgrave’s Evangeliespel «De Blind
geborene», op de prijsuitdeling in Augustus 1907.

De invloed van het muziekleven aan het Seminarie moet 
wel een diepe inwerking gehad hebben op het ontvankelijk 
gemoed van de jonge student, zonder dat we daarom het aan
deel van de ingeboren aanleg en erfelijkheid van huis uit 
zouden willen negeren of minimaliseren ; want na vier jaar 
meent hij de weg naar de toekomst te hebben gevonden, en 
komt er een definitief keerpunt in zijn leven. Beslist zegt h/j 
vaarwel aan Latijn, Grieks en Mathesis, en hij opteert voor de 
Muziek. (Enkele jaren daarna zou hij in hetzelfde Seminarie 
een volgeling vinden in de persoon van Floris Van der Mue
ren, de jongste zoon van de «Kleine Meester», die eveneens na 
de vierde Latijnse te hebben doorgewerkt, de klassieken ver
liet om zich te gaan aanmelden in het Lemmensgesticht, en 
die thans Hoogleraar is in de Muziekgeschiedenis en de Mu
sicologie aan de Gentse Universiteit). Theophiel Peeters liet 
zich inschrijven te Antwerpen.

Wie zal berekenen wat een som energie en zelfoverwinnin
gen er nodig geweest is om het diploma bij hel Koninklijk 
Vlaams Conservatorium te bemachtigen ? Driemaal per week, 
door weer en wind, per fiets naar Antwerpen 1 Wanneer hij, 
naar de gewoonte van de buitenmensen met spek en rogge
brood gehaverd, ’s morgens te 8 u. afreed, had de moedige 
student reeds van 6 11. tot half S aan de piano gezeten ; en als 
hij ’s avonds te 6 u., vermoeid en hongerig weer thuis be-
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landde, kon hij na het avondeten nog tot half 9 aan de stu
die besteden. De dagen waarop hij niet naar Antwerpen moest, 
werden nagenoeg in hun geheel aan piano- en muziekstudie 
gewijd. Dan zal hij buiten de etensuren heel de lijd opgeslo
ten op zijn studievertrek. Zo had Vader Peelers streng en 
ernstig beslist : want ingevolge van zijn verantwoordelijk
heidsgevoelen en zijn bezorgdheid voor de toekomst van zijn 
kroosi, was er bij hem schijn noch gedacht van, dal studie 
zou mogen ontaarden lol een hoe interessant dan ook gelief- 
hebber ; jeugdjaren en studiegeld moesten opbrengen voor 
later.

Naast vaders strengheid waren daar ook de leermeesters 
die de belangstelling van de jeugdige student wisten té wék
ken en zijn persoonlijke ijver aan te wakkeren : Jan Blockx, 
Ti'lborghs en vooral Peter Benoit, onder wiens leiding hij 
zich toelegde op de orkestratie en de studie van dé koperin- 
strumenlen.

Dal Theophiel Peelers het zichzelf ook niet gemakkelijk 
maakle, kunnen we afleiden uit hel feit dal hij zich in de 
instrumentatie nog ging specialiseren bij Paul Gilson^, te 
Brussel, en in de fuga bij Edgard Tinei op de Vest te Meche- 
len. Praktisch was het ook noodzakelijk langs Tinei en de 
Lemmensschool om te gaan, met het oog op een aanslaande 
benoeming lot koster-organist in de St. Fredeganduskerk te 
Deurne, Want daar had hel Bisdom, en dus ook hel Lommens- 
gesticht mei zijn strengen en veeleisenden bestuurder zijn 
woordje in mee te spreken.

Te Deurne heeft Theophiel Peelers dan sinds 1912 de rost 
van zijn leven gesleten : trouw aan zijn functie en vol toe
wijding voor de muziek. Hij moei wel een ideaal-stipte koster 
geweest zijn : slechls éénmaal in heel zijn koslersloopbaan, 
en die heeft maar eventjes 38 jaar geduurd, heeft hij ’s mor
gens het angelus te laat geklept. Hij zelf hield de verschil
lende kerkregisters voor doopsels, huwelijken en overlijdens 
in orde ; en de kennis van hel Latijn die hij uil de huma
niora te Hoogstraten had meegedragen, stond er borg vóór, 
dat hij daarbij geen grammatische taalfouten beging ; de 
geestelijkheid der parochie kon onder alle opzichten volledig 
op hem betrouwd zijn.
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Peter Benoit, «V'laanderens Grote Harpenaar», van wien 
gezegd is dal hij zijn volk leerde zingen, had zich tot levens
taak gesteld de muziek in Vlaanderen in dubbelen zin volks 
te maken : niet, enkel VOOR hel volk, ten bate van hel volk, 
nl. bevattelijk voor de massa en ook door de massa uitvoer
baar, maar ook UIT het volk, t. I. z. gegroeid uil den volks
aard. Daarom wees hij in de paedagogische en aesthetischc 
leiding die hij aan zijn leerlingen gaf, voortdurend op hel 
belang van hel volkslied, hel oude maar nog immer niet ver
ouderde en nog steeds levende volkslied, dat juist door zijn 
eeuwenlange voortbestaan bewezen heeft de specifieke onver
woestbare karaktertrekken en den onvergankclijken aard van 
ons volk in al zijn verschillende facetten op ontegenspreke
lijke wijze lol uitdrukking Ie brengen. Langs dat lied moes
ten zijn leerlingen trachten contact te nemen met den volks
aard ; dat lied deed hij hun harmoniseren ; den geest die 
daarin leefde, moesten zij trachten te bestuderen, te achterha
len en te doorgronden ; door dien geest moesten zij zich bij 
hun composities laten inspireren : dat zou de weg banen naar 
den opbloei van de specifiek Vlaamse muziek waarvan Benoit 
immer gedroomd had.

Het wordt wel eens gezegd dat men over ’t algemeen zoveel 
stiptheid in het materiele sakrislijwerk niet moet verwach
ten van een koster die zich levens op zijn orgel en met zijn 
zangers op cultureel en artistiek terrein wil laten gelden. 
Hieraan schijnt hel geval Poeiers een gelukkige uitzondering 
Ie maken. Want het is eenvoudigweg verbazend te constate
ren dal hij naast zijn zorgvuldig volbrachte kostersbezighe- 
den, nog lijd en gelegenheid en ambitie en devotie vond, om 
met zijn geestelijke en wereldlijke compositiën, Missen, lof
zangen en motetten, orgelstukken, liederen, piano-, harmonie
ën orkestwerken, en cantates, een catalogus van vier blad
zijden Ie kunnen vullen. En terzelfder tijd door zijn voor
drachten en zeer gewaardeerde recitals op vele plaatsen, zo
wel in builen- als binnenland, een gewettigde vermaardheid 
te verwerven.
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De jonge Peelers, die reeds op 18 jarigen leeftijd een aan
vang gemaakt had met hel verzamelen van oude kempische 
volksliederen, moet wel helemaal in den zin en naar den geest 
van de Meester gewerkt hebben, aangezien het vaststaat dal 
hij zich onder dat opzicht in de persoonlijke belangstelling 
van Benoit mocht verheugen. Die belangstelling ging zelfs 
zo ver, dat Benoit meermaals zijn leerling te Rijkevorsel aan 
huis ging opzoeken om met hem over die oude Kempische 
liederen te praten en hem in zijn opzoekingen aan té moedi
gen. En met de lijd is die belangstelling zelfs gegroeid tot 
waardering, want op zekeren dag zou de Meester tijdens een 
lesuur publiek verklaard hebben : «dal boerke van Rijkevor
sel zal hel nog eens ver brengen».

Ook de Turnhoutse drukker-uitgever Jozef Splichal, een 
volksman op-en-top, die als hoofdopsteller van het weekblad 
De Kempenaar in dagelijks contact stond met al de volksla
gen, moet al vroeg geweten hebben dal Theophiel Peelers zin 
had voor de oude volksliederen : hij ook moedigde den jon
gen zoeker aan, en bracht hem in aanraking met de pas ge
slichte Kring voor Geschiedenis en Oudheidkunde, Taxandria, 
waar hij naar eigen getuigenis nog meer werd aangespoord 
door de toenmalige Voorzitter, de hr. Louis Slóobant.

Florimond Van Duyse, aan wien Vlaanderen onder dit op
zicht onbegrensde dankbaarheid verschuldigd is, heeft zijn 
standaardwerk «Het oude nederlandsche lied» (igo3-igo8), 
opgebouwd door de vergelijkende studie van de weergevon
den middeleeuwse liederboeken én handschriften, dié tot 
vóór zijn lijd in de bibliotheken onder hel stof bedolven wa
ren, en door hel bijeenbrengen van onschatbare historische, 
litteraire en musikologische nota’s, die van zijn werk een 
unicum maken dat de naburige landen ons terecht benijden. 
Theophiel Peelers, alhoewel een dertigtal jarén jongér, hoeft 
meermaals met hem geconfereerd en was mét hem in brief
wisseling. Dikwijls was hij met hem niet akkoord omtrent 
de rythmiek : Van Duyse zou die al te gemakkelijk vervormd 
hebben in den zin van zijn eigen muzikaal gevoelen, en 
daardoor een te veelvuldig en niet altijd verantwoord gebruik 
hebben gemaakt van de maat in 6/8.

In dezelfde jaren en ook later nog heeft Pastoor Jan Bols,
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mei wien Theophiel Peeters eveneens in betrekking stond, 
liet materiaal verzameld voor zijn «Honderd oude vlaamsche 
liederen» (1897) en voor de drie bundels die dé Commissie 
van het Oude Volkslied heeft samengelezcn uil zijn nagela
ten papieren; dat materiaal bracht hij zorgvuldig en piëteit
vol bijeen met de medehulp van tientallen correspondenten 
over heel hel vlaamse land verspreid, maar meest nog door 
persoonlijk contact met oude zangers en zangeressen uit zijn 
omgeving, uit wier mond hij tekst en melodie optëkende.

Deze laatste werkmethode heeft Theophiel Peeters voor 
zich overgenomen. In zijn vrije tijd heeft hij per fjets van 
gemeente tot gemeente heel de Antwerpse Kempen afgereisd : 
na zijn jarenlange dagelijkse ritten van Rijkevorsel naar Ant
werpen tijdens zijn Conservaloriumsludies, konden die toch
ten hem niet meer afschrikken. Op de afgelegen gehuchten 
ging hij de hoeven binnen om de ouderlingen vooral aan ’t 
zingen te krijgen ; onderweg sprak hij eenzame leurders en 
bedelaars aan en bewerkte ze door een wederzijdse dienst, al 
was het met een eenvoudige pijp tabak. Zo trof hij hier en 
daar nog oude spelemannen aan, in wier familie het Kem- 
pisch lied was overgeleverd geworden sinds meerdere ge
slachten. Tal van moeilijkheden heeft hij op die- tochten ge
trotseerd, en heel wat teleurstellingen opgelopen : de oude 
Kempischc mensen waren wel meestal fier nog te kunnen 
zingen van uit grootmoeders tijd ; maar ze opzettelijk aan 
’t zingen te krijgen, dat was een kunst. Eenmaal echter die 
natuurlijke schuchterheid van de buitenmens ten opzichte 
van een vreemde onbekende examinator met papier of nota
boekje in de hand overwonnen, kreeg hij soms de meest be
langrijke liedjes te horen.

«Oude boerinnekens, koewachters, spelemannen, tot zelfs 
bedelaars, die hun zang met de doedelzak begeleidden, spe
lende of dansende kinderen verrijkten zijn verzameling met 
tal van verborgen en onvermoede schoonheden. Allerhande 
gelegenheden en gebeurtenissen waren gunstig voor zijn op
zoekingen. Meermalen nam hij deel aan de feestelijkheden 
van de Sint Joris- en de Sint Sebastiaansgilden, echte zetels 
van levende oude folklore. Bij bruiloft of kermis vonden de 
volksgevoelens hun vertolking in het lied, vooral in het min-
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nelied. De feestdagen van liet jaar werden bezongen of mei 
zang opgcluislerd. Overal weerklonken kerstliederen, nieuw
jaarsliederen en andere op het gepaste tijdstip. Bij het werk 
hoorde een lied, bij voorkeur eigen aan de stiel. Zo vond hij 
weversliederen, spinneliederen, vissersliedcren, vcrhuislic- 
deren en andere. Kinderen gaven hem de kans om belang
rijke rei- en rondedansen op te tekenen. Zelfs in den huis- 
kring, bij hel wiegen van het kind of hel roeren in den pap- 
kelel, diste grootmoeder wiegeliederen en enig-mooie kerst
liederen op met haar heel repertorium uil ver vervlogen tij
den.» (Inleiding).

De rijke oogst van dit onverpoosd zoeken en oplekenen 
klom weldra tot ongeveer een driehonderdtal liederen en 
dansen, alle voorzien van de nodige aanduidingen en beschrij
vingen van de omstandigheden, de gebaren en de bewegin
gen die te pas kwamen bij ieder lied of bij elke dans.

Die vruchtbare verzamelperiode heeft ongeveer io jaar 
geduurd, en bestrijkt hoofdzakelijk de jaren 1900 tol 1910. 
De ambtsbezigheden van den kosler-organist met daarbij het 
vele werk dat van hem als musicus en toondichter gevergd 
werd, werden een belangrijke en bestendige hinderpaal voor 
de tijdrovende speurderstochten ; en de gezinszorgen van de 
echtgenoot en huisvader veroorloofden niet langer die gedu
rige en veelvuldige uithuizigheid.

Intussen was al dat optekenen en 
geen loutere liefhebberij noch evenmin een dwaze manie ge
weest. Tiet was er hem om te doen geweest studiemateriaal 
te verzamelen. Want, hij had immer de moed gehad de vruch
ten van zijn arbeid te vergelijken met wal anderen hadden 
bijeengebracht en gepubliceerd ; en regelmatig toetste !iij 
zijn teksten en melodieën aan wal hij vond bij Van Duyse (Hel 
oude nederlandsche lied)i, Bols (Honderd oude vilaamsche 
liederen), De Coussemaeker (Chanls populaires des Flamands 
de France), Snellaert (Oude en nieuwe liedjes) en J. Fr. Wil- 
lems (Oude Vlaamsche liederen), en de vele publicaties van 
Jos Cornelissen en J. B. Vervliet in hun tijdschrift Volksle
ven. En hij ontzag de moeite niet diepgaande studies door te 
werken om den oorsprong en de betekenis van de. oude Vlaam
se liederen en volksdansen te achterhalen bij schrijvers als



— 153 —

Kalff (Hel lied in de Middeleeuwen), Blommaert, Helmets 
(Hel lied van hel eiland der Batavieren), Buddingh (Feesten 
en feesttijden, natuur-, kerk- en volksfeesten in oorsprong en 
betekenis, 183a), en ook buitenlandse auteurs te consulteren 
als de la Villemarqué (Chants populaires de la Bretagne), 
Grimm, de grote duitse folklorist, en Dr. Slecker (Die 
Tanzwuth, einc Volkskrankheit im Millelaller, 1882).

En zo voelde hij zich stilaan in form en bevoegd genoeg om 
eigen publicaties aan te durven en in publieke conferenties 
onze oude Kempische liederen en volksdansén te behandelen.

De eerste wetenschappelijke bijdrage van de hand van Thc- 
ophiel Peeters treffen we aan, zoals reeds gezegd werd, in 
Taxandria 1910, nrs. 1, 2 en Zi, en 1911, nr. 2. Afzonderlijke 
afdrukken werden samengebundeld tot een brochure van een 
negentigtal bladzijden, die echter niet in de handel kwam. 
Na een algemene inleiding op de studie der oudkempische 
liederen en dansen, en een systematisch overzicht van de oude 
toonaarden waarin deze liederen meestal nog geschreven 
zijn, en van den ontwikkelingsgang van de monodie, langs 
de diaphonie lot de harmonie en de polyphonie, publiceert 
hij hier 26 nummers uit zijn rijk repertorium, nl. 2 kerst
liederen, 3 nieuwjaarsliederen, (N. B. De kerstliederen en de 
nieuwjaarsliederen uit de vorige eeuwen zijn nauw met me
kaar verwant : zo nauw zelfs dal over ’l algemeen de nieuw
jaarsliederen voor zuivere kerstliederen zoudén kunnen door
gaan, zo de «nieuwejaar» zelf er niet woordelijk in vermeld 
stond), Zi kinderliederen, (daardoor moeten we hier verstaan: 
liederen uit hel. eigen kinderreperlorium), en 17 gelegenheids
liederen en dansen, d.w.z. liederen die bij de ene of andere 
speciale gelegenheid gezongen werden, zoals b. v. bij een 
dans, een drinkgelag, of die bij allerhande gelegenheden als 
gezelschapsliederen konden gezongen worden.

Elk nummer is voorzien van nota’s die het situeren in het 
vermoedelijke tijdperk waarin het ontslaan is, en die hel om
kleden met de omstandigheden en de manier, gebaren en be
wegingen, waarmee het gezongen of gedanst wordt, - zodat
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Van 5 tot io Augustus 1911 werd te Mechelen het 22e Con
gres gehouden van het Oudheid- en Geschiedkundig Verbond 
van België. Daar traden o. m. op de toenmalige Voorzitter 
van Taxandria, de hr. L. Stroobant, met een bijdrage : «Notes 
sur la Toxandrie, le Mansuarie, Ryen et Slryen»; . R. Van 
Aerde met een lezing over Les ménèslrcls communaux mali- 
nois et joueurs d’inslruments divers, établis ou de passage a 
Malincs, de j3ii a 1790»; - Dr. G. Van Doorslaer met een 
«Notice sur les facteurs d’orgues malinois»; - daar werden ook 
vragen ter oplossing voorgebracht, als door P. Bergmans : 
«La pénétration de l’opcra italien et de 1’opéra francais en 
Belgique au 'XVIIe siècle»; - en door Ch. Van den Borren : 
«L'esthélique expressive de Guillaume Dufay dans ses rapports 
avec la technique musicale au XVe siècle».

Tussen dat geleerd en eminent gezelschap kreeg ook Thco- 
phie] Peeters een plaats met een voordracht over «Oude Kem- 
pische Liederen en Dansen». Deze voordracht vinden we in 
haar geheel weer in de «Voorlopige uitgave dér Verhandelin
gen en Verslagen» verschenen in het Bulletin van hét Vèr- 
hond, nr. h van de jaargang 1911, maand Juni. Verder jn de 
Verhandelingen en Verslagen het Congres, Tomé II bl. Z167- 
5o5. Godcnne, 1911. Ze werd eveneens afzonderlijk gedrukt 
bij Godcnne te Mechelen 1911. Terloops wordt hier gehandeld 
over de ontwikkeling van de begeleiding der liederén en dan
sen door instrumenten of door meerstemmigheid ; - de oude 
vlaamse melodie wordt er beschouwd als de «grondslag onzer 
vlaamsche nationale melodie» naar den geest en de opvatting 
van Peter Benoif ; - de aandacht wordt getrokken op het ver
band tussen dans en zang ; en eveneens wordt er tèn slotte 
gezocht naar een mogelijke afstamming van de nog in voege 
zijnde rondedansen, meidansen, vuurdansen en boomdansen 
1cn opzichte van de oudgermaanse geplogenheden, alhoewel 
voor bepaalde dansen de kempische. oorsprong uit het gilde-

het aan de hand daarvan gemakkelijk in zijn geheel kan ge
reconstrueerd worden. Daarbij is elk nummer geïllustreerd 
met een passende klavierbegeleiding in den geest van den 
lijd cn den toonaard waarin het geconcipieerd werd.
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Al had de oorlog in 191/1 een punt gezet achler zijn publi-
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leven voor bewezen moet aangezien worden (r).
Ook in deze publicatie is ieder nummer voorzien van nota’s 

en van klavierbegeleiding, zoals in de hoger vermelde bijdra
ge in Taxandria.

In de jaren 1911 tot 1911\ was TheophieJ Peeters regelma
tige medewerker van «Volkskunde», het maandblad voor 
folkloristische opzoekingen en studies, waarvan de leiding 
berustte in de handen van Alfons De Cock. Daarin publiceer
de hij met korte aantekeningen en met klavierbegeleiding 
een reeks van 28 liederen, waarmee hij ongetwijfeld zou zijn 
voortgegaan, zo het uitbreken van den oorlog in Augustus 
191/1 het verschijnen van het tijdschrift niet had stopgezet. 
Deze 28 Liederen werden in de vroegere publicaties, in Taxan
dria of in de verslagen van het Mechelse congres, nog niet 
meegedeeld.

Ondertussen was, en bleef Theophiel Peeters nog een hele 
lijd de gewaardeerde conferencier die op meerdere plaatsen 
gevraagd werd om lezingen te houden waarbij hij oudkem- 
pische liederen en dansen liet uilvoeren. Enkele dezer voor
drachten en programma’s van zijn optreden berusten nog in 
zijn nalatenschap.

(1) In verband met deze voordracht, kunnen we niet nalaten enkele 
regels aan te halen uit het uitgebreid verslagboek, Tomé I, bl. 274 : 
«Séance du lundi 7 aout 1911:
Mr Th. Peeters fait connaitrc les différenfes fomics de la mélodie 
neerlandaise chantée du XVe au XVIIe siècles et les formes diverses 
utilisées pour les accompagner.
Mr. Ch. Van den Borren demande si ces anciennes mélodies étaient 
écrites avec accompagnement.
Mr. Peeters: Oui, mais pas toutes. Certaines mélodies n’exigeaient 
aucun accompagnement, d’autres au contraire ne sauraient se passer 
d’ê.tre accompagnées. Mr. Peeters établit ensuite le róle de Faecom- 
pagnement pour soutenir les mélodies.
Une discussion s’engage entre MM. Ch. Van den Borren et Th. Pee
ters sur la question de savoir si, oui ou non, les mélodies populaires 
étaient accompagnées...
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Dit handschrift beval vier afdelingen :
i) Geestelijke liederen, nl.

13 Kerstliederen,
17 Nieuwjaarsliederen,
h Driekoningenliederen, - (over het verband tussen Kerst.
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caties, en al schijnt de rusteloze zanfer uit het eerste decen
nium van deze eeuw, niet meer verder op speurtocht té zijn 
gegaan, toch werd de overvloedige dokumentatie die hij zich 
ten prijze van zoveel inspanning had aangeschaft daarom niet 
terzijde geschoven. Wel inlegendeel 1 Als wc de vóór ’i/i in 
Taxandria, in het verslagboek van het Mechels Congres en in 
Volkskunde gedrukte liederen met elkaar vergelijken, dan 
komen we daarbij lol de bevinding dat voor enkele dezelfde 
liederen en melodieën de begeleiding niet steeds dezëlfdè 'is 
gebleven. Theophiel Peeters was immers niet licht, tevredén 
over eigen werk, en daarbij zeer veeleisend voor wat de bege
leiding van oude liederen aangaat. Naar zijn mening moet de 
harmonisator «de knecht, ja de slaaf zijn van de melodie ; 
door een voorzichtige, weldoordachte, slreng-verantwöorde 
begeleiding moet hij den eigen aard van het lied én het ka
rakter van de melodie versterken en onderlijnén». Weinigen 
hebben getuigen mogen zijn van het benediktijncrgeduld dat 
Theophiel Peeters terzake heeft aan den dag gelegd. Maar we 
vernamen, ongeveer 20 jaar geleden, van een der parochie
geestelijken, de E. II. Onderpastoor Van Dijck, hoe het ver
zamelde materiaal gedurig als met een moederlijke bezorgd
heid werd ter hand genomen, om de ontworpen of reeds ge
schreven begeleidingen steeds meer correct te krijgen, te 
verfijnen, ze te brengen tol hun «oplima forma». Want, zijn 
verzameling oudkempische liederen en dansen aanschouwde 
hij als een «pretiosum», als het «kind van zijn hart», waar
aan nooit genoeg zorg kon besteed worden. Daaraan hield hij 
misschien meer dan aan eigen composities. Vijf en dertig 
jaar heeft hij zich in dat werk verdiept, het in zijn gemoed 
laten bezinken en rijpen ; en vooral toen hij met pensioen 
ging, kon hij heel zijn tijd besteden aan het bewerken van 
zijn handschrift, om het zijn definibieven vorm te geven en 
hef persklaar te maken.
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2)

3)

4)

en ook Driekoningenliederen, Nieuwjaarsliederen - 
liederen, zie hoger).

[ lied over Witte Donderdag,
2- liederen over kruis en lijden,
2 Marialiederen,
1 Sint Martenslied,
2 liederen op Sint Hubertus,
i lied op de II. Godelieve,
1 lied op den II. Fredegandus (de patroon van Deurne en 

van de kerk waar Th. Peeters koster-organist was),
2 liederen op Jezus en Sint Janneken, en 
de 25 overige van meer algemenen aard.

Minneliederen, waartussen :
7 jagersliederen,
4 herders- en herderinnenliederen, en 
de 25 overige van meer algemenen aard.

63 gelegenheidsliederen, waarvan sommige zoals wc reeds 
hebben vermeld, bij de reeds vroeger uitgegeven num
mers, in bepaalde omstandigheden gezongen werden, ais 
bij feeslvergaderingen van de gilden, enz., en de anderè 
best als gezelschapsliederen konden dienstig zijn.

33 dansen, die eveneens voor een groot deel gelegenhcids- 
dansen zijn, zoals de gildedansen, en de overige bij aller
hande gelegenheden te pas kwamen ofwel als kinder
spelen voorkomen.

Dat maakt een totaal van 175 nummers waarbij meestal de 
plaats opgegeven wordt waar hel werd opgelekend en hel 
jaar waarin die optekening geschiedde. Zo komen we tot 83 
plaatsnamen, alle op vier uitzonderingen na, gelegen in de 
Antwerpse Kempen. En de oplekeningsjaren lopen van 1899 
tot 1912. Deze dubbele vermelding van vindplaats en opteke- 
ningsjaar is op zichzelf reeds een zekere garantie voor de we
tenschappelijke zorg, waarmee Theophiel Peeters in zijn op
zoekingen te werk ging. Evenals in zijn vorige publicaties 
zijn ook de nummers van het handschrift meestal voorzien 
van aantekeningen over den toonaard van de melodie, haar 
vermoede]ijken ouderdom, en bij bepaalde liederen ook de 
gelegenheid of de omstandigheden en de manier waarop ze
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In leven en werk heeft Theophiel Peeters zich in hogè mate 
verdienstelijk gemaakt voor zijn volk en voor de Kerk. Ter 
gelegenheid van zijn zilveren jubilé als koster-organist werd 
deze verdienste officieel door Kerk en Staat bekroond door 
hem de onderscheiding «Pro Ecclesia et Pontifice» en de «Gou
den Palmen der Kroonorde» toe te kennen. Een hogere, on
eindig meer vererende en blijvende onderscheiding wachtte 
hem echter hierboven, toen hij op 16 Augustus 19Ó9 de 
eeuwigheid is ingegaan.

I

voorgedragen werden. Als we daarbij nu nog uit Peeters eigen 
getuigenis vernemen dat hij steeds mat minutieuze nauwkeu
righeid teksten en melodieën heeft opgelekend en weergege
ven zoals hij ze »elf heeft kunnen waarnemen, dan weten we 
meteen, dat we hier echt wetenschappelijk werk voorhanden 
hebben. De artistieke klavierbegeleidingen, aangepast aan 
den geest van den tekst en het eigen karakter van de melodie, 
maken deze oude liederen ook op onze dagen nog genietbaar. 
Bij de dansen wordt de begeleiding meestal verdeeld tussen 
fluit of trombonne met trom, een paar keren tussen fluit of 
viool met trom, alto, cello en klavier ; één enkele maal tussen 
trombonne, trommel en clavecimbel.

Niet alle reeds vroeger door hem gepubliceerde nummers 
komen in het handschrift voor ; tientallen van de er in opge
nomen liederen werden identiek of mits kleiné varianten in 
tekst of melodie op meerdere plaatsen opgetekend : we kun
nen dan gerust aanvaarden dat de volledige dokumentatie wel 
ruim 3oo nummers heeft geteld, zoals hoger meegedeeld werd.

Het zorgvuldig voorbereid handschrift is ongetwijfeld een 
rijke aanwinst en een belapgrijke aanvulling van wat andere 
folkloristen op dit gebied hebben bijeengebracht ; en de uit
gave ervan zal - naar we hopen, binnen afzienbaren tijd - met 
ere prijken naast hun verdienstelijke publicaties.

J
ii



— 159 —

uit de

door

EDWAKD SNEYERS.

Een Latijns Schoolreglement 
17e eeuw te Retie

In de aanslellingsakte van dc Reliese schoolmeesters tijdens 
het Oud Regime, lezen we. telkens de bepaling : de nieuw 
aangestelde zal stipt «het reglement» onderhouden, dat hem 
zal voorgelezen worden en dal hij dient te ondertekenen.

Voor de geschiedenis van opvoeding en onderwijs zijn deze 
reglementen van groot belang en het hinderde ons, dat we 
voor ons dorp maar geen enkel ervan konden terugvinden. 
Bij het klasseren van een partij modern archief viel ons ech
ter één in de hand dat daarin versukkeld was. Het stuk (4 blz., 
3o op 8,5, papier) is niet gedagtekend. Uit de slotformule 
blijkt het dat het een copia copiae is. Notaris Frans van Gom- 
pel van Retie schreef het af van een ander, dat toen berustte 
op de secretarie van Petrus van Dunne, van i645 tot. i664 pas
toor te Retie. We situeren hel stuk alzo in helft der 17e eeuw, 
plus minus i65o.

De schoolverordening in kwestie is in ’t latijn gesteld. Ze 
draagt voor opschrift : «Constituliones pro ludimagistro» en 
bevat 18 artikelen.

De bekommernis om een godsdienstige opleiding blijkt 
reeds uit de aanhef. «De kinderen zullen opgevoed worden 
in de- vreze Gods, in godsvrucht en in goede zeden». En met 
het oog daarop worden ze gedwongen: zich in de kerk te 
onthouden van geroep, van gepraat en rond te kijken ; door 
kniebuiging eerbied te betonen voor het Venerabel en door 
hoofdbuiging voor de altaren en voor de heiligenbeelden. 
Nooit zullen ze op het kerkhof of op de publieke wegen enige 
onwelvoeglijkheid of anderszins doen. (Artikel 1.)

De leerlingen worden verplicht de tekortkomingen tegen 
artikel 1 bij malkaar na te gaan en ze aan te klagen ; want



l [ ■ nu inira i

— 100 —

1 i

i I

i Dessel-1757, in

i

j i;I

I

-
t I

t ■Ijl

«aan hen die losbandig en uitgelaten zijn in de kerk, op het 
kerkhof of op de straat, wordt een nota (i) gegeven, en hij 
die deze nota na drie dagen niet doorgegeven heeft, wordt 
getuchtigd, d. i. geslagen. (Artikel 16)

Voor het gebedsleven gelden de volgende voorschriften. 
Vóór de les moet steeds het Veni Sancle Spiritus gebeden wor
den. (Artikel 3.) En verder : «Elke dag, na het middagmaal, 
worden de lofzeggingen ter ere van de H. Maria - laudes de 
beala maria - gezegd, waarbij alle kinderen dienen aanwezig 
te zijn (2). (Artikel 9.)

Artikel 10 verordent dat de leerlingen op de Zondagen hel 
H. Sacramcntsloj en de Vespers moeten bijwonen, en artikel 
12 schrijft voor : «de oudsten worden minstens viermaal per 
jaar te biechten en te Communie geleid».

De lectuur van de jonge studenten wordt bewaakt, want 
«wulpse liefdeboeken of boeken tegen de goede zeden zijn 
niet loegelaten». (Artikel 17.)

Het godsdienstonderwijs wordt als volgt geregeld, «’s Zater
dags, na de middag, zal de meester catechismusles houden 
(artikel ij en ’s Zondags komen de leerlingen met hun mees
ter in de catechismuslcs die tijdens de vroegmis plaats heeft». 
(Artikel 6.)

Op bepaalde lijden krijgen de leerlingen ondérricht in de 
kerkzang. «Daags voor de Zon- en feestdagen worden de kin* 
deren, die er voor geschikt, zijn, in de zang onderwezen» (Ar
tikel 5.) - «Tijdens de hoogmis en de vespers zal de meester

i i

(1) Het gaat hier om hot «signum incompositorum morum». (Zie Latijn
se school van Mol-1740, in Zuiderkcmpcn III191); ook geheten «sig
num van quade menniren». (Zie Latijnse school van Dessel-1757, in 
ZuiderUempen, XV 119).

(2) Wat hier onder «laudes de bcata maria» moet verstaan worden, kon
den we niet met zekerheid achterhalen. Bij Dr V.EIT (Volksfrommes 
Brauchtum und Kirche in Deutschen Mittelalter, bl. 21) lazen we 
over «de salutationes» aan de H. Maagd, een vroegmiddeleeuwse ge
bedsvorm, oorspronkelijk bestemd voor de cisterciënser lekebroeders - 
de viri illiterati -; uit die salutationes ontstond het middeleeuws «Ma- 
riapsalter» met zijn 3 maal 50 Ave.Maria’s, de voorloper van onze 
«Rozenkrans». Aldus VEIT. Een vakman die wc hierover raadpleeg
den, kon ons geen bescheid geven.

I
I
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(3) Dit artikel 11 schijnt in tegenspraak te zijn met artikel 2. Uit de 
vergelijkende studie van een aantal Kempiscbe schoolreglementen 
blijkt dat de uurrooster uit artikel 2 bestemd is voor het wintersei
zoen (te Retic van Bamis tot Halfmaart). Artikel 11 geeft dan de 
zomerdagorde, die o. i. alléén voor de latijnse leerlingen gold.

(4) Het gaat hier om het «signum linguae» of het «signum flandricum» 
(Latijnse school van Mol, Zuidcrkenipcn 111. 95) dat de ouderen on
der ons nog op zak hadden en waarover Ernest Claes zich speciaal 
lucht in zijn «Collegeherinneringen» (Vlaamse linie, nr van 15 Dec. 
1950). Op sommige latijnse scholen (b.v. Dessel, Zuiderkempcn, XV- 
1946) bestond er nog een derde signum, het «signum domesticum», 
met het oog op het gedrag der leerlingen in hun kosthuis en op de 
vicus, d. i. de publieke speelplaats op de markt.

de zang leiden en derhalve zal hij, naar luid de 
statuten, de goddelijke diensten in koorkleed 
(Artikel 7.)

Wal de schooltijden betreft zo schrijft ariikel 
de meester «ieder dag» op school aanwezig moet zijn 
van 8 lol 11 en van 1 tot 4 u. Anderzijds wordt in artikel 11 
bepaald, dal de kinderen, van Halfmaart tot Bamis, viermaal 
daags de school moeten bijwonen, nl. ’s voormiddags van 6 
tot 8 en van g tol n, ’s namiddags van 1 tot 3 en van 4 tot 
6 u. (3).

De meester heeft recht op veertien dagen verloj per jaar, die 
hij in één of in meerdere keren mag nemen. Bij langere af
wezigheid wordt zijn loon ingehouden a rato van die dagen 
afwezigheid. (Artikel i3.)

De kinderen moeten de lessen regelmatig bijwonen. Met het 
oog daarop houdt de Meester een aanwezigheidslijst, die vóór 
het begin van elke les moet voorgelezen worden. Zij die zon
der wettige reden afwezig zijn, worden getuchtigd. (Artikel 8)

Voor het onderricht in hel lattjn wordt verordend, dat de 
kinderen die de latijnse taal leren, verplicht zijn ondér elkan
der latijn, of ten minste op zijn latijns te spreken, en verder 
minstens driemaal in de week een latijns werk voor te leggen. 
(Ariikel i4). Die in zijn moedertaal praat, wordt met een 
«nota» bedacht, dat hij op straf van kastijding moet doorge
ven. (4) (Artikel i5).

Zoals de meeste schoolverordeningen uit het Oud Régime
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(5) Het Onderwijs te Turnhout vóór 1830, bl. 54. Turnhout, 1934
(0) Histoire universcllc de l’Eglise catholique, tome IX, pag. 208 

volg. Paria 1880.

bevat de voorliggende hoofdzakelijk voorschriften in verband 
met de tucht en het godsdienstig leven der leerlingen ; bizon- 
derheden rakende leerstof, leergang, leermiddelen, onder
wijsmethode vindt men er weinig in. 't Was net of de school- 
overheid van die tijd zich daar niet om bekommerde.

In verband met dit laatste doel Pater LUCIAAN CEYSSENS
(5) zeer geval opmerken : hoe de overheid te dien tijde zich, 
in zake schoolleiding, meestal beperkte tot het géven van de 
onmisbare voorschriften voor de goede orde en de bewaking, 
en de verdere regeling van het onderwijs zeer verstandig over
liet aan de rector of schoolmeester. Professor ROHRBACHER
(6) onderslreepte destijds reeds hel feit : dat de Kerk immer 
de grootste vrijheid aan de leraars en schoolmeesters liet, waar 
het ging om de organisatie van hun onderwijs. «Men was 
toen nog niet bezeten», aldus ROHRBACHER, «van de zucht 
naar éénvormigheid, die alles wil reglementeren cn in het 
rijk der gedachte de slavernij van de kazerne doel heersen».

Hel Nieuw Regime bracht ons dal éénvormige reglemente
ren en sindsdien - na anderhalve eeuw - leven onze scholen 
onder een immer stijgend dirigisme, dal in de laatste kwart
eeuw onrustwekkende vormen aanneemt en de gezondheid 
van ons schoolwezen aanlast.
Mei iq5i
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A nnex

CONSTITUTIONES PRO LUDIMAGISTRO.

lectiohabealur

que

1. Ut pueri in tirnore dei, pielale ac boniis moribus erudi- 
antur, ac proinde cogantur in tcmplo a clamoribiis, fabulis, 
ac vagis aspedibus abslinere, venerabili sacramento per ge- 
nuflexionem, altaribus ac SS. Imaginibus per capitis inc/ina- 
tionem reverentiam exhibere, nuinquarn in cèmelerio viis ac 
semitis sordes egerere aut alium solveré.
• 2. UI magister qaotidie scholis intersil ante meridiem ab 
hora 8 usque ad undecimam, post meridiem ab hora prima 
usque ad quartam.

3. Ut semper ante lectionem premiltatur antiphona vcni 
sancte spiritus.

•'i. Ut diebus Sabbathinis post meridiem 
cathecistica.

5. Ut pridic dominicaruin el festorum pueri idonei ins/ru- 
antur in cantu.

6. Ut dominicis compareant in lectione cathecistica 
fit in primo sacro, cu/n suo mag i stro.

7. Ut ludimagisler in summa sacro et vesperis cantum 
regat ac proinde iuxta slatuta provincialia et synodalia in of
ficia divino cum superpelliceo compareat.

8. Ut habealur cathalogus puerorum presentium en absen- 
liurn, qui ante singulas lediones legalur, absentes sine legiti- 
ma excusatione castigentur.

9. Ut laudes de b : maria singulis diebus post prandium 
habeanlur, quibus omnes puerit eliam diebus venie sine ludo, 
intersint.
10. Diebus autem dominibus intersint laudibus venerabilis 

Sacramenti et vesperis.
11. Ut pueri a medio marlis usque ad festum Bavonis quater 

de die frequentent scholas et ab hora 6 usque ad 8 et a 9 us
que 11 ante meridiem et a prima usque ad 3ajn et a quarla 
usque ad horam Gam post meridiem.
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42. Ut pueri adultiores ad minimum qualer in anno ad con- 
jessionem et sacram communilonem ducantur.

13. Ut non Heet Ludomagistro se absentare toto anno nisi 
per quindenam sive conlinuis sive discontinuis lemporibus, 
alioquum pro rato absentie stipendia privandus.

44. Ut pueri descentis linguam latinam coganlur inler se 
latine aul saltem lalinum loqui et a minimum, ter in septima 
exhibeanl aliquam compositionem.
15. Instituatur nota in eum qui vernacule locutüs fueril et 

qui eam rellnueret el non resignaverit, castigaLur.
16. Ut similUer inslituarlur nota in dissolutos et petulantcs 

in templo el cemiterio seu platea quiq... eam per tridunin 
habuerit el non resignaverit vapulel.

17. Ut nulli libri lascivi amalorii aul contra bonos mores 
permitlantur.

18. Ut ludimagister spondeat se obtemperatururn constitu- 
tionibus que aut in provincialibus aul diocesalibus synodis de 
scholis et ludiinagistris decreta sunt.

Hec presens copia collata concordal eum originali scripla 
manu propria Rdi. Dni. Petri van Dunne, olim pastoris in 
Rethy, et existente in graphiario dicte parochie. Qaod attes- 
tor, etc. Signatum F. v. Gompel nots. publ.



— 165 —

vóór 1400Nog Cijnzen te Turnhout

door

Drs. !•'. VERI31EST.

i.

7.

Ecclesie

i
I

j

In Taxandria Nieuwe Reeks XVI, 3-4, rgao publiceerden we 
de oudste(?) cijnzen van Turnhout en omgeving (a° i34o).

Naast de rollen van i34o, hel cijnsregisler van i368 uit het 
Rijksarchief te Brussel, nr 45oiö en hel cijnsregisler van 1887, 
ook uil het Rijksarchief le Brussel, nr 45oi6, zijn er nog wel 
enkele Turnhoutse cijnzen te noteren vóór 1600.

Vermelden we alvast eerst de enkele folio’s uil de algemeen- 
Kempische cijnsboeken van de Abdij van Tongerlo.

rL'

Er is bovendien hel kleine registertje «Feodales 
Tongerloensis» van i384 (Archief der Abdij A VII 3), waarin 
we voor Raveis, Schoonbroek, enz. wel enkele vermeldingen 
vinden, maar waarin Turnhout zelf niet wordt aangegeven. 
Voor de volledige beschrijving van de hier vermelde bronnen 
verwijzen we naar onze «Proeve van Inventaris der Cijnsboe
ken en -rollen in de Antwerpse Kempen vóór i4oo» in hel 
«Tijdschrift voor Geschiedenis en Folklore van de Provincie 
Antwerpen», igöi, blz. We publiceren hier de voorgenoemde 
folio’s en vervolledigen hiermee de cijnzen van Turnhout 
vóór i4oo, aansluitend bij het werk van Z. E. H. Kan. Jan
sen : De Cijnsboeken van het Land van Turnhout en bij mij
ne reeds genoemde publicatie.

- f° öo v° van het Cijnsregisler A VII 2 (zonder titel) ter 
Abdij van Tongerlo (a° i36a);

- f° 8g van hel Cijnsboek A VII 4 (zonder titel) ter Abdij 
van Tongerlo (a° 1875);

3. - f" 8g van hel Cijnsregisler A VII 7 (zonder titel) ter Abdij 
van Tongerlo (a° i4oo-4g).
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. Vi cl. lov. (bijgevoegd door lalc-
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■ ii. d. pag.
xvi. cl. lov.

(1) We lossen de afkortingen op, om het de drukker technisch wat ge- 
makkelijker te maken, te meer daar de afkortingen in de oorspronke
lijke tekst geen enkele moeilijkheid opleverde.

2. - a° 1375 (A VII h Abdij Tongcrlo, f° 89): 
Census in Turnout in die martini 
Arnoldus vilt .ii 4/2. d. lov. 
Gherardus de arbore supra houlacker 
Hermannus de buckere pro emerencia 
Johann.es vilt, iii 1/2. d. lov.
Mathias de castro supra houlacker iiii. d. pag. 
Katharina soror hebscaeps supra graelacker xL. st. pag. 
Nycolaus de castro ex parte jiliorum Johannis de louwen 

d. lov,

i. - a° 1362 (A VII 2 Abdij Tongcrlo, f 50 v°): (1)

Census in Turnout in die Martini anni LXII.

Arnoldus vilt iii. d. lov.
Filii Johannis de louwen

re hand : Nycholaus de casiro)
Gerardus de arbore supra houlacker .ii. d. pag.
Hermannus de buckere pro emerenliaiia .xvi. d. lov. 
Johannes vilt .iiii. d. lov.
Mathias de castro supra houlackcre .iiii.. d. pag.
Kalherina soror hebscaeps supra graetackere .xl. st. pag. 
Blada heredilaria ibidem in Purificalione Marie anni .LXII. 
Ancelmus de bomen .i. lop. siliginis 
Bona Pauli de vorslc .xii. lop. siliginis 
Henricus boy .i. lop. siliginis 
Spiritus sanclus .iiii’ lop. siliginis
Supra domum el domistadium Johannis hebscaeps in turnout 

,i. sextarium siliginis.
Aanmerking : Voor al deze posten, hier vermeld, staan of

wel ii ofwel 12 dwarsslrepen met één horizontale streep aan
getekend voor de aanduiding van de afbetalingsjaren. 
veronderstellen dat voor deze cijnzen voldaan werd geduren
de 22 of 2.3 achtereenvolgende jaren, of gedurende n of 
jaren.

Johann.es
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3. - a° 1400-49 (A VII 7 Abdij Tongerlo, f° 89):

'd

coram.

1

••

ex parle malhie van der

f 89 v°

Paulus dictus meren ex parle katherine sororis hebscacps sii- 
pra groetacker (sic) xL. st. pag.

Pueri Johannis de scoe-tmere supra houlacker ex parLe inathie

Blada heredilaria ibidem in purificatione.
Ancehnus de bomen .i. lop. siliginis 
Bona pauli de vorsle xii. lop. silig. 
Henricus boy i. lop. silig.
Spiritus sanclus iiii. lop. silig.
Supra domuin el domisladium Johannis hebscaeps in tarnoul 

.i. sext, silig.
Aanmerking : Hier zijn de eerste posten gemerkt met afbe

talingen voor io jaren (of 19 jaren), andere voor 7 of i4 jaren, 
één voor één of 2 jaren en de posten onder Blada zijn niet 
gemerkt.

Er is, in vergelijking met de cijnzen van i362, slechts één 
verschil : Niklaas van Kasler neemt de cijnzen over van Jan 
van Louwens kinderen.

Census in Tarnoul in die martini
Godefridus lamberli oplen houlacker 

borch iti. d. pag.
Johannes houlacker filius Wilhelmi houtackcrs de lokeren ex 

parle gerardi de bomen supra lerrain arabilejn diclam 
houlacker ,ii. d. pag.

Johannes henrici heins ex parle hermanni de buckere pro 
Emerentia xvi. d.

Item ex parle Johannis Vilt Ui 1/2 d.
Magister Johannes de loen supra terram el pralum dicla mar

lens stal ex parle margarete Udens de bonj_s filiorum Johan- 
njts de louwen .vi. d. lov.

Pueri egidii thijs ex parle éjusdem. egidii pueris 
ïi 1/2 d. lov.

Hem ex parte Wilhelmi nouls supra pralum dictum ledich- 
broec iii. d.
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de borch ii. d. pag.(de som is vervangen door: xii. d. lo.)
Rlada hereditaria in Turnout in purificalionË solveada
Ancelmus de bomen .1. lop. siliginis
Rona pauli de Vorsle .xii. lop. silg.
He.nricus boy -i. lop. silig.
Spiritus sanclus .iiii. lop. silig.
Supra domum el dornisladiuin Johannis hebscaeps in Turnout 

.i. sext, silig.
Summa predioli pactus .i. sext, xviii, lop.
Predictuin pactum acquisiverit dominus de ftossendonc In 

perinutalione heredUaru,m  Dominus Jpha.nn.es 
Zichene bone memorie Abbalis el  Dominus Theodori- 
c.us de haven tune temporalis prepositi et... Abbalis.
Aanmerking : Voor enkele van deze posten zijn 7 dwars- 

streepjes aangebracht ter aanduiding van de afbetalingen.
In bel register vonden we nog een afzonderlijk, los stukje 

perkament terug met nog enkele aanduidingen van cijnzen 
Ie Turnhout. Ze sluiten onmiddellijk aan bij de cijnzen van 
1/100 (waarschijnlijk tussen 1600 em45g). Hier volgen ze :
4. - Ghijsbrechts W  xviii d.
Peter meeren xx sl. paym.
Gielijs coels kijndere xx st. paymenls
Jans verscoelsmeer kindere xii d loven s
Meester Jan van loen .vi. d lovens
Willem thijs v 1/2 d lovens
Jan houtacker te lokeren ii d paym.
Goderts wijf van. ossenvenne ii d paym.
Jans vander scoelsmeer kindere ii d pa.y,
(In later schrift is er bijgevoegd : Jan herheins ex parle ber- 

manni de buckere pro emerenliana xvi d lo.
Item die selve ex parle Johannis vilt Ui lf2 d. lo )

(Nog van een ander hand : Uier op betaelt van Jannen thijs 
van wegen ghijsbrecht Woutghers ii ou. gr. van iii jqren 
int jaer van LIX)

Jpha.nn.es
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DIJCK (1902-1951)
door

BA YMOND PEETEBS.

r

Z-f

1

Dijck ou
7. -- G. MARLIER, Vingt annccs dc pcinture et. dc sculpture cn 
Bclgique, Brux., 1942, pp. 33-40. — ID., Die Flamischc Malerei der 
Gcgenwart, Jena, 1943, S. 91-94. _- P. HAESAERTS, L'Animisme. 
Une nouvelle tendance dc Vart beige., Brux., 1942. Verders, nog 
o.m. de artikels van G. WALSCHAP in Hooge.r Leven 1931. blz. 
748-851; G. MARLIER in Le Soir van 23.X.1840 en 28.X.1942; H. 
COLLEYE in La Métropolc van 4.1.1931, 1933, 31.3.1935, 9.4.1939; 
Fr. Van den WIJNGAERT in Gulden Passer 1941; P. HEYNS in 
Ons Volk 1947, nr 43 (20 Okt.), blz. 934-936.

Op geen enkel tijdstip van haar geschiedenis heeft de Kem
pen, binnen haar gebied, een rol gespeeld als scheppend 
kunstcentrum. Gelegen buiten de grote verkeersaders van we
reldhandel en intellectueel vertier, bezat ze nooit een sterke 
aantrekkingskracht voor de kunstenaars, die de gunst en de 
prikkel behoefden van het mecenaat der voorname centra, 
dat weelde en praal en kunst begeerde.

Maar op geregelde momenten stonden er uil het Grool- 
Kempisch volk lieden op die elders, onder een gunstiger kli
maat, tussen de allereersten van de kunst gingen plaats ne
men: een Petrus Cristus uit Baarle-Herlog-Nassau, een Jeroen 
Bosch, een Pieter Brueghel uit de buurt van Eindhoven, de 
Francken’s uit. Herenlals, een Vincent van Gogh uit het grens
plaatsje Ellen, een Albert van Dijck uit Turnhout (i).

Albert van Dijck, - volgens de Turnhoulse geboorteregisters 
moest hij eigenlijk Bernard hebben geheten, - werd op 20 Mei 
1902 geboren in hel gezin van de kacbelsmid Henri Van Dijck 
en van Joanna Antonia Janssens. Deze betrokken toenmaals 
een woning in de Palersslraat, schuins over de ruime winkel-

j- Albert van

(1) Tussen de vele artikels die over Albert Van Dijck werden geschré
ven, vernoemen wc als de voornaamste: .4. Van HOOGENBEMT, 
Dc nieuwe generatie. - IV. Albert Van Dijck; in: Kunst 1933, blz. 
181-186. -- Marnix GIJSEN in Forum 1935 (Volgens A.v.D. het bes
te dat over hem werd geschreven). — Paul FIERENS, Albert Van 

Vhérolsmc dc la sagesse, Brux., Edit. Apollo, 1942. Pp.
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(2) Eugcen Mathijs SURINX werd geboren te Gorsem op 25 April 1850 
en overleed te Oud-Tumhout op 12 Mei 1036.

|i h woning waar tegenwoordig nog de broeders van Albert het 
ouderlijk bedrijf voortzetten.

Als (knaap studeerde hij aan dc Rijksmiddelbare school 
waar hij in aanraking kwam met meester Emiel Spruyt die 
er destijds tekenonderricht gaf. Aan Meester Spruyt, die be
halve lesgever, ook een gezocht ontwerper was voor decora
tieve tekeningen ten behoeve van hel lokale drukkerijbedrijf, 
komt de eer toe reeds vroeg het uitzonderlijk talent van zijn 
leerling te hebben onderkend en terdege te hebben aangemoe- 
digd. En wat jonge talenten betreft, was Albert’s jaar wel van 
een zeldzame vruchtbaarheid vermits onder de adepten van 
meester Spruyt nog een andere belofte aanwezig was die Her
man Diels noemde. Uit die tijd dateerde trouwens een blijven
de vriendschap tussen beide jonge mannen, die de samen door
leefde vormingsjaren aan de academieën te Turnhout en Ant
werpen nog maar nauwer kon toehalen.

Vanaf 191/1 liet Albert zich inschrijven voor de zomerleer- 
gangen (3e studiejaar) van de plaatselijke tekenschool waar 
toen de kunstschilder Eugeen Surinx bestuurder was (2).

Deze thans vrijwel vergeten kunstenaar was, op het lokale 
plan, niet zonder betekenis, des te meer daar hij nog een ver
tegenwoordiger was van de stroom kunstenaars uit het laatste 
kwart van de 19de eeuw, die de Kempen als inspiratiebron 
hadden opgezocht. Van huize uit was hij een Limburger uit 
de streek van St. Truiden. Wellicht had ook hij, zoals zovelen, 
gehoopt in het romantische, ruwgeschapen heidelandschap 
van de Antwerpse Noorder-Kempen zijn Barbizon te vinden.

Terloops herinneren we er aan dat rond 1870 Wecheller- 
zande een verzamelplaats was geworden van een Crabbeels, 
een Adr. Jozef Heymans, Jaak Rosseels en andere die er de 
zo-gchclcn «grauwschilders»-school vormden. Frans Van 
Leemputten, onder de romantische bekoring van Conscien- 
ce’s kempische romans, was omstreeks hetzelfde tijdstip veel
vuldig aan het werk in de streek gelegen tussen Turnhout en 
Mol. Surinx had zich rond 1880 te Oud-Turnhout gevestigd, 
nauwelijks enkele jaren vroeger dan de vestiging (1888) - van



— 171 —

i

L

r

j
(3) AJbort Michel SOHIE werd geboren tc Uocylaert 8 Sopt. 1873 en 

overleed te Oud-Turnhout 30 Nov. 1927.
(4) Taxandria 1939, blz. 54-60.

grote kunsthistorische betekenis - van de Boven-Moerdijker 
Jacob Smits in het armelijk gehucht van Achterbos dat toen 
reeds in de schildersmiddens, zelfs buitenlandse, alreeds een 
zekere bekendheid had verworven.

De ontmoetingen die Surinx in het begin van de igdc eeuw 
had met de jonge schilder Albert Sohie (3), een schatrijke 
afstammeling van de Hoeilaarlse stichters van de druiven- 
kweek aJdaar, zouden een merkwaardige vriendschap tot ge
volg hebben. Bij zoverre zelfs dat Sohie zich in 1908 blijvend 
ging vestigen te Oud-Turnhout waar hij een fraaie schilders- 
woning liet bouwen met een royaal en stemmingsvol atelier 
dat meer poëtisch dan practisch poolje-baadde in de Aa-rivjer. 
Daar gingen beide schilders samenwonen en zich onbekom
merd wijden aan hun kunst en hun liefde tot de natuur.

Misschien ontbrak hel hen, door de ontstentenis van be- 
staanszorgen, aan een voldoende prikkel om buiten de be
perkte sfeer van hun persoonlijk genot te treden en zich een 
kunstfaam te veroveren. Toch waren zij niettemin de enige 
vertegenwoordigers van het schildersgild in het Turnhoutse. 
Men had kunnen verwachten dat zij door dit feit als vanzelf 
aangewezen waren om bij te dragen tot de vorming van een 
jong lokaal talent. Maar dal. zonderlinge leven dal meestal 
niet zonder een korreltje ironie ingrijpt, had het anders ge
schikt. Ternauwernood had Surinx de nieuwe veelbelovende 
leerling aan het werk kunnen zien, of het uitbreken van de 
vijandelijkheden in Augustus 191/i voerde hem met zijn gezel 
Sohie naar Frankrijk, vanwaar zij eerst na de oorlog zouden 
terug keren.

Tijdens de moeilijke oorlogsjaren had beeldhouwer Napo
leon Daems (4) de leiding van de Tekenschool op zich geno
men. Zelf was hij een oudlcerling van de Antwerpse Acadeni.e 
en hij stond aan hel hoofd van een belangrijk en zeer gekend 
beeldhouwersatelier dat zich inzonderheid toelegde op hel 
kunst- en het kerkmeubel alsmede op de restauratie.

Zoals in de meeste landelijke academie's, was bet tekenon-
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derricht te Turnhout hoofdzakelijk afgestemd op het ambach- 
telijk-nuttige wat daarom toch niet betekende dat de artistie
ke opleiding werd verwaarloosd. De natuurlijke aanleg van 
Alberi Van Dijck kon er zich vrij ontplooien en zulks des te 
meer omdat van meel af aan leeraars en medeleerlingen hem 
bejegenden als een onmiskenbare belofte voor de toekomst.

In hel ouderlijk 'huis hangen tegenwoordig nog enkele 
werkjes uil die jeugdjaren. Ze ontsnapten aan Albert’s inqui
sitie die er in latere jaren altijd op uit was te vernietigen wal 
hij niet meer waardig oordeelde. Indien men 'deze «herinne
ringen» thans beschouwt dan verrast ook nog vandaag die 
vroege vastheid van toets en het zuivere kleurgevoel waar
van de aankomende knaap toen reeds blijken gaf.

In die jaren kwam hij met zichzelf lot een besluit. Vóór 
hem lag hel ideaal van de kunst, voortaan zijn enig levens
doel. Hel heeft er de schijn van alsof de onlbolstering tot hel 
waarachlige, het grote kunstenaarschap, gehoorzaamt een ccn 
geheimzinnige en onontkoombare wet van biller-eenzaam leed 
en loutering. Ze liet haar schrijnend brandmerk na op een 
Smits, een Van Gogh, een De Saedeleer en zo onnoemelijk ve
le anderen. Zij brandde ook in de schoonste jaren van Albert 
Van Dijck.

Aangewezen op zichzelf, kampende met materiële narighe
den en verzakingen allerhande, overdag werkende om den 
brode, volgt hij vanaf 1918, nog voor de oorlogstribulalic's 
een gunstiger wending hadden genomen, de avondcursussen 
van de Academie te Antwerpen, waar hij Felix Gogo en Juli- 
aan De Vriendt tot leermeesters had.

In feite heeft het hem nooit ontbroken aan onderscheidin
gen die de erkenning brachten van zijn authentieke kwali
teiten: in de prijskamp 1920/21 trad hij op hel voorplan als 
primus van het tekenen naar het levend model; in 1923 vie
len hem achtereenvolgens de De Keyser- en de Van Lerius- 
prijs Ie beurt; in 1982 de Rubensprijs en in April 1989 de 
Olcffe-prijs. Vanaf de eerste tentoonstelling waaraan hij deel
nam, en onder meer aan deze van 1926 en 1927 te Antwerpen, 
begroette de kunstkritiek hem als de hoogvlieger zijner gene
ratie: uOndcr de Antwerpse jongeren is deze wal tengere; maar

il
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(5) Dit artikel werd ovorgcnomen in het lokale weekblad «De Kempe
naar» van 11.XII.1927.

wilskrachtige kunstenaar, die de 23 pas achter de rug heeft, 
op weg om de bezonkenste en zuiverst benuzste te worden». 
En verder: «...werk dat In wezen hooger staal dan het meeste 
wat ten onzent door zijn kunstbroeders ons wordt getoonde 
Natuurlijk, zonder cerebrale verenging, mild cn breed, maar 
meteen scherp cn diep, in één woord kernig en gericht op 
den geest...» (5). Hel pijnlijke voor Albert Van Dijck is ge
weest dal deze lofbeluigingen niet altijd naar evenredigheid 
in klinkende munt werd omgezet.

Reeds lijdens de volmakingsjaren aan het Hoger Instituut 
bleek dat hij een uitgesproken persoonlijkheid bezat en zich 
niets wilde laten aanleunen van wat hem wezensvreemd was.

Hel voorbeeld van Jacob Smits, het artistiek peil dat deze 
bereikte bij zijn gestadig verblijf onder de simpele luiden van 
Achtcrbos, diens zuivere en compromisloze kunstbetrachting 
cn sublimering van de kempische simpelheid tot een haast 
religieuse hoogte, zweefden Albert Van Dijck waarschijnlijk 
voor de geest, toen hij zich omstreeks ig3o ging vestigen te 
Kasterlee waar de patriarchale traditie’s nog zeer hecht door
leefden. Daar schiep bij reeds die doorvoelde kinderprotret- 
ten, naar lichtelijk expressionistische trant, welke in zijn la
tere werken een steeds wederkerend thema zouden vormen.

Mogelijk woog hem, die in zijn diepste ik steeds een eenza
me was, daar te Kasterlee teveel de intellectuele afzondering. 
In ig3i vestigde hij zich te Schilde op de rand van de Kem
pen en het grootstadsgebied. Daar bouwde hij zich mettertijd 
een schildcrswoning waar hij in veilige eenzaamheid arbei
den en bezinnen kon. Daar voelde hij na ieder vertoef bij de 
geestgenoten uit het kunstcentrum Antwerpen, opnieuw de 
kempische aarde onder de voet om daaruit, gelijk weleer de 
mythologische held Antheus, zijn krachten te putten.

Deze voortreffelijke tekenaar die in de beheerst-vereénvou- 
digde lijn zoveel expressieve geladenheid vermocht samen te 
drukken, werd vanaf September ig3g belast met de tekencur
sus aan het Hoger Instituut te Antwerpen. Een eervolle taak
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waaraan hij zich mei de kunstenaarsernst die hem kenmerkte 
heeft gegeven. Feitelijk ging met dit professoraat een oude 
betrachting in vervulling, want reeds in ig33 had hij zijn 
Antwerps atelier in de Klappeislmat open gesteld voor jonge
ren die er, zonder dat hun een bepaalde techniek werd opge
drongen, met raad en daad werden bijgestaan om hun eigen 
weg te vinden.

In de herfst van igóo wist hij zich verraderlijk overvallen 
door een ziekte die onontkoombaar het einde tot gevolg moest 
hebben. Deze bittere wetenschap aanvaardde hij, na een kor
te crisis, met een berusting die zijn zielegrootheid kenschet
ste. Bij zijn zuster te Antwerpen, waar hij een moederlijke 
verpleging bad gevonden, ontsliep hij op 37 Maart igöi. Door 
een grote schaar kunstvrienden en bewonderaars werd zijn 
stoffelijk overschot uitgeleide gedaan naar hel landelijke kerk
hof van Schilde waar hij in Kempischc narde ter rust werd 
gelegd.

■■I

De opgang naar het kunstenaarschap was voor Alberl Van 
Dijck slechts één gave, stijl-stijgende lijn en een vroeg berei
ken. De evolutie van zijn stijl beantwoordde in de eerste plaats 
aan een innerlijke rijpingsproces, veelmeer dan aan uiterlijke 
invloeden van stromingen en kunsttheoriën. Van eerst af is 
hij de vertolker van de eenvoud. Een eenvoud die nooit tot 
armoede vervalt maar steeds op de kern afgaat. Zijn onder
werpen zijn nooit ovcrladen, daarentegen zeer enkelvoudig: 
één ding Iegelijk is hem veelal voldoende om zich uil te spre
ken. Zelfs zijn compositie gebeurt volgens de meest eenvou
dige meetkundig^ vormen. Ook zijn kleuren hebben niets 
gezochts; men voelt aan dat ze er zijn als uitdrukking van 
de beleefde ontroering en niet terwille van een abstracte 
esthetiek.

Zijn schuchtere en zwijgzame aard verborg een sterke per
soonlijkheid. Hij had een gaaf besef van eigen vermogen dat 
hem nochtans niet heeft belet door voortdurende zelfkritiek 
zijn werk te louteren en uit te puren.

Met zijn ernstige, ietwat zwaarmoedige natuur, huldigde
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wijlen Kan. J. E. Jansen. Stadsarchief.

,■

hij nopens kunst en kunstenaarschap zeer hoge, haast sacrale 
opvattingen. Tegen elke profanatie stelde hij zich teweer. 
Tegen commercialisme, bij zoverre dat hij er niet toe te bewe
gen was op eigen tentoonstellingen de financiële zijde ervan 
te behartigen. En op geen enkel moment, zelfs niet in de bit
terste nood, heeft hij een van die principes prijs gegeven die 
hij als heilig kunstrecht beschouwde.

Hij haatte hel goedkope succes en de luidruchtige reklame. 
Het werk moest voor zichzelf getuigen en elke persoonlijke 
ambitie diende daarbij het zwijgen te worden opgelegd. «Mijn 
persoontje heeft trouwens geen belang», schreef hij in ig38, 
«en overigens begin ik nog maar pas te werken - e*i liefst in 
stille - en niet uit ambitie, maar omdat ik het niet laten kan, 
al walg ik soms van de verf, waar zoveel misbruik van ge
maakt tvordl» (6).

Voor halfheid en amateurisme, doch dan uitsluitend wan
neer dit slecht begrepen zich als volwaardige kunst aan de 
man trachtte te brengen, en de algemene kunstsmaak bedierf, 
had hij slechts woorden van heilige verontwaardiging.

Zelden wellicht werd met zoveel strenge en onverbiddelij
ke zelfkritiek als dit bij Albert Van Dijck het geval is geweest, 
het eigen werk nageproefd en uilgezuiverd. Vader Van Dijck, 
die in zijn oude dag graag ontspanning zocht in hef onder
houd van de tuin te Schilde, heeft dikwijls hartzeer gehad 
wanneer hem zoveel doeken en schetsen werden toevèrtrouwd 
met de opdracht ze in de tuin te begraven. En ook de kachel 
had dikwijls haar deel aan dc auto-da-fé’s die Alberl met zijn 
werken aanrichtte.

In een brief heeft hij eens neergeschreven: «...Vaar ge weet, 
ik heb slechts één norme cn dal is die van de waarde. Hn die 
meet zich meestal aan dc nederigheid waarmee men. tegen
over zijn werk staat» (7). Zo was het. voor Albert metterdaad. 
Nederig en zonder zelfverblinding ondervroeg hij zijn werk 
naar de waarde, een waarde die de tijd trotseren kon.

Zijn respékt voor hel kunstwerk was lekenend. Tijdens

(6) Uit een brief van 81.1.198S aan wijlen Kan. J. E. Jansen. Stadsar
chief.

(7) Brief van 11.111.1946 aan
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de laatste oorlog was de verf die hij hij voorkeur gebruikte 
opgeraakt. Er was vraag naar schilderijen, maar Albert Van 
Dijck lei er liever het palet bij neer dan verdachte of minder
waardige materialen te gaan gebruiken. Pas wanneer bezorg
de vrienden hem langs sluikwegen hadden bevoorraad, zette 
hij zich opnieuw aan het werk.

Ontcgensprekelijk is Jacob Smits voor hem een lichtend 
voorbeeld geweest, de incarnatie van het ideale kunstenaar
schap zoals Albert dit aanvoelde. Het was niet Smits’ techniek 
noch diens thema’s die hem in de eerste plaats aantrok, maar 
wel de mens met de hoge beroepsernst, zelfverloochenend in 
zijn scheppingswerk, die het schilderen bedreef als een gods
dienstig ritueel en in wiens werk een schamele streek en dood
arme mensen met ongemeen respekt werden gesublimeerd. 
Een Kempenaar had het nooit zo kunnen uitspreken.

Nog in de eerste jaren van zijn Antwerpse studies, was Al- 
berl reeds naar Achlerbos gepelgrimeerd (8) en had er wel
licht kontakt gehad met de vereerde grootmeester. Van deze 
verering heeft Van Dijck ontroerend getuigd toen hij bij hel 
overlijden van Jacob Smits een artikel inzond aan het week
blad «De Kempenaar» (9).

Het stukje werd hem ingegeven door zijn oprechte gevoe
lens van rouw om dit heengaan. Voor hem stond het leven een 
ogenblik stil en het had hem klaarblijkelijk in zijn medebur
gers gekwetst dal hij er niet de echo had gehoord van wal 
hemzelf toen zo zwaar op de zie) woog.

«Een gloed van dankbaarheid en picuse herdenking zou 
van hieruit moeten oplaaien... Maar men beseft niet welke 
groote meester er is henegegaan, men beseft niet wat deze ra
re Apostel voor diep - menschclijk en onvergankelijke 
schoonheid achterliet.» Het is juist aan dit verwijt zonder

(8) Op het eerste Kempische Kongns dat te Turnhout gehouden werd 
in 1922, in de pas gerestaureerde gebouwen van het historisch kasteel, 
hingen een zestal werken van A. V. D. Daaronder was «Een hoeve 
te Achterbosch». Zie Catalogus van deze tentoonstelling opgesteld 
door Kan. J. E. Jansen.

(9) De Kempenaar van 26.11.1928. Het artikeltje was getekend met de 
initialen A. V. D.
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bitsigheid, van een beminnelijke naïefheid, dal men aflezen 
kan hoe supreem hij de meester van Achterbos hoogschatte.

Albert Van Dijck heeft een kunst nagelaten, die zoals deze 
van Smits, de Kempische mens en landschap op een eigen 
wijze heeft verheerlijkt. Hij was met hechte vezels aan zijn 
Kempische aarde verbonden. Graag en veel heeft hij gereisd: 
in Bretagne, Mont-Dore, in Italië en Duitsland. Van elke tocht 
bracht hij in zijn schetsboek waardevolle tekeningen mee. 
Doch zelden of nooit groeide uil deze confrontalie’s met de 
vreemde, een schilderij.

Het kempische natuurkind dal nog niet door schijnbescha- 
ving was aangeraakt, nog vol wereldschuwe schroomvallig
heid en een beetje links bewegend in zijn onopgetooide we- 
kedaagse dracht, dat was het leidmotief waarnaar hij her
haaldelijk terug greep omdat hij er in uitdrukken kon wat 
hem de eigen ziel beroerde.

Meer dan het landschap, dal hij overigens uitstekend ver
tolkte, zocht hij de mens. In deze speurde hij naar ’t verstilde, 
naar de ziel die luistert of zich overgeeft aan broze of heim
weevolle droom. Zijn mensen hebben de adel van een schone 
ernst.

Albert Van Dijck was een Kempenaar in merg en nieren. 
In zijn geslotenheid en teruggetrokkenheid die enkel het hart 
opent voor trouwe vriendschap, in zijn koppige doorzettings- 
wil, in zijn zucht naar onafhankelijkheid, in zijn hang naar 
eenvoud en natuurlijkheid, in de ernst waarmede hij zijn 
taak heeft begrepen, in de werkelijkheidszin en het gevoel 
voor maat die hem de positieve kunst deden verkiezen boven 
hel experiment.

Maar hel Kempenaar-zijn heeft hem nooit neergehaald tol 
het banaal-regionale, lot kleine folklore of anecdole. Hij zag 
alles op een verhevener, een universeler plan en daarom groei
de zijn werk tot een blijvende ontroering voor elk gevoelig 
mens en voor iedere tijd.
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Gestel, die hem in de laatste maanden bijgestaan had, deze 
schone en piëteitvolle getuigenis : «Zó hebben wij hem ge
kend: een man, eenvoudig -als een kind, vol onbeholpen goed
heid; met een hart vol eerlijke mannelijkheid en een, ziel met 
rijke kunstenaarsgaven.: een stil, een edel mens.

Ook waar hel leven hard loesloeg, bteej hij zichzelf gelijk-, 
zweeg en vergaf grootmoedig, zocht IroosL en nieuwe schep
pingskracht in de milde eenzaamheid. Of vond hij in de. vre
de van de natuur en in de schoonheid van. klare kinderogen, 
niet het zachte, genezende licht van de eeuwige Schoonheid 
en de Eeuwige Vrede?

Te vroeg is hij van ons weggegaan. Veel zuiver en rijk 
kunstgenot had hij ons nog kunnen meedelen. En toch werd) 
bij zijn heengaan een hevige vreugde gewekt. Hel langzaam 
verval van zijn lichaam werd hel plotse openbloeien van zijn 
heerlijke ziel: «De weg van de loutering is hard, maar ik voel 
me zó licht, zó rijk; schoon tuil ik mijn lijden dragen en God 
danken». In dat blije aanvaarden van Gods II. Wil heeft hij 
van ons afscheid genomen: «ik ga slapen, geef me nog een 
kruiske, slaap-wcl». Met de belrouioende eenvoud van een 
kind is hij ontslapen in zijn Vader, waar een eeuwige Paas- 
jubel zijn wonder ontwaken -verbeidde.»
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De Erfelijkheid der Toe- of Bijnamen

door

Leo van MELDERT.

Wal ik zeggen ga is helemaal niet nieuw. Hoogstaanden op 
dit gebied als Joh. Winkler, G. J. Boekenoogen, M. de Meyer, 
J. Lindemans, e.a. hebben hel. onderwerp der voor, en ge- 
slachlnamen in al hun aspecten aangesneden.

Ook in het bizonder handelden zij over scheld-, toe- of bij
namen. Deze twee laalsten zijn eigenlijk de stof die mij in 
dit beloog bezig houden. Ik wil hier door genealogische no
ta’s bewijzen, dat deze soms heel ver in het verleden hun oor
sprong vinden, al zullen wij nooit met zekerheid hun wezen
lijk ontslaan kunnen oplossen.

Hel is een feil dat er een zekere traditie aan verbonden is 
die de bijnamen in de generaties voortbeweegt, dat hij erfe
lijkheid bezit die geschapen werd uil de volksmond, en het 
is de volksmond die hem ten slotte zal vereeuwigen.

Voor deze bewijsvoering nam ik de iVorselaarse familie 
VERBEECK in gegevens die gaan van ongeveer 1660 tot 1960, 
waarvan de gegevens betreffende de toenamen geput werden 
uit de volksmond zelf, de genealogische nota’s werden ont
nomen aan de Burgelijke stand en de Parochiale registers.

Dit voorbeeld spreekt voor een zeer groot aantal kempische 
families. Moesten wij een gelijkaardig onderzoek doen als dhr 
Maurits de Meyer deed in een werkmansstraat te Hamme (O. 
VI.) waar op de 90 'inwoners 68 een bijnaam hadden (zie: 
Nederlandsch Tijdschrift voor Volkskunde - a6Jg. afl. 3 en 
4, 1990), dan komen wij in de kempische gemeenten lot het 
zelfde, .jazelfs tot een nog hoger resultaat.

Wij kunnen in onderstaande uiteenzetting de namen on
derverdelen in verschillende kategorieën:

Volgens BEROEP : De hoofdbijnaam in deze stam is uKER- 
1ÏEMAKERS» d.i. wagenmaker; ons is met zekerheid bekend
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dat hij over vijf generaties loopt en dat 35 familieleden hern 
als toenaam dragen of gedragen hebben.

De eerste ons bekend is Suske Kerremakers (3o) die aan 
de Klissenhoek zijn wageninakerij openhield en er samen 
met zijn zonen Martin (5g), en Suske Kerremakers (107) en 
zijn kleinzoon Jos Kerremakers (48 zoon van 67) in hel be
drijf werkten. Na hel overlijden van Suske (3o) in <843 
kwam de zaak in handen van Martin (5g). Jos (48) trouwde 
in i848 en vestigde zich op hel Dorp in nummer 126, en Mar
tin deed de zaak voort om in i85g bij zijn overlijden deze 
over te laten aan zijn zoon Jan Kerremakers (64) die er slechts 
kortstondig zal van genieten, d.i. tot in i863 bij zijn dood. 
Zijn weduwe door armoede verplicht, huurde de herberg «de 
klucht».

Suske Kerremakers (107), Suskes zoon, vestigde zich bij 
zijn huwelijk in i83o aan de Pallaeraerd en oefende daar zijn 
zelfstandig bedrijf uit, samen met zijn zoon Louis Kerrema
kers (n3). Deze laatste ontving een talrijk kroost die niet 
meer in aanmerking konden komen voor hel bedrijf. Ieder 
ging zijn weg maar hun toenaam ging mee.

Suske Kerremakers (115) huwde met Lieneken den Dekker 
(71) die «t Spieken» bewoonde. Hun nakomelingen werden 
«van ’t Spieken» genoemd (zie verder).

Dikke Kerremakers (iz4) vertrok met zijn kroost naar Sl. 
Lenaarts, hier ook volgde de toenaam hun. Zo kregen hun 
kinderen de namen van Witte (126), Justien (128), Marie 
(i3o), Jos (13a), Stien (i4o) en Heintje (i4i) Kerremakers.

Boerke Kerremakers (153) begon bij zijn bezigheden als 
houtkoopman een kleinweinig landbouwer te spelen, zijn 
kinderen en zijn vrouw kregen de toenaam «Boer» (zie verder).

Heinke Kerremakers (ig3) vestigde zich in de Zandstraal 
te Herenlals en hield er een grote meubelzaak, hierook ging 
de toenaam mee. Zijn kinderen Leonline (igö) en' A.nna 
(197) Kerremakers.

Leontine (igg) en 
Louis (u3).

Charel Kerremakers (2o3) bleef te Vorselaar als schrijn-



■

ƒ

* 
V

1.I

ï 
{

t

Charel: Leontine (ao5), 
«van Charel Kerremakers
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werker. Om onderscheid te maken tussen al die Lienen en 
l.eontinen zullen al de kinderen van 
l'rans (207), Stien (aog), c.z.m.
genoemd worden.

Vic Kerremakers (22) begon te Vorselaar een meubelzaak. 
Al zijn kinderen bekwamen de naam «Kcrremakers»; Leon- 
line (22/i), Josephine (232) en Rik (235) uitsluitend en Ma
lie (226) en Stien (228) met de bijvoeging «urm Vic Kerre
makers».

De tweede toenaam van een beroep afgeleid is «ROER» d.i. 
landbouwer. We hebben bovengenoemd Boerke Kerremakers 
(153). Niet de tweede toenaam gaal op hel gezin over, wat 
voor dit geval aannemelijk zou zijn, maar wel de eerste. Zo 
hebben we Marie (i55), Malhil (157), Stien (i5g), Sus (161), 
Louis (166), Rikus (173), Kien (181), Gust (i83), Vic (186), 
en Lien (igi) BOER.

Beurtelings is «DEN DEKKER» een naam die van een be
roep afgeleid werd: stroodekker. Wij ontmoeten hem hier bij 
Lieneke (71) en Charel (6S) den Dekker (van Tendeloo). 
Deze toenaam gaal volgens een kwartierslaatsludie in mijn 
bezit, over vier generaties.

Naar UITHANGBORDEN : Ik sprak hoger over de weduwe 
van Jan Kerremakers (6/1) die de herberg «de klucht» huur
de. Haar kinderen bekwamen daardoor de toenaam: «UIT DE 
KLUCHT». Zoals Mieken uit de Klucht (67) vrouw van Cha
rel den Dekker (68) en Koerei uil de Klucht (70) echtgenoot 
van Lienekcn den Dekker (71).

Een zeer inlerressanle toenaam in deze studie is wel «Vzl/V 
’T SPIEKEN» eveneens afgeleid van een uithangbord. Hier
aan zijn wel enkele geschiedkundige anecdootjes verbonden:

Koerei uit de Klucht (70), zoon van Jan Kerremakers (64) 
huwde in 1886 met Licneken den Dekker (71) en namen hun 
onderdak bij Koerei thuis «in de Klucht». Hij oefende hel 
beroep uil van slager en trok iedere week samen met zijn 
broer «7 Krukske» (66) (zie verder) naar de «abitoire» te 
Antwerpen om hun geslacht wild te verkopen. In de nacnt 
vertrokken ze met een hondengespan om vroeg op hun be
stemming Ie zijn. Onderweg, in volle nacht werd regelmatig
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hall gehouden bij drie gewone afspanningen, de vrouw des 
huizes werd gewekt en een paar borrels gingen door de keel, 
welke betaald werden op de thuisreis. Na hun reis gaf Koerei 
zijn geld, denkelijk door gewoonte, aan zijn moeder en Lie
neken, zijn vrouw, kreeg niels. Dit nam de brave vrouw op 
haar kracht en menig woord werd geplaatst. In haar veront
waardiging over zo een feit huurde ze «’l Spieken», een her
berg en winkel. Dit op hel einde van 1S87. Koerei had bij ’t 
begin gezworen dat hij niet meeging, maar eilaas, ’t gebeur
de dan toch. Echter, in 1891 overleed hij reeds. In een afzon
derlijke kamer woonde bij hen bij of omgekeerd Trien Ver- 
vekken, eigenaarster van het huis, met haar enige zoon. De
ze verkocht aan Lieneken «’t Spieken» voor 2100 frank, met 
als voorwaarde, levenslang onderdak voor haar en haar zoon. 
In November 1908 brandde ’t Spieken af. Werd weer opge
bouwd met enige verandering van stijl. In de oorlog 191Z1-18 
werd de karakteristieke omlijsting, de zes nolebomen door 
de Duitsers opgeeischt. Het uithangbord verdween en er bleef 
alleen nog de winkel over.

Lil hel huwelijk van Koerei uil de Klucht en Lieneken den 
Dekker sproten drie kinderen die de toenaam «van ’t Spie
ken» bekwamen.

Sief van ’t Spieken (72), haar zoon die in ’l Spieken werd 
en nog wordt opgevoed noemt van Fransooi van l’ Spieken.

1’ons van ’l Spieken (7/t), woonde een hele tijd in ’t Spie
ken in, het is daardoor dal zijn echtgenote eveneens de toe
naam bekomt: Virg van ’l Spieken (75) en ook zijn oudste 
zoon Louis van 'l Spieken of Louis van Fons van ’t Spieken. 
Zijn beide dochters Maria (86) en Marcella (9/1) daar zij lan
ge lijd in de winkel meehielpen bekwamen ook de toenaam.

Mit van ’t Spieken (99).
Uil het tweede huwelijk van Lieneken den Dekker (71) 

met Suske Kerremakers sproten: Juul (116), Melleken (118), 
Louis (1 ip) en Charel (12.3) van ’t Spieken.

Naar LICHAMELIJKE LETSELS : Een enkel geval ontmoe
ten wij in deze uiteenzetting namelijk «’T KRUKSKE» (66) 
oudste zoon van Jan Kerremakers, deze had bij het plukken 
van wilde hop in de binnenbeemden tussen Aa en Nete, bij
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hel kasteel van Grobbendonk, zich gekwetst. Hij werd door de 
dokter «mismeesleri» en moest met krukken lopen.

Vrouwen nemen de toenaam van hun echtgenoot over: Ik 
citeerde reeds Virg van ’t Spieken (75), die door hel tijdelijk 
in wonen bij de ouders van haar echtgenoot eveneens de toe
naam bekwam. Ook hebben wij de echtgenote van Boerke 
Kerremakers die de toenaam «Boer» krijgt.

De bijnamen «KERREMAKERS en «den DEKKER» gaan in 
verschillende generaties lerug, de andere vinden hun ontstaan 
en beperken zich tot enkele personen en verdwijnen, zoals: 
«dc KLUCHT» «’t KRUKSKE», nog anderen vinden hun ont
slaan en maken zich klaar om in de toekomst te ontwikke
len, als: «’t SPIEKEN» en «BOER».

Met deze hebben wij de erfelijkheid willen bewijzen van 
bijnamen in onze families, gaande over verschillende gene
raties en in zijn geheel vastgeankerd in de familiecel: liet 
gezin.

■Moge in hel genealogisch onderzoek de aandacht besteed 
worden aan dit aspect, hierdoor zal men de familie belichten 
in het kader van haar volkskundige eigenschappen.

Ik wil hier sluiten met een tekst van een volksliedje dal 
men gebruikt bij hel nieuwjaarszingen te Vorselaar en waarin 
de kinderen heel gewoon de toenaam van hun vader gebruiken:

Nieuwe jaarke zoden
ons verken heeft vier voelen
vier voeten en ne kloon
ik ben FGNS van ’t SPIEKES zoon

of
Nieuwe jaarke zoeten
ons verken heeft vber voeten 
vier voeten en een fleske 
ik ben FGNS van 't SPIEKËS meiskc.
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overl. 6.12,1750en

18.2.1731 te

van San,

III.
VERBEECK DOMINICUS (27) werd ged. 9.9.1728 te Vorselaar en 

overl. er op 12.2.1783; huwde te Vorselaar op 4.8.1764 ANNA MARIA

■■iai m

GENEALOGISCHE NOTA’S OP DE FAMILIE VERBEECK VANAF 
1660.

I.
VERBEECK PETRUS (1) werd geb. ongeveer 1660 on huwde voor de 

eerste maal ANNA WEVERS (2) welke overleed te Vorsolaar op 6 De
cember 1683, en de tweede maal met ANNA BOSCH (3).
II. Ie bed. 1. Elisabcth (4) ged. 3. 7. 1682 Vorselaar,

2e bed. 2. Waltcrus (5) ged. 16. 6. 1686 Vorselaar.
3. Waltcrus (6) ged. 31. 7. 1687 Vorselaar welke huwde met

Maria van Ecgelpocl (7).
III. 1. Maria Catharina (8) ged. 31. 10. 1739 Vorselaar.

2. Petrus Frans (9) ged. 23. 2. 1712 Vorselaar 
21. 2. 1761.

3. Gaspar (10) ged. 20. 6. 1744 Vorselaar.
4. DOMINICUS (II) die volgt.
5. Cornelius (12) ged. 11. 9. 1692 Vorselaar.

II.
VERBEECK DOMINICUS (11) werd ged. op 27. 4. 1690 te Vorse

laar en er begr. de 3. 4. 1758, huwde inet MAGDALENA de POOTER(13) 
welke overl. op 16. 3. 1731 te Vorselaar.
III. 4. Petrus (14) ged. 27. 2. 1713 en overl. 13. 10. 1789 te Vorselaar, 
huwde ongeveer 1738 met Anna Livina Catharina Antonis (15) welke 
overl. pp 14.2.1783 te Vorselaar.

IV. 1. Adriana (16) ged. 1.1.1739 Vorselaar.
2. Maria Catharina (17) ged. 30.12.1740 Vorselaar.
3. Frans (18) ged. 12.1.1742 en overl. 13.11.1759 te Vorselaar.
4. zhina Maria (19) ged. 14.2.1744 te Vorselaar huwde er 

6.11.1781 Jan Baptist Bollinckx (20), ged. 8.12.1749 te Vorse
laar, timmerman, zoon van Joannes en van Catharina 
en die er overl. op 8.4.1824.

5. Catharina (21) ged. 8.1.1746 Vorselaaar.
6. Lambcrtus Hubcrtus (22) ged. 3.11.1748 

te Vorselaar.
7. Anna Thcresia (23) ged. 28.1.1751 Vorselaar.
8. Petrus (24) ged. 3.3.1756 en overl. 25.5.1758 te Vorselaar.

III. 5. Adriana (25) ged. 3.3.1723 Vorselaar.
6. Anna Elisabcth (26) ged. 28. 10. 1725 Vorselaar.
7. DOMINICUS (27) die volgt.

8. Maria Philippus (28) ged. 15.2.1731 en overl. op 
Vorselaar.
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ANTHONIS (29), dochter van Petrus en van Elisabeth Lcmi, werd ged. 
op 8.3.1743 te Vorselaar.

IV. 9. ADRIAAN FRANCISCUS (30) die volgt.
10. Catharina (31) ged. 3.8.1766 Vorselaar.
11. Jan Baptist (32) werd ged. te Vorselaar op 27.2.1767 en overl. 

er op 16.1.1831, landbouwer en gevestigt op Nicmandshoek, huwde te Vor
selaar op 1 Fructidor in het jaar X, Anna Catharina Bcrcoets (33) doch-

Cornelia Geerts, ged. op 27.9.1773 en overl. opter van Jan Baptist en
2.1.1851 te Vorselaar.

V. 6. Charles (34) geb. op 20 Pluviose XI (9.2.1803) en overl. op 
14.1.1880 te Vorselaar, landbouwer; huwde op 21.7.1850 te Pulle Maria 
Verstookt (33), dochter van Anna, geb. te Pulle op 25.10.1813 en overl. 
te Vorselaar 15.5.1898. Zij hertrouwde op 15.11.1880 met Joannes Bap- 
tista Geentiens.

VI. 14. Philomena (36) geb. 20.4.1851 te Vorselaar. huwde er op 
24.1.1872 met Joscphus van Dijck (37) , landbouwersknecht, zoon van 
Petrus en van Anna Maria Vleugels, geb. te Herenthout op 27.7.1837. 
Vertrokken van Vorselaar naar Antwerpen op 31. 7. 1872.

15. Joscphus (38) geb. te Vorselaar op 29.3.1854, hij huwde er 
op 3.11.1875 Regina Li ekens (39) dochter van Adrianus en van Maria 
Theresia Sleeckx, geb. op 28.11.1850 te Vorselaar. Vertrokken naar 
Antwerpen op 28.12.1876.

VII. Maria Theresia (40) geb. 3.10.1876 te Vorselaar.
V. 7. Maria Elisabeth (41) geb. te Vorselaar op 2.10.1809 en er overl. 
op 23.1.1838. Huwde te Vorselaar op 7.5.1831 Joannes Peincn (42) geb. 
te Tielen op 11 Brumaire XI, zoon van Joannes Franciscus en van Joan- 
na Das; dienstknecht.

IV. 12. Anna Camilia (43) ged. 28.8.1771 Vorselaar.
rv.

VERBEECK ADRIAAN FRANCISCUS (30) - (SUSKE KERREMA. 
KERS) werd geb. te Vorselaar op 15.10.1764 en overl. er op 6.7.1843 aan 
de Klissenhoek. Hij huwde met JOANNA ELISABETH BTRON (44) 
dochter van Michicl en van Maria Dams. Hij was wagenmaker (kerre- 
maker) van beroep.
V 1. Maria (45) ged. 15.10.1787 te Vorselaar en er overl. op 28,5.1871. 
Huwde er eveneens op 11.2.1812 Hcndricus Blockhuys (46), geb. 16.9. 
1791, overl. 23.1.1869 te Vorselaar. Wonende Heykant, 85.

2. Anna Catharina (47) geb. te Vorselaar op 26.3.1790 en overl. te 
Antwerpen op 5.1.1848. Had een natuurlijke zoon.

VI. 1. Joscphus (48) - (JOS KERREMAKERS), geb. op 12.10.1818 te 
Vorselaar en er overl. op 2.2.1902, wagenmaker; huwde op 2.6.1848 te 
Vorselaar Maria Magdalcna Vleugels (49) dochter van Joanna Cathari
na, geb. op 26.9.1820 te Vorselaar en er 
Dorp, 126.
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VII. 1. Dymphna (50) werd geb. op 15.5.1849 te Vorselaar en over!, 
er op 18.10.1911. Huwde met Franciscus van Beircndonk (51), been
houwer, op 15.5.1872 eveneens te Vorsclaar. Hij werd er geb. op 
21.7.1849 cn overl. op 20.5.1910, zoon van Joannes Franciscus en van 
Maria Vercammen.

2. "Ludovicus (52) geb. 20.1.1851, overl. 31.1.1854 Vorselaar.
3. Maria (53) geb. 7.5.1854 te Vorselaar. Trad in het klooster 

der Zusters van de Kristelijkc Scholen te Vorsclaar onder de naam 
van E. Z. Odile op 14.10.1873, werd gckl. op 28.10,1873, prof, 
1.12.1874. Kreeg haar verplaatsing naar Kontich op 23.12.1876 en ver
volgens naar Schriek op 31. 12. 1878, waar zij overl. op 21.1.1913.

4. Joannes (54) geb. 17.8.1857 te Vorselaar en er ongehuwd 
overl. op 16.6.1888. Wagenmakersgast.

5. Carolus (55) geb. 17.4.1860 te Vorselaar en er overl. op 16.9, 
1865.

6. Julia (56) geb. op 16.3.1868 te Vorselaar. Trad in het kloos
ter der Zusters van de Kristelijke Scholen te Vorselaar onder de naam 
van E. Z. Bernadette op 29.4.1879, werd gekl. op 31.5,1879, professie 
op 14.12.1880. Werd naar Beet overgeplaatst op 14.1.1881 en ging bij
na onmiddellijk over naar Hingene (Nattenhaasdonk) waar zij overl. 
op 9.3.1881.

V. 3. Maria Thercsia (57), werd geb. te Vorselaar op 7.2.1793 en overl. 
er op 7.12.1868. Huwde op 26.9.1816 eveneens te Vorsclaar met Fcrdi- 
land Eckelpoels (58), geb. op 7.4.1789 te Tielen en overl. te Vorselaar 
op 5.5.1849. Zij hielden aan het Moleneind een klein winkeltje open.

4. Petrus Martinus (59) - (MARTIN KERREMAKERS), wagenma
ker, werd geb. op 22.10.1796 te Vorselaar en overl. er op 4.10.1859. Hij 
huwde op 11.5.1822 te Vorselaar met Maria Catharina Thijs (60), geb. 
op 8 Brumaire IX (30.10.1800) te Zanthoven, dochter van Joannes Fran
ciscus en van Joanna Bervocls. Overleden op 9.12.1872 te Vorselaar. Wo
nende aan de Klissenhoek, 11.

VI. 2. Elisabeth (61), geb. 27.2.1823 Vorselaar.
3. Johanna (62), geb. 23.9.1824 te Vorselaar en er overl. op 

7.3.1851. Gehuwd te Vorselaar op 12.7.1850 met Petrus Delen (63), geb. 
2.2.1817 te Pulle en aldaar overl. na 1892, dienstknecht, zoon van Gas
par cn van Cornelia van der Eist.

4. Jaiï. Baptist (64), - (JAN KERREMAKERS), wagenmaker, geb. 
te Vorselaar op 5.1.1828 en er overl. op 23.3.1863. Huwde te Vorsclaar 
op 8.2.1855 Catharina Nuycns (65), geb. te Vorselaar op 24.9.1829 en 
er overl. op 3.12.1918. Ging na het overlijden van haar echtgenoot de 
herberg «de Klucht» bewonen.

VII. 7. Ludovicus (66) - (’t KRUKSKEN), geb. 10.12.1856 te Vor
selaar en er ongehuwd overl. op 1.12.1918.

8. Maria (67) - (M1EKEN uit de KLUCHT), geb. te Vorselaar 
12.2.1857 en er overl. op 11.5.1936. Huwde te Vorselaar op 5.11.1879 
met Karei van Tendeloo (68) - (CHAREL den DEKKER), stroodek-
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overl. OP

en

’t SPIEKEN), 
er op 
van *t

dochter van Gicliehnus /Moysius en 
den Eynde.

3. Frans (Sooike) (83), geb. op 6.4.1913 en overl. op 19.7, 
1922 te Vorselaar.

4. Maria Stcphania (84), geb. op 19.8.1914 en 
9.5.1916 te Vorselaar.

5. Bosa Julia (85), geb. op 21.1.1916 te Vorselaar.
6. Maria Antonia Victorina (86) - (MARIA van ’t SPIE

KEN), geb. 3.6. 1917 te Vorselaar en huwde er op 2.6.1945 Gom
den Fi/ndc (87), diamantslijper, geb. te

zoon van Alphonsus en van Maria Amelia
marus Augustus van
Nijlen op 4.1.1912, 
Haverals.

7. Jozef Lodcicijk Alfons (88), mijnwerker, geb. 15.11.1918 
te Vorselaar. Gehuwd te Luik (distrikt IV op 18.2.1943 met 
Maria Lanibortinc Slootmackcrs (89), geb. te Tilleur op 7.3.1920, 
dochter van Joseph Hubert, André en van Maria, Antoi- 
nette Dispy.

8. Agnes Stcphania (90), geb. op 29.9.1922 te Vorselaar 
er gehuwd op 2.1.1917 met Leo Bnggcnhoul (91), archivaris 
geb. te Hammo op 11.12.1921, zoon van Carolus Ludovicus en 
van Rosalia Boel.

ker, geb. 23.12.1858 te Vorselaar en aldaar overl. 2.11.1935, zoon van 
Joanncs Baptiste en Joanna Gcysels.

9. Angel ina (69), geb. 15.1.1860 cn overl. 21.9,1861 te Vorselaar.
10. Carolus (70) - (KOEBEL uit de KLUCHT), slager, werd 

geb. op 2.10.1863 te Vorselaar cn overl. er op 31.7.1891. Huwde te 
Vorselaar op 22.6.1886 met Angdina van Tcndeloo (71) - (LIENE- 
KEN den DEKKER), geb. te Vorselaar op 12.9.1864 en er overl. op 
5.2.1915, dochter van Joanncs Baptiste en Joanna Gcysels. Op het 
eind van 1887 huurden z.ij het «Spieken», een herberg en winkel. Zij 
huwde voor de tweede maal op 1.5.1895 Petrus Franciscus Verbeeck 
(zie: VII. 11. (112).

VIII. 1. Stcphania Calharina (72) - (STEF van ’t SPIEKEN), 
werd geb. op 25.2.1887 te Vorselaar en overl. te Ridderbos op 
5.6.1938. Huwde te Vorselaar op 17.7.1926 Jan Baptist Verboern 
(73), kasseier, geb. te G robbendonk op 23.10.1891, zoon van Jan 
Baptist en Coleta van Dyck.

2. Alphonsus Ludovicus (74) - (FONS van 
timmerman, werd geb. te Vorselaar op 16.12.1888, huwde 
9.4.1910 Virginia Stcphania Rosalia Vereist (75) - (VIRG 
SPIEKEN), geb. tc Nijlen op 30.4. 1888, dochter van Ludovicus 
en van Joanna Roelans.

IX. 1. doodgeb. mann. (76), 16.1.1911 Vorselaar.
2. Lodcwijk Alfons (77) - (LOUIS van ’t SPIEKEN, soms 

ook LOUIS van FONS van ’t SPIEKEN), diamantslijper, werd 
geb. op 22.12.1911 te Vorselaar en huwde er op 3.9.1932 Calha
rina Stcphania dc Cnoddcr (78), geb. te Vorselaar *28.8.1912, 

van Carolina Josephina van
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bogr.(9) ged. en er

Gp

18.2.1781 to

en huwde voor de

III.
VERBEECK DOMINICUS (27) werd ged. 9.9.1728 te Vorsclaar en 

overl. er op 12.2.1783; huwde te Vorselaar op 4.8.1764 ANNA MARIA

laar, timmerman, zoon van Joannes en 
en dio er overl. op 8.4.1824.

5. Catharina (21) ged. 8.1.1746 Vorsclaaar.
6. Lambcrtus Hubcrtus (22) ged. 3.11.1748 en overl. 6.12,1750 

te Vorselaar.
7. /inna Thcresia (23) ged. 28.1.1751 Vorselaar.
8. Petrus (24) ged. 3.3.1756 en overl. 25.5.1758 te Vorselaar.

III. 5. Adriana (25) ged. 3.3.1723 Vorselaar.
6. Anna Elisabeth (26) ged. 28. 10. 1725 Vorselaar.
7. DOMINICUS (27) die volgt.

8. Maria Philippus (28) ged. 15.2.1731 en overl. op 
Vorselaar.

GENEALOGISCHE NOTA’S OP DE FAMILIE VERBEECK VANAF 
1660.

I.
VERBEECK PETRUS (1) werd geb. ongeveer 1660 

eerste maal ANNA WEVERS (2) welke overleed te Vorsclaar op 6 De
cember 1683, en de tweede maal met ANNA BOSCH (3).
II. Ie bed. 1. Elisabeth (4) ged. 3. 7. 1682 Vorselaar,

2e bed. 2. Waltcrus (5) ged. 16. 6. 1686 Vorselaar.
3. Waltcrus (6) ged. 31. 7. 1687 Vorselaar welke huwde met

Maria van Ecgelpocl (7).
III. 1. Maria Catharina (8) ged. 31. 10. 1739 Vorsclaar.

2. Petrus Frans (9) ged. 23. 2. 1742 Vorselaar 
21. 2. 1761.

3. Gaspar (10) ged. 20. 6. 1744 Vorsclaar.
4. DOMINICUS (II) die volgt,
5. Cornet ius (12) ged. 11. 9. 1692 Vorselaar.

II.
VERBEECK DOMINICUS (11) werd ged. op 27. 4. 1690 te Vorse

laar en er begr. de 3. 4. 1758, huwde met MAG DALEN A de POOTER(13) 
welke overl. op 16. 3. 1731 te Vorsclaar.
III. 4. Petrus (14) ged. 27. 2. 1713 en overl. 13. 10. 1789 te Vorselaar, 
huwde ongeveer 1738 met Anna Livina Catharina Antonis (15) welke 
overl. op 14.2.1783 te Vorselaar.

IV. 1. Adriana (16) ged. 1.1.1739 Vorsclaar.
2. Maria Catharina (17) ged. 30.12.1740 Vorselaar.
3. Frans (18) ged. 12.1.1742 en overl. 13.11.1759 te Vorselaar.
4. Anna Maria (19) ged. 14.2.1744 te Vorselaar huwde er 

6.11.1781 Jan Baptist Bollinckx (20), ged. 8.12.1749 te Vorse-
van Catharina van San,
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Petrus en van Elisabeth Lcmi, werd ged.

Cornelia Geerts, ged. op 27.9.1773 en overl. op

van

na, 
Dorp, 126.

ANTHONIS (29), dochter van
op 8.3.1743 te Vorsclaar.
IV. 9. ADRIAAN FRANCISCUS (30) die volgt.

10. Catharina (31) ged. 3.8.1766 Vorsclaar.
11. Jan Baptist (32) werd ged. te Vorsclaar op 27.2.1767 en overl. 

er op 16.1.1831, landbouwer en gevestigt op Niemandshoek, huwde te Vor- 
selaar op 1 Fructidor in het jaar X, /In na Catharina Bcrcoets (33) doch
ter van Jan Baptist en Cornelia Geerts, ged. op 27.9.1773 en overl. op 
2.1.1851 te Vorsclaar.

V. 6. Charles (34) geb. op 20 Pluviose XI (9.2.1803) en overl. op 
14.1.1880 te Vorsclaar, landbouwer; huwde op 21.7.1850 te Pulle Maria 
Verstookt (33), dochter van Anna, gcb. tc Pulle op 25.10.1813 en overl. 
tc Vorsclaar 15.5.1898. Zij hertrouwde op 15.11.1880 met Joannes Bap- 
tista Geentiens.

VI. 14. Philomena (36) gcb. 20.4.1851 te Vorselaar, huwde er op 
24.1.1872 met Josephus van Dijck (37), landbouwersknecht, zoon van 
Petrus en van Anna Maria Vleugels, geb. te Herenthout op 27.7.1837. 
Vertrokken van Vorselaar naar Antwerpen op 31. 7. 1872.

15. Josephus (38) gcb. te Vorselaar op 29.3.1854, hij huwde er 
op 3.11.1875 Regina Li ekens (39) dochter van Adrianus en van Maria 
Theresia Slceckx, geb. op 28.11.1850 tc Vorselaar. Vertrokken naar 
Antwerpen op 28.12.1876.

VII. Maria Theresia (40) gcb. 3.10.1876 te Vorselaar.
V. 7. Maria Elisabcth (41) geb. tc Vorselaar op 2.10.1809 en er overl. 
op 23.1.1838. Huwde tc Vorselaar op 7.5.1831 Joannes Pennen (42) geb. 
te Tielcn op 11 Brumaire XI, zoon van Joannes Franciscus en van Joan- 
na Das; dienstknecht.

IV. 12. Anna Camilia (43) ged. 28.8.1771 Vorselaar.
TV.

VERBEECK ADRIAAN FRANCISCUS (30) - (SÜSKE KERREMA- 
KERS) werd geb. te Vorsclaar op 15.10.1764 en overl. er op 6.7.1843 aan 
de Klissenhoek. Hij huwde met JOANNA ELISABETH BTRON (44) 
dochter van Michicl en van Maria Dams. Hij was wagenmaker (kerre- 
makcr) van beroep.
V 1. Maria (45) ged. 15.10.1787 te Vorselaar en cr overl. op 28,5,1871. 
Huwde er eveneens op 11.2.1812 Hendricus Blockhuys (46), geb. 16.9. 
1791, overl. 23.1.1869 te Vorselaar. Wonende Heykant, 85.

2. Anna Catharina (47) geb. te Vorselaar op 26.3.1790 en overl. tc 
Antwerpen op 5.1.1848. Had een natuurlijke zoon.

VI. 1. Josephus (48) - (JOS KERREMAKERS), geb. op 12.10.1818 te 
Vorselaar en cr overl. op 2.2.1902, wagenmaker; huwde op 2.6.1848 te 
Vorselaar Maria Magdalcna Vleugels (49) dochter van Joanna Cathari-

geb. op 26.9.1820 te Vorselaar en cr overl. op 20.7.1896 s Wonende
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en

18.2.1731 teop

III.
VERBEECK DOMINICUS (27) werd ged. 9.9.1728 te Vorselaar en 

overl. er op 12.2.1783; huwde te Vorselaar op 4.8.1764 ANNA MARIA

er bcgr.

GENEALOGISCHE NOTA’S OP DE FAMILIE VERBEECK VANAF 
lOGG.

I.
VERBEECK PETRUS (I) werd geb. ongeveer 1660 en huwde voor de 

eerste maal ANNA WEVERS (2) welke overleed te Vorselaar op 6 De
cember 1683, en de tweede maal met ANNA BOSCH (3).
II. Ie bed. 1. Elïsabeth (4) ged. 3. 7. 1682 Vorselaar,

2e bed. 2. Wallcrus (5) ged. 16. 6. 1686 Vorselaar.
3. Wallcrus (6) ged. 3.1. 7. 1687 Vorselaar welke huwde met

.Maria van Ecgelpoel (7).
lil. 1. Maria Calharina (8) ged. 31. 10. 1739 Vorselaar.

2. Petrus Frans (9) ged. 23. 2. 1742 Vorselaar 
21. 2. 1761.

3. Gaspar (10) ged. 20. 6. 1744 Vorselaar.
4. DOMINICUS (II) die volgt.
5. Cornclius (12) ged. 11. 9. 1692 Vorselaar.

II.
VERBEECK DOMINICUS (11) werd ged. op 27. 4. 1690 te Vorse

laar en er bcgr. de 3. 4. 1758, huwde met MAG DALEN A de POOTER(13) 
welke overl. op 16. 3. 1731 te Vorselaar.

III. 4. Petrus (14) ged. 27. 2. 1713 en overl. 13. 10. 1789 te Vorselaar, 
huwde ongeveer 1738 met zbnia Livina Calharina Anlonis (15) welke 
overl. op 14.2.1783 te Vorselaar.

IV. 1. Adriana (16) ged. 1.1.1739 Vorselaar.
2. Maria Calharina (17) ged. 30.12.1740 Vorselaar.
3. Frans (18) ged. 12.1.1742 en overl. 13.11.1759 te Vorselaar.
4. zbina Maria (19) ged. 14.2.1744 te Vorselaar huwde er c.p 

6.11.1781 Jan Baptist Bollinckx (20), ged. 8.12.1749 te Vorse
laar, timmerman, zoon van Joannes en van Calharina van San, 
en die er overl. op 8.4.1824.

5. Calharina (21) ged. 8.1.1746 Vorsclaaar.
6. Lambcrlus Hubcrtus (22) ged. 3.11.1748 en overl. 6.12,1750 

te Vorselaar.
7. zbina Tha-resia (23) ged. 28.1.1751 Vorselaar.
8. Petrus (24) ged. 3.3.1756 en overl. 25.5.1758 te Vorselaar.

III. 5. Adriana (25) ged. 3.3.1723 Vorselaar.
6. Anna Elisabeth (26) ged. 28. 10. 1725 Vorselaar.
7. DOMINICUS (27) die volgt.

8. Maria Philippus (28) ged. 15.2.1731 en overl.
Vorselaar.
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ANTHONIS (29), dochter van Petrus en van Elisabeth Lcmi, werd ged. 
op 8.3.1743 te Vorselaar.
IV. 9. ADRIAAN FRANCISCUS (30) die volgt.

10. Catharina (31) ged. 3.8.1766 Vorselaar.
11. Jan Baptist (32) werd ged. te Vorselaar op 27.2.1767 en overl. 

er op 16.1.1831, landbouwer en gevestigt op Niemandshoek, huwde te Vor
selaar op 1 Fructidor in het jaar X, Anna Catharina Bcrcocts (33) doch
ter van Jan Baptist en Cornelia Geerts, ged. op 27.9.1773 en overl. op 
2.1.1851 te Vorselaar.

V. 6. Charles (34) geb. op 20 Pluviose XI (9.2.1803) en overl. op 
14.1.1880 te Vorselaar, landbouwer; huwde op 21.7.1850 te Pulle Maria 
Verstookt (33), dochter van Anna, geb. te Pulle op 25.10.1813 en overl. 
te Vorselaar 15.5.1898. Zij hertrouwde op 15.11.1880 met Joannes Bap- 
tista Geentiens.

VI. 14. Philomena (36) geb. 20.4.1851 te Vorselaar. huwde er op 
24.1.1872 met Joscphus van Dijck (37), landbouwersknecht, zoon van 
Petrus en van Anna Maria Vleugels, geb. te Herenthout op 27.7.1837. 
Vertrokken van Vorselaar naar Antwerpen op 31. 7. 1872.

15. Joscphus (38) geb. te Vorselaar op 29.3.1854, hij huwde er 
op 3.11.1875 Regina Lickcns (39) dochter van Adrianus en van Maria 
Theresia Sleeckx, geb. op 28.11.1850 te Vorselaar. Vertrokken naar 
Antwerpen op 28.12.1876.

VII. Maria Theresia (40) geb. 3.10.1876 te Vorselaar.
V. 7. Maria Elisabcth (41) geb. te Vorselaar op 2.10.1809 en er overl. 
op 23.1.1838. Huwde te Vorselaar op 7.5.1831 Joannes Peincn (42) geb. 
te Tielen op 11 Brumaire XI, zoon van Joannes Franciscus en van Joan- 
na Das; dienstknecht.

IV. 12. Anna CamÜia (43) ged. 28.8.1771 Vorselaar.
rv.

VERBEECK ADRIAAN FRANCISCUS (30) - (SUSKE KERREMA- 
KERS) werd geb. te Vorselaar op 15.10.1764 en overl. er op 6.7.1843 aan 
de Klissenhoek. Hij huwde met JOANNA ELISABETH BTRON (44) 
dochter van Michiel en van Maria Dams. Hij was wagenmaker (kerre- 
makcr) van beroep.
V 1. Maria (45) ged. 15.10.1787 te Vorselaar en er overl. op 28,5.1871. 
Huwde er eveneens op 11.2.1812 Hcndricus Blockhuys (46), geb. 16.9. 
1791, overl. 23.1.1869 te Vorselaar. Wonende Heykant, 85.

2. Anna Catharina (47) geb. te Vorselaar op 26.3.1790 en overl. te 
Antwerpen op 5.1.1848. Had een natuurlijke zoon.

VI. 1. Joscphus (48) - (JOS KERREMAKERS), geb. op 12.10.1818 te 
Vorselaar en er overl. op 2.2.1902, wagenmaker; huwde op 2.6.1848 te 
Vorselaar Maria Magdalena Vleugels (49) dochter van Joanna Cathari
na, geb. op 26.9.1820 te Vorselaar en er overl. op 20.7.1896 s Wonende 
Dorp, 126.
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VII. 1. Dymphna (50) werd geb. op 15.5.1849 te Vorselaar en overl. 
er op 18.10.1911. Huwde met Franciscus van Bcircndonk (51), been
houwer, op 15.5.1872 eveneens te Vorsclaar. Hij werd er geb. op 
21.7.1849 en overl. op 20.5.1910, zoon van Joannes Franciscus en van 
Maria Vercammen.

2. Ludovjcu® (52) geb. 20.1.1851, overl. 31.1.1854 Vorselaar.
3. Maria (53) geb. 7.5.1854 te Vorselaar. Trad in het klooster 

dor Zusters van de Kristelijke Scholen te Vorsclaar onder de naani 
van E. Z. Odile op 14.10.1873, werd gckl. op 28.10,1873, prof, 
1.12.1874. Kreeg haar verplaatsing naar Kontich op 23.12.1876 en ver
volgens naar Schriek op 31. 12. 1878, waar zij overl. op 21.1.1913.

4. Joannes (54) geb. 17.8.1857 te Vorselaar en er ongehuwd 
overl. op 16.6.1888. Wagenmakersgast.

5. Carolus (55) geb. 17.4.1860 te Vorselaar en er overl. op 16.9, 
1865.

6. Julia (56) geb. op 16.3.1868 te Vorselaar. Trad in het kloos
ter der Zusters van de Kristelijke Scholen te Vorselaar onder de naani 
van E. Z. Bernadette op 29.4.1879, werd gekl. op 31.5,1879, professie 
op 14.12.1880. Werd naar Reet overgcplaatst op 14.1.1881 en ging bij
na onmiddellijk over naar Hingene (Nattenhaasdonk) waar zij overl. 
op 9.3.1881.

V. 3. Maria Theresia (57), werd geb. te Vorselaar op 7.2.1793 en overl. 
er op 7.12.1868. Huwde op 26.9.1816 eveneens te Vorselaar met Fcrdi- 
land Eckelpoels (58), geb. op 7.4.1789 te Tielcn en overl. te Vorselaar 

op 5.5.1849. Zij hielden aan het Moleneind een klein winkeltje open.
4. Petrus Martinus (59) - (MARTIN KERREMAKER8), wagenma

ker, werd geb. op 22.10.1796 te Vorselaar en overl. er op 4.10.1859. Hij 
huwde op 11.5.1822 te Vorselaar met Maria Catharina Thijs (60), geb. 
op 8 Brumaire IX (30.10.1800) te Zanthoven, dochter van Joannes Fran
ciscus en van Joanna Bervoets. Overleden op 9.12.1872 te Vorselaar. Wo
nende aan de Klissenhoek, 11.

VI. 2. Anna Elisabeth (61), geb. 27.2.1823 Vorselaar.
3. Johanna (62), geb. 23.9.1824 te Vorselaar en er overl. op 

7.3.1851. Gehuwd te Vorselaar op 12.7.1850 met Petrus Delen (63), geb. 
2.2.1817 te Pulle en aldaar overl. na 1892, dienstknecht, zoon van Gas
par en van Cornelia van der Eist.

4. Jan Baptist (64), - (JAN KERREM AKERS), wagenmaker, geb. 
te Vorselaar op 5.1.1828 en er overl. op 23.3.1863. Huwde te Vorselaar 
op 8.2.1855 Catharina Nuycns (65), geb. te Vorselaar op 24.9.1829 en 
er overl. op 3.12.1918. Ging na het overlijden van haar echtgenoot de 
herberg «de Klucht» bewonen.

VII. 7. Ludovicus (66) - (’t- KRUKSKEN), geb. 10.12.1856 te Vor
selaar en er ongehuwd overl. op 1.12.1918.

8. Maria (67) - (MIEKEN uit de KLUCHT), geb. te Vorselaar 
12.2.1857 en er overl. op 11.5.1936. Huwde te Vorselaar op 5.11.1879 
met Karei van Tendeloo (68) - (CHAREL den DEKKER), stroodek’
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cr

(76), 16.1.1911 Vorselaar.

van

overl. OP

van Ludovicus

ker, gcb. 23.12.1858 te Vorselaar en aldaar overl. 2.11.1935, zoon van 
Joanncs Baptistc en Joanna Geysels.

9. Angel ina (69), gcb. 15.1.1860 en overl. 21.9.1861 te Vorselaar,
10. Carolus (70) - (KOEREL uit dc KLUCHT), slager, werd 

gcb. op 2.10.1863 te Vorselaar en overl. cr op 31.7.1891. Huwde te 
Vorselaar op 22.6.1886 met Angclina van Tcndeloo (71) . (LIENE- 
K EN den DEKKER), gcb. te Vorselaar op 12.9.1864 en er overl. op 
5.2.1915, dochter van Joanncs Baptiste en Joanna Geysels. Op het 
eind van 1887 huurden zij het «Spieken», een herberg en winkel. Zij 
huwde voor de tweede maal op 1.5.1895 Petrus Franciscus Verbceck 
(zie: VII. 11. (112).

VIII. 1. Stephania Catharina (72) - (STEF van ’t SPIEKEN), 
werd gcb. op 25.2.1887 te Vorselaar en overl. te Puldcrbos op 
5.6.1938. Huwde te Vorselaar op 17.7.1926 Jan Baptist. Vcrbovcn 
(73), kasseier, geb. te Grobbendonk op 23.10.1891, zoon van Jan 
Baptist en Coleta van Dyck.

2. Alphonsus Ludovicus (74) - (FONS van ’t SPIEKEN), 
timmerman, werd geb. te Vorselaar op 16.12.1888, huwde er op 
9.4.1910 Virginia Stephania Ilosalia Vereist (75) - (VIRG van ’t 
SPIEKEN), geb. te Nijlcn op 30.4. 1888, dochter 
en van Joanna Roelans.

IX. 1. doodgeb. mann.
2. Lodcwijk Alfons (77) - (LOUIS van ’t SPIEKEN, soms 

ook LOUIS van FONS van ’t SPIEKEN), diamantslijper, werd 
geb. op 22.12.1911 te Vorselaar en huwde er op 3.9.1932 Calha
rina Stephania dc Cnoddcr (78), geb. te Vorselaar '28.8.1912, 
dochter van Giclielmus Aloysius en van Carolina Josephina van 
den Eyndc.

3. Frans (Sooike) (83), geb. op 6.4.1913 en overl. op 19,7, 
1922 te Vorselaar.

4. Maria Stephania (84), geb. op 19.8.1914 en 
9.5.1916 te Vorselaar.

5. Rosa Julia (85), gcb. op 21.1.1916 te Vorselaar.
6. Maria Antonia Viclorina (86) - (MARIA van ’t SPIE

KEN), geb. 3.6. 1917 te Vorselaar en huwde er op 2.6.1945 Goni- 
niarus Augustus van den Eyndc (87), diamantslijper, geb. te 
Nijlen op 4.1.1912, zoon van Alphonsus en van Maria Amelia 
Ilavcrals.

7. Jozef Lodcwijk Alfons (88), mijnwerker, geb. 15.11.1918 
te Vorselaar. Gehuwd te Luik (distrikt. IV op 18.2.1943 met 
Maria Lambcrtinc Slootmackcrs (89), gcb. te Tilleur op 7.3.1920, 
dochter van Joseph Hubert, Andró en van Maria, Antoi- 
netto Dispy.

8. Agnes Stephania (90), geb. op 29.9.1922 te Vorselaar en 
er gehuwd op 2.1.1947 met Leo Buggcnhoul (91), archivaris, 
geb. te Tlamme op 14.12.1921, zoon van Carolus Ludovicus en 
van Rosalia Boel.
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geb.

5.5.1831 ovcrl.cn er op

er ongehuwd overl.

9. Martha, Pelagia, Francisca (92) geb. op 26.1.192-1 te Vor. 
sclaar. Gehuwd op 27.5.19-19 te Herentals met Eduard, Ccline 
Verhclst (93), geb. te Hamme op 23.1.1919. zoon van Henricus 
en Hortensia, Philómena Boel.

10. Leontina, Marcella, Carolina (94) - (MARCELLA van ’t 
SPIEKEN), geb. op 28.3.1926 te Vorselaar en er gehuwd op 
28.5.1949 met Frans, Ludovicus Ciclcrs (95), diamantbewerker, 
geb. te Grobbendonk op 15.8.1922, zoon van Henricus en van 
Maria, Virginia Claes.

11. Cyriel, Ludovirus Maria (96) autotechnieker, geb. op 
29.4.1927 te Vorselaar en gehuwd te Herentals de 4.6.1949 met 
Bertha van Looy (97).

12. doodgeb. mann. (98), 11.11.1932 Vorselaar.
VIII. 3. Maria, Christina (99) - (MIT van ’t SPIEKEN), geb. op 
23.9.1891 te Vorselaar cn er gehuwd op 22.11.1927 met August 
Verhaart (100), Schoolhoofd te Vorselaar, geb. op 5.11.1905 te Vor
selaar, zoon van Peter, Jozef, Maria cn van Angclina van Olmen.

VI. 5. Carolus (101), geb. op 19.2.1831 en overl. op 17.1.1834 te Vor
selaar.

6. Rcgina (102),. geb. op 27.3.1835 te Vorselaar en er ovcrl. op 
12.6.1901. Gehuwd te Vorselaar op 13.2.1857 met Fransciscus van dc 
Vel (103), landbouwer, geb. te Vorsc]aar op 15.8.1830 cn aldaar overl. 
23.5.1867, zoon van Joannes en van Anna Elisabeth van den Broeck.

7. Philomcna (104), geb. op 22.3.1851 te Vorselaar. Huwde met 
•Joannes Baptista Coopmans (105), en vertrok op 22.2.1867 naar Pul- 
derbos.

8. Maria (106), geb. op 8.2.1838 te Vorselaar en 
op 21.9.1861.

V. 5. JOANNES FRANCISCUS (107), die volgt.

V.

VERBEECK JOANNES FRANCISCUS (107) - (SUSKE KERREMA- 
KERS), wagenmaker, aan de Pallaeracrd, 34. Werd geb. op 17.4.1799 tc 
Vorselaar en ovcrl. er op 21.7.1858. Huwde te Vorselaar op 24.4.1830 met 
MARIA MAGDALENA CUYPERS (108), geb. te Grobbendonk op 25 
Prairial XI en ovcrl. op 27.3.1870 te Antwerpen, dochter van Jan Francis 
en van Elisabeth Nuyts.
VI. 9. Rcgina (109), geb. te Vorselaar op 
9J2.1832.

10. Catharina (110), geb. te Vorselaar op 3.12.1832.
11. Carolina (111), geb. te Vorselaar op 14.7.1836 en overl. op 11.1. 

1909 te Emblchem. Huwde op 10.11.1855 te Pulle met Joannes Bap
tista de Schutter (112), geb. te Pulle op 24.5.1810 en overl. te Emblehom 
op 12.4.1892, zoon van Gummarus cn Maria Catharina Grijp.

12. LUDOVICUS (113), die volgt.
13. Theresia, (113a), geb. te Vorselaar op 20.2.1843 en cr overl. op
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Vorselaar OP

18.3.1925. Gehuwd met Franciscus, Eduardus Philibert, (113b), geb. tc 
Viersel op 29.11.1839 en er overl. op 25.9.190-1, zoon van Gerardus en van 
Maria Palmans.

VI.

VERBEECK LUDOVICUS, (113) - (LOUIS KERREMAKERS), wa
genmaker, geb. te Vorselaar op 22.6.1840 en er overl. op 19.1.1885, Ge
huwd met MARIA THERESIA COOPMANS, (114), geb. tc Pulderbos 
op 24.11.1844.
VIL 11. Petrus Franciscus (115),  (SUSKE KERREMAKERS), tim
merman, werd geboren te Pulderbos op 16.4.1864 en overl. te Vorselaar 
op 4.4.1940. Huwde op 1.5.1895 met Angelina van Tendeloo (zie: 71) 
HjIENEKEN den DEKKER), geb. op 12.9.1864 te Vorselaar en er overl. 
5.2.1915, dochter van Joannes Baptiste en van Joanna Geysels. (zie VTI. 
10 - 71).

VIII. 4. Franciscus, Julianus, (116) - (JUUL van ’t SPIEKEN), geb. 
te Vorselaar op 16.5.1896.

5. Josephus, Emilius, (117), geb. op 15.12.1898 te Vorselaar en 
cr overl. op 25.2.1917.

6. Stephania, Melania, (118) - (MELLEKEN van ’t SPIEKEN), 
werd geb. op 4.9.1900 te Vorselaar. Trad op 8.12.1917 in het klooster 
der Zusters Maricollen te Antwerpen, werd gekl. op 11.3.1918, prof. 
3.4.1919, eeuwige beloften op 17.4.1922 en werd verplaatst naar Berlaar- 
Hetkant op 13.9.1926 waar zij haar Zilveren Jubileum vierde in Augus
tus 1942.

7. Alfons Lodewijk, (119) - (LOUIS van ’t SPIEKEN of kortom 
’t SPIEKEN), diamantslijper, werd geb. op 8.3.1903 te Vorselaar. 
Huwde er op 1.7.1925 met Maria Augustina de Laet (120), geb. op 
26.2.1905 te Vorselaar, dochter van Augustinus en van Josephina 
Moons. Houd aan de Riemstraat de herberg «In ’t Sportveld» open.

IX. 18. Emilia, Josephina, Francisca, (121), geb. te Vorselaar op 
7.3.1926 - onderwijzeres te Pulderbos.

14. Marcel, Carolus, Stcphanus, (122), geb. te 
4.8.1928 en er overl. op 16.2.1929.

VIII. 8. Carolus. Petrus, (123) - (CHAREL van ’t SPIEKEN), han
delaar, geb. 30.6.1904 te Vorselaar. Uitbater van ’t Spieken (nu 
uitsluitend winkel).

VII. 12. Augustinus, 1(124) - '(DIKKE KERREMAKERS), houtzager, 
werd geb. op 23.11.1865 te Vorselaar en overleed op 7.5.1932 te St Le- 
naerts. Huwde te Grobbendonk Angelina Marien, (125), geh. op 27.6.1870 
te Grobbendonk. Zij vertrokken van Vorselaar naar St. Lenaerts op 10. 
5.1899.

VUT. 9. Alphonsus, (126) . (WITTE KERREMAKERS), timmer
man, geb. te Grobbendonk op 26.10.1890. Huwde tc Strijp (Noord. 
Brabant) op 10.10.1919 met Maria Catharina Vcrbeeck, (127), geb. 
te Lom mei op 19.4.1891, dochter van Peter Jan en Elisabeth Cuypers.
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on er

vorsel op 22.9.1924, zoon van Jan Lodewijk 
van Ginneken.

21. Antonia Alfonsinc, (148), geb. op 28.7.1980 te S. Lenaarts.
22. Justina Joscpha, (149), geb. op 17.5.1933 te S. Lenaarts.

VIH. 15. Carolus Maria, (150), geb. op 9.5.1908 te S. Lenaarts 
ongehuwd overl. op 10.9.1938.

16. Julia Josepha, (151), geb. te S. Lenaarts op 3.8.1914
gehuwd op 13.10.1934 met Jan Frans van Siaqyen, (152), metaalbewer-

10. Maria Justina, (128), - (JUSTIEN KERREMAKERS), werd 
geb. op 8.1.1892 te Vorselaar. Huwde te St. Lenaarts op 4.11.1915 Jo- 
annes Augustinus Willems, (129), steenbewerker, geb. op 21.11.1887 te 
Pulderbos, zoon van Victor en van Maria de Wijn.

11. Maria Leontina (130), - (MARIE KERREMAKERS), geb. 
te Vorselaar op 1.10.1893 en huwde te S. Lenaarts op 27.5.1920 Joannes 
Frans Willems, (131), geb. te Pulle op 19.6.1890, zoon van Victor en 
van Maria de Wijn.

12. Josephus (32), (JOS KERREMAKERS), werd geb. te Vor- 
sclaa op 18.1.1895 en huwde te St. Lenaarts op 2’ ï. l’»22 met JurMna 
Joanna Lauryssen, (133), geb. te St. Lenaarts op 81.8.1900, doch
ter van Joannes Ludovicus en van Maria Willems.

IX. 15. August Maria, (134), geb. tp Komen op 12.10.1922. Iluwde 
te S. Lenaarts op 17.5.1947 met Elisabeth Franck (135) geb* 
te S. Lenaarts op 19.9.1924, dochter van Franciscus en van Leonia 
Tack.

16. Angclina Ludovica, (136), werd te S. Lenaarts geb. op 
12.9.1924 en huwde er op 12.2.1944 met Hcnricus Ludovicus Quirii- 
nen, (137), geb. te Westmalle op 4.6.1924, zoon van Carolus Ludo
vicus en van Maria, Paulina Gcys.

17. Alfonsus, (138), geb. op 10.2.1932 te St. Lenaarts.
18. Marcel Jan, (139), geb. op 27.2.1936 te St. Lenaarts.

VIII. 13. Maria Christina, (140) - (STIEN KERREMAKERS), geb. 
op 16.5.1896 te Vorselaar en gehuwd te St. Lenaarts op 12.8.1920 met 
Hcnricus Florentinus, Josephine van Genegen (140), geb. te Borger- 
hout op 26.10.1887, zoon van Florentinus Constantinus en van Anna 
Cornelia Lambrechts.

14. Hcnricus, (141) . (HEINTJE KERREMAKERS), timmer
man, werd geb. te Vorselaar op 12.1.1898 en huwde te St. Lenaarts op 
9.6.1920 met Joanna Mertens, (142), geb. op 26.7.1901 te S. Lenaarts, 
dochter van Petrus Joannes en van Maria Elisabeth Jorissen.

IX. 19. Augustinus, (143), voerman, geb. te St. Lenaarts op 9.1.1921 
en er gehuwd op 28.11.1942 met Augusta Knaepken, (144), geb. te 
St. Lenaarts op 12.10. 1923, dochter van Desiderius en van Anna 
Catharina Hoefnagels.
IX. 20. Angclina, Joanna, (146), geb. op 6.10.1924 te S. Lenaarts 
en er gehuwd op 12.4.1947 met Juul, Gabriels, (147), geb. te Rijke

en van Theresia, Maria
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(LOUIS BOER), diamantslij
per, geb. te Vorselaar op 28.11.1900 en er gehuwd op 14.1.1922 met Al- 
bcrtina Mathildis Soniers, (167), geb. op 8.9.1901 ie Vorselaar, doch
ter van Karei en van Emma Maria Celis.

26. Maria Carolina, (171), geb. te Vorselaar op 8.6.1927 
gehuwd op 15.6.1946 met Franciscus, Josephus, Maria van den Bulck 
(172), diamantbewerker, geb. te Herenthout op 20.10.1925, zoon van 
Alphonsus Joannes en van Maria Julia Geraerts.

VIII. 22. Hendrik, (173) - (RIKUS BOER), diamantslijper, werd 
geb. op 8.2.1903 te Vorselaar en huwde te Grobbendonk op 13.1.1923 met 
Maria Elisabeth Hackselnians, (174), geb. te Grobbendonk op 10.8.1904, 
dochter van Josephus en van Regina, Josephina Vercammen.

IX. 27. Martha, Regina, Josephina, (175), geb. te Grobbendonk op 
28.5.1923, gehuwd te Vorselaar op 12.4.1947 met Marcel van Campen-

IX. 25. Jozef, (168), diamantbewerker, geb. op 29.5.1922 te Vorse
laar en er gehuwd op 30.6.1945 met Angcla Maria Horenians, (169), 
geb. te Vorselaar 10.5.1923, dochter van August, Philip en van Anna 
Bertha Proost.

kor, geb. te Oostmalle op 18.5.1910, zoon van Eduflird en van Maria 
Jochcms.

VII. 13. Josephus, (153) - (BOERKE KERREMAKERS), landbouwer,- 
hout koopman, werd geboren te Vorselaar op 2.12.1867 en overl. te Pulle 
op 14.10.1929. Huwde te Vorselaar op 8.2.1890 met Maria Catharina So- 
nicrs, (154) - (TRIEN BOER), geb. op 25.5.1869 te Vorselaar, dochter 
van Franciscus en van Joanna Krekels.

VIII. 17. Maria Theresia, (155) - (MARIE BOER), werd geb. op 
10.7.1890 te Vorselaar en overl. in 1938. Huwde op 3.7.1913 te Vorselaar 
met Cornelius Hcndrickx, (156), geb. te Keerbergen op 31.1.1891, zoon 
van Joannes Guilielmus en van Maria Virginia van den Broeck.

18. Maria Mathildis, (157) - (MATHIL BOER), geb. op 15.2. 
1898 te Vorselaar en er gehuwd op 3.2.1923 met Josephus Ludovicus 
van Lccin putte, (158), diamantbewerker, geb. op 10.2.1896 ie Bouwel, 
zoon van Jan August en van Anna Cornelia Somers.

19. Maria Christina, (159) - (STIEN BOER), geb. op 17.11.1892 
te Vorselaar en er gehuwd op 2.9.1911 met Josephus van Laer, (160), 
diamantslijper, geb. op 22.12.1889 te Vorselaar, zoon van Jan Hendrik

van Regina van de Velde.
20. Joannes Franciscus, (161), (SUS BOER), diamantslijper, geb. 

Vorselaar op 5.3.1895. Huwde te Grobbendonk op 23.5.1914
met Angelina Soniers, (162), geb. te Grobbendonk op 15.8.1895 en overl. 
er op 5.12.1914, dochter van Joseph en van Rosalia van Vlaenderen. 
Huwde voor de tweede maal te Grobbendonk op 28.5.1921 met Catha
rina Julia Lickens, (163), geb. te Grobbendonk op 2.3.1896, dochter van 
Poter Frans en van  Verswyver.

21. Ludovicus, Josephus, (166)
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hout, (176), mekanieker, geb. te Vorst op 11.5.1021, zoon van Jan 
Baptist en van Pauline Jcanne Wens.

28. Josephus, Andreas, (177), diamantslijper, geb. te Vorselaar 
op 1.9.1926 en er gehuwd op 12.8.19.50 met Maria Melania van den 
Broeck, (178), geb. te Vorselaar op 17.4.1929, dochter van Joannes 
Baptista en van Anna Catharina Adriaensscn.

29. Franciscus, Josephus, Emma, (179), geb. op 20.8.1929 te 
Vorselaar en er overl. op 15.1.1930.

30. Maria Emilia, (180), geb. op 6.7.1931 te Vorselaar.
VJII. 23. Sophia, (181) - (FIEN BOER), geb. te Vorselaar op 19.6. 
1905 en er gehuwd op 19.1.1924 met Jozef Lodewijk Teurlinckx, (182), 
geb. te Zoerle-Parwijs op 3.10.1898, zoon van Pietcr Jozef en van Maria 
Josephina Bruynseels.

24. Jozef, August, (183) - (GUST BOER), diamantbewerker, 
geb. op 28.8.1907 tc Vorselaar en er gehuwd op 6.4.1929 met Maria 
Paulina Drespelcers (184), geb. te Balie (Zanthoven, op 20.2.1906, 
dochter van Petrus Josephus en van Maria Catharina de Meutter.

IX. 81. Joseph, (185), geb. te Vorselaar op 7.1.1930.
VIII. 25. August, Victor, (186) - (VIC BOER), diamantbewerker, geb. 
te Vorselaar op 18.11.1909 en er gehuwd op 17.12.1931 met Sophia, 
Maria Verheyen, (187), geb. te Vorselaar op 28.8.1911, dochter van Lu- 
dovicus en van Theresia Breugelmans.

IX. 32. Maria, Ludovica, (188), geb. te Vorselaar op 2.6.1932.
83. Franciscus, Josephus, (189), geb te Vorselaar op 20.5.1936.
34. Jeanne, Ludovica, (190), gob. te Vorselaar op 80.8.1938.

VIII. 26. Angelina, Francisca, (191) - (LIEN BOER), geb. te Vorse
laar op 17.1.1918 en er gehuwd op 30.4.1982 met Josephus, Ludovicus 
Baeyens, (192), landbouwer, geb. tc Lille op 18.10.1909, zoon van Fran- 
ciseus, Bonifacius en van Philomena, Maria, Veronica Maegh.

VII. 14. Henricus, (193) - (HEINKE KERREMAKER6), meubelma
ker, geb. te Vorselaar op 17.8.1870 en overl. te Herentals op 19.10.1938. 
Gehuwd te Herentals op 21.4.1909 met Theresia, Delphina van Doninck, 
(194), geb. op 22.12.1875 te Herentals en er overl. op 12.1J937.

VIII. 27. Maria, Leontina, Joanna, (195) - (LEONTINE KERREMA- 
KERS), geb. te Herentals op 24.11.1910 en er gehuwd op 19.2.1938 met 
Karei, Jozef Bal, (196), geb. te Herentals op 14.4.1910, zoon van Jan 
Baptist en van Maria, Pelsmaekers.

28. Anna, Josepha, Elisabeth, (197) - (ANNA KERREMA- 
KERS), geb. te Herentals op 1.6.1915 en er gehuwd op 17.9.1949 met 
Josephus, Augustinus, Maria Bal, (198), geb. te Herentals op 30.4.1913, 
zoon van Jan Baptist en van Maria Pelsmaekers.

VII. 15. Maria Leontina, (199) - (LEONTINE KERREMAKERS), geb. 
te Vorselaar op 25.1.1873 en er gehuwd op 20.6.1893 met Josephus van de 
Vel, (200), geb. te Vorselaar op 29.1.1866 en er overl. op 4.5.1948, zoon 
van Franciscus en van Regina Verbeeck.
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16. Joanna Christina, (201) - (STIEN KERREMAKERS), geb. te 
Vorselaar op 11.4.1876 en er gehuwd op 23.1.1903 met Jozcj, Frans Ja
cobs, (202), diamantslijper, geb. te Lille op 23.1.1875, zoon van Petrus 
en van Catharina Wagemans.

17. Karei, Frans, (203) - (CHAREL KERREMAKERS), schrijn
werker, geb. te Vorselaar op 24.1.1879 en er gehuwd op 21.6.1905 met 
Maria, Carolina van hommel, (204), geb. te Vorselaar op 20.9.1885, doch
ter van Frans en van Florentina, Maria, Caroline Nelis.

VIII. 29. Maria, Leontina, (205) - (LEONTINE van CHAREL KER
REMAKERS) , geb. te Vorselaar op 25.6.1906 en er gehuwd op 22.6. 
1931 met Desidcer Mollen, (206), landbouwer, geb. te Ooien op 8.12. 
1906, zoon van Jozef en vau Maria, Rosalia Peeters.

30. Peter, Frans, (207), schrijnwerker, geb. te Vorselaar op 
13.10.1907 en er gehuwd op 1.2.1941 met Maria, Regina Cavens, (208) 
geb. te Vorselaar op 5.12.1905, dochter van August en van Anne, 
Maria Phndelaers.

31. Joanna Christina, (209)  (ST1EN van CHAREL KERRE
MAKERS), geb. te Vorselaar op 16.7.1910 en er gehuwd op 15.6.1929 
met Petrus, Josephus van Hout, (210), geb. te Poederlee op 31.10. 
1901, zoon van Joannes, Franciscus en Rosalia Wuyts.

32. Amclia, Maria, Augustina, (211) - (MARIE van CHAREL 
KERREMAKERS), geb. te Vorselaar op 3.1.1912. Trad in ’t klooster 
der Eerw. Zusters Marikollen te Antwerpen op 26.11.1933 onder naam 
van E. Z. Athanasia, kleding op 30.5.1934, prof. 30.5J935 en Eeuwige 
beloften op 28.8.1938.

33. Mathilda, Joscpha, Maria, (212) - (MATHIL van CHAREL 
KERREMAKERS), geb. te Vorselaar op 13.12.1913. Trad in het 
klooster der Zusters van de Christelijke Scholen te Vorselaar op 19.9. 
1935 onder naam van E. Z. Marie-Malvine. Kleding: 8.4.1936, prof. 
16.8.1937.

34. Martha, Henrica, Regina, (213) - (MARTHA van CHA
REL KERREMAKERS), geb. te Vorselaar op 31.1.1920 en er gehuwd 
op 27.7.1946 met August, Ludovicus, Julius Verbist, (214), landbou
wer, geb. te Pulle op 1.4.1921, zoon van Petrus, Augustinus en van 
Julia van Eckelpoel.

35. Magdalena, Victoria, (215), geb. te Vorselaar op 17.12.1921 
en er gehuwd op 30.12.1944 met Gustaaf, Juliaan Verbist, (216), 
tuinbouwer, geb. te Pulle op 20.4.1920, zoon van Petrus, Augustinus 
en van Julia van Eckelpoel.

36. Emma, Francisca, Carolina, (217), geb. te Vorselaar op 
23.12.1924 en er gehuwd op 27.4.1946 met Franciscus, Cyrillus, Maria 
Wouters, (218), geb. te Geel op 6.7.1924, zoon van Franciscus, Gere- 
bermus en van Maria, Josepha Aerts.

37. Elisabeth, Maria, Emilia, (219), geb. te Vorselaar op 
29.6.1926.

88. Josephus, Joannes, Antonius, (220), geb. te Vorselaar 
17.6.1928.
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(JOSEPHINE KERRE-

39. G-ustavus, Ludovicus, (221), geb. te Vorselaar op 7.9.1930.
VII. 18. Augustijn Victor.

en er

geb. te Vorselaar op 12.3.1913 en er 
van Beirendonck,
1914, zoon van Josephus, Franciscus en van Julia Melis.

43. Jozef, Victor, (230), geb. te Vorselaar op 7.3.1915 en er overl. 
op 18.11.1918.

44. Augusta, Maria, (231), geb. te Vorselaar op 13.1.1919 
overl. op 4.7.1928.

45. Josephina, Virginia, Rosalia, (232) 
MAKERS), geb. te Vorselaar. op 27.11.1945 gehuwd met Frans, Albert 
van Peer, (233), werkman, geb. te Poederlee op 6.8.1916, zoon van Karei, 
Bernard en van Theresia, Clementina Meir.

46. Martha, (234), geb. te Vorselaar op 25.10.1922 en er overl. op 
27.10.1922.

47. HENDRIK, BODEWIJK, (235), die volgt.

VIII.
VERBEECK HENDRIK, LODEWIJK, (235) - (RIK KERREMA- 

KERS), meubelmaker, geb. te Vorselaar op 5.2.1924. Gehuwd te Grob- 
bondonk op 4.10.1947 met ROSALIA, LUDOVICA, IRMA GORREMANS) 
(236), geb. te Wommelgem op 2.10.1926, dochter van Carohis en van Ir
ma Daelemans.

VII.
VERBEECK AUGUSTIJN, VICTOR, (222) - (VIC KERREMA- 

KERS), geb. te Vorselaar op 3.7.1882 en er overl. op 11.7,1943. Gehuwd 
te Vorselaar op 13.4.1907 met Rosalia Vereist, (223), geb. te Nijlen op 
19.3.1885, dochter van Lodewijk en van Joanna Roelans.

VIII. 40. Maria, Lcontina, (224) - (LEONTINE KERREMAKERS), 
geb. te Vorselaar op 6.5.1908 en er gehuwd op 27.2.1932 met Frans Ja
cobs, (225), diamantslijper, geb. te Vorselaar op 1.7.1903, zoon van Jozef, 
Frans en van Joanna, Christina Verbeeck.

41. Maria, Theresia, Pelagia, (226)  (MARIE van VIC KERRE
MAKERS), geb. te Vorselaar op 5.12.1909 en er gehuwd op 7.9.1929 met 
Henricus, Ludovicus de Vleeshouwer, (227), geb. te Borgerhout op 6.8. 
1908, zoon van Petrus, Joannes en van Regina, Rosalia Willems.

42. Joanna, Christina, (228) - (STIEN van VIC KERREMAKERS) 
gehuwd op 26.6.1937 met Camillus

(229), diamantbewerker, geb. te Vorselaar op 13.5.
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Taxandria-Jaarverslag 1951

Hel leven van Taxandria in igni werd gekenmerkt door 
een grote verscheidenheid van de behandelde onderwerpen 
in de zes algemene vergaderingen :
18 Januari, belichtte de heer Jan Van Gorp de herkomst en 
de betekenis van onze familienamen volgens de oudste oor
konden uit de veertiende lot de zestiende eeuw.
22 Februari, handelde de heer Drs. August Keersmaeckers 
over Turnhouts deelneming aan het Blazoenfeest te Mechelen 
in 1622.

29 Maart, gaf de heer Drs. Frans Verbiest een inventaris van 
de cijnsrollen en cijnsboeken van de Antwerpse Kempen voor 
1/100 en vervolledigde daarmee in ruime male wal daarover 
tevoren reeds was geplubjiceerd.

26 April, maakten we bij monde van ondergelen.ende ken
nis met een Kempische figuur die ons enkele lijd van tevo
ren was ontvallen, nl. Theophiel Peeters, koster-organist te 
Deurne; en mochten we een kijk nemen in zijn merkwaar
dig werk als verzamelaar van oudkempische volksliederen.

3i Mei kregen we van de heer Ere-inspecleur Edward Sney- 
ers inzage van een reglement voor de lalijnse school van Retie 
rond i65o.

En op 18 Oktober verdedigde de Z. E. H. Kan. F.loris Prims 
zijn theorie over de Dubbeldorpen.

Als gevolg van de gehouden bestuursvergaderingen werden 
o.a. door de Heer Voorzitter en de Heer Conservator nog stap
pen aangewend bij de Heer Burgemeester en hel Stadsbestuur 
om aan te dringen op de aankoop van het huis Dierckx-Nuy- 
ens in de Begijnenstraal, en werd legen 8 Oktober een uit
stap met bezoek geregeld naar de tentoonstelling van Maas- 
landse Kunst te Luik waar een afvaardiging van i5 leden 
konden aan deelnemen dank zij de bereidwilligheid van de 
lieren van den Hove d'Ertsenrijck, Voorzitter, M. De Vel en Fr. 
Boone, die hun auto’s tol onze beschikking hadden gesteld.
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a. een

Het uitzicht van onze vergaderzaal heeft in ruime mate ge
wonnen door de restauratie van onze antieke staande klok en 
van de overige bemeubilering. Onze verzameling merovingse 
voorwerpen werd op schitterende wijze gerestaureerd onder 
de kundige leiding van de heer Prof. Dr. Coremans door de 
diensten van de laboratoria der Belgische Musea van het Ju- 
belpark te Brussel.

Verder werden enkele kunststukken aangeschaft, o 
markant werk van de gekende Kempische heideschilder, So- 
hie,«De Liereman»; een witmarmeren meisjeskopje van Alf. 
Slrijmans ; een terra-cotta beeldje van Van Asten ; een ronde 
Turnhoutse kant van 72 cm. doormeier ; en een i5e eeuws 
kapiteel in gebeeldhouwde zandsteen gevonden te Westerloo.

Onze folkloristische verzamelingen werden aangevuld met 
o.a. 5 devotieprentjes, waartussen één in uitgesneden perka
ment ; oude wafelijzers, strijkijzers en een pensenkroon ; een 
bizonder interessant zak-amulel en een vijftiental oude ko- 
pergravuurtjes geschonken door de Heer Walter Somers ; een 
eglomisé van de geliefde volksheilige St Anlonius, een ko
peren comfoor en een doofpot; een ruitvormige loden leg
penning van de Geelse heilige Dimphna ; een voorziltersarm- 
band van de Leopoldislen, geschonken door de Heer Stijnen, 
van Antwerpen; een kruik in Oostmalle’s aardewerk; acht 
tinnen voorwerpen, waartussen 3 van Turnhouts maaksel, 
nl. een salaadkom, een chocolatier en een wijwatervat. 
De Juffrouwen Bausart uil Kontich verwierven alle recht op 
onze dankbaarheid door het bezorgen aan ons muzeum van 
manuscripten (nl. romans en gedichten) en de chirurgijns- 
tas van wijlen Dr. Renier Snieders. En ten slotte danken wij 
een merkwaardige verzameling van /mgeveier 800 bronzen 
romeinse munten (die thans in behandeling zijn) aan de 
Heer en Mevrouw Melis-Sol. De heer De Backer, onderwijzer 
te S. Pieters Lille bracht enkele cliché’s en documenten aan.

Onze wetenschappelijke bibliotheek groeide aan met niet 
minder dan 238 verschillende werken, van algemene en van 
partikulieren aard. Daaronder vermelden we :
- alle jaargangen van de verhandelingen der Kommissie van 

Toponomie ;
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J. Nuyts.

- Joannes Molanus : de historia SS. imaginum et picturarum 
pro vero eorum contra abusus ;
- Ripa : iconologia ofte uytbeeldinge des verstands ;
- Luc Debaere : het ontstaan en de geschiedenis der neder- 
landse volksboeken ;

- hel eerste deel der derde uitgave van Vlaanderen door de 
eeuwen heen ;
- de aanvulling van de nieuwe delen van de Geschiedenis 
der Letterkunde in de Nederlanden, en van de Algemene 
Kunstgeschiedenis ; evenals het tweede deel van Tonger- 
loo’s oorkonden, door Kan. Erena.
- Van der Ven : de volksdans in Nederland ;
- E. Pater Dierckx : oprichting der Nieuwe Bisdommen in 
de Nederlanden ;
- Verbesselt : Het parochiewezen in Brabant ;
- een reeks monographieën over Belgische kunst ;
- Prims : Antwerpen door de eeuwen heen ;
- James Lever : Het kostuum 3e deel ;
- en twee rederijkersspelen van de Lierse rederijker Corné- 
lis De Bie.

Aan al onze bereidwillige begiftigers bieden wij de verze
kering aan van onze oprechte dank.
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DE MEYER (Pater Petrus B.): Dc Onze Lieve Vrouwkens te Turn
hout. Geschiedenis van dc hoek, en gcvclkapeUekcnt. (Henri Proost & 
C°), Uitg.: Turnhout, 1951. - kl. 8° - 76 blz. - geïll.

Een sympathiek boekje. Deze geschiedenis van de Turnhoutse Lieve 
Vrouwkens, van de talrijke en soms zeer oude hoek- en gevelkapellekens, 
die de hoofdstad van de vrome Kempen sieren, moest eenmaal geschre
ven worden. Pater Petrus B. De Meyer, o.f.rn., heeft het gedaan. Hij 
heeft het prachtig gedaan. Met de speurderszin en de nauwgezetheid van 
de ervaren historicus heeft hij al het wetenswaardige in verband met de 
oorsprong van de beeldjes en de ontwikkeling van de specifiek Turnhoutse 
Mariadevoties nagevorst en genoteerd. Het wordt evenwel geen droge op
somming. Verre van daar. Kleurige détails, plezante anecdoten, onge
kunstelde volksverhalen, ontroerende trekken van echt Kempische Mari
ale godsvrucht, weet de auteur tussen de geschiedkundige aantekeningen 
te weven, zodat de tekst werkelijk boeiend is en genietbaar voor elkeen. 
Een twintigtal mooie foto’s verluchten het werk, dat op buitengewoon 
keurige wijze door de firma Henri Proost & C° werd uitgegeven. Het boek
je verdient een plaats in de huisluid iotheek van alle Turnhoutse gezinnen, 
en we hopen dat het zijn weg zal vinden naar de klas- en schoolbiblio
theken te Turnhout en in het omliggende.

We wensen ons Eerwaarde Medelid, Pater De Meyer, van harte geluk 
met dit uitstekend werk, dat we een ruime verspreiding toewensen.

A. Claes.

SCHOETERSt K.t S. J.: Een geniaal Strateeg. Pater Emiel Van 
Hencxthoven S. J. (1852-1906). Uit.: Leuven, Pro Apostolis, (1951). - 
16° - 62 blz. - geïll. «

In deze flink geschreven en mooi verluchte brochure brengt Pater 
Schoeters S.J. een zeer boeiende schets van het leven en het werk van 
zijn ordebroeder Pater Emiel Van Hencxthoven, geboren te Mol in 1852, 
overleden te Wombali (Belg. Kongo) in 1906, en dit naar aanleiding van 
het eerste geboorte-eeuwfeest van deze stichter van de Kwango-Missie, 
«die van de zwarten een volk wilde maken en hun leerde de arbeid te 
beminnen».

Met de bedrevenheid van een ervaren biograaf weet de auteur uit de 
vele of de schaarse bronnen nauwkeurig alle belangwekkende détails en 
data op te rakelen, ook de treffende anecdoten, en hij beheerst de kunst 
om dat alles in een boeiend en levendig verhaal te verwerken. We moeten 
E. P. Schoeters dank weten de machtige figuur Pater Van Hencxthoven, 
die een groot missionaris is geweest, op zo treffende wijze in herinnering 
te hebben gebracht.

We hopen met de schrijver dat de gemeente Mol aan deze grote Kern-
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A. Claes.

F.

A. Claes.
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A. Claes.
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penaar, ter gelegenheid van zijn eerste geboorte-eeuwfeêst (1952), een 
waardig gedenkteken zal oprichten.

DELAUNOIS, Herman. Het Natuurreservaat der Kalmthoutse Heide. 
Uitg.: Antwerpen, Vereniging Natuur- en Stedenschoon, 1950. 8° - 74
blz. - gcill.

Zoals de auteur het in zijn «woord vooraf» zegt, handelt dit werk «niet 
alleen over de schoonheid en het natuurleven» van de heide, maar «het 
voornaamste element in deze monografie is namelijk de betekenis die 
dient gehecht aan de strijd voor het behoud van die (Kalmthoutse) heide 
en de totstandkoming van ons Nationaal Natuurreservaat.» Schrijver be
handelt grondig en uitvoerig, en op zeer boeiende wijze, de schoonheid 
en het karakter van de Heide, het leven op de heide: flora en fauna, 
liet ontstaan van het landschap (geologie). De laatste hoofdstukken heb
ben betrekking op «Wat zeggen de geschiedschrijvers over onze heide
streek?» - een diepgaande en zeer lezenswaardige studie - en op «De 
Heide wordt Natuurreservaat». De twintig enigmooie kunstfoto’s waarmee 
het is verlucht, verlenen aan dit boek de allure van een album, en ze 
zijn werkelijk een openbaring van de weidse pracht en de rustig stille 
heerlijkheid van het heidelandschap. Dit werk van Delaunois kan een 
model heten van een volledige heemkundige studie. Alle aspecten van het 
bestudeerde heem komen volkomen tot hun recht.

’7' LAND VAN RIJEN. Driemaandelijks cultureel Liers tijdschrift, 
jaargang 1 - 1951 - Aflevering I. - Abonnement: 100 F. - Postrekening 
nr 4513.28 Boschmans Lier.

Al gaat het om een «algemeen cultureel» tijdschrift, dat onder meer 
historische en oudheidkundige bijdragen en «interessante oude handschrif
ten» wil publiceren, toch kunnen we niet nalaten dit nieuw tijdschrift 
hier met sympathie te begroeten. De flinke ploeg medewerkers die, naar 
het ons toeschijnt, de Lierse «intelligentsia» in al haar schakeringen ver
tegenwoordigen, willen, mits de nodige verruiming, de taak voortzetten 
van de verdwenen tijdschriften «Lyrana» en «Lier, vroeger en nu». De 
eerste aflevering brengt reeds enkele hoogst interessante bijdragen, o.m. 
«Het Land van Rijen» waarin Kan. Floris Prims het land van Rijen 
historisch en geographisch situeert, en uitweidt over de toponymie van 
Rijen; «Mgr Ophovius, bisschop te Lier» door P. J. A. Nuyens, O. P.. 
«De bronnen van de ’Familie Hernat’ (F. Timmermans)» door J. De 
Ceulaer; een bio-bibliographische schets over Prof. Dr. Lodewijk Van 
Boeckel, door M. Boschmans, e.m.a. Ken degelijk, verzorgd en werkelijk 
interessant tijdschrift, dat we van harte een lang leven en een hoge bloei 
toewensen.
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DE BROEY, Steven: DE LORD.KANSELIER. Het leven en de mar
teldood van Thomas More. Uitg.: Tielt, Lannoo, (1951). - S° - 190 blz. • 
gcill.

De auteur brengt ons hier een geromanceerde biographie van de boe
zemvriend van Erasmus, de Heilige Thomas More, «een figuur die zich 
opdringt aan onze tijd» zoals de uitgever terecht in een omslagnota laat 
opmerken. De schrijver heeft zich aan de beste bronnen geïnspireerd, en 
vooral aan het werk van Pater Bridgett, die hem «de meest vertrouw
bare wegwijzer» .leek. Daar heeft hij goed aan gedasta. Het leven van 
More, dat hij ons brengt, is een waarheidsgetrouw verhaal. Al is het ge- 
-romanceerd, toch staat het op vaste geschiedkundige grond. En dit is een 
niet geringe verdienste. Het boek is vlot, keurig en ongemeen boeiend 
geschreven, en het zal er veel toe bijdragen om de stichtende en inne
mende figuur van Thomas More ook bij ons beter te leren kennen en 
waarderen.

CARON, Lud. Claires voix. - Chansonnier des petits chantres do Vin- 
stitut Saint Louis. Musique et parolcs de L. Caron. . Bruxelles, Ed. Van 
Muysewinkel, (1951).

De E. H. Lud. Caron is weldra sinds 20 jaar leraar aan het S. Aloy- 
siusinstituut te Brussel; samen met de dagelijkse klastaak werd hem de 
zorg opgedragen voor het knapenkoor dat onder zijn knappe en bevoegde 
leiding niet alleen allerhande feestelijkheden in het Instituut zelf op 
te luisteren heeft, maar ook meermaals in het jaar optreedt in verschil
lende kerken van de Brusselse agglomeratie. Ongetwijfeld heeft ook hij 
moeten ondervinden dat lang niet alles wat onder de rubriek «"kinderlied» 
of «voor knapenkoor» de wereld wordt ingezonden, beantwoordt aan wat 
de koorleider zoekt of voor zijn koor geschikt acht. Zo is hij zelf dan 
aan het werk getogen, heeft zich laten leiden door bepaalde gelegenheden, 
en ook eigen vinding vrij spel gelaten; en ten slotte heeft hij in dit bun
deltje het beste verzameld wat aan zijn inspiratie ontsproten is. 76 num
mers met een grote verscheidenheid van inhoud en bewerking: profane 
liedjes en godsdienstige gezangen; kampeernummertjes en zelfs enkele 
latijnse gebeden: alles nieuw en fris, «ad captum» van de speelse jeugd 
waarvan het hart zo ontvankelijk is voor allerhande indrukken en ge
moedstemmingen.

In zijn teksten, waarvan sommige een zeer geslaagd archaiek karakter 
vertonen, blijft hij steeds eenvoudig en boeiend voor de kinderziel. Aan 
zijn jarenlange ervaring heeft hij het te danken dat hij zich in het be
handelen van knapenstemmen zo volledig thuis voelt, met het gunstig 
gevolg dat zangerigheid en natuurlijke phrasering zijn hoofdkenmerken 
zijn. Ik vrees echter dat bij de minder-ingewijden in het vrije rythme 
van het Gregoriaans, het tiental liederen die hij in deze vorm gegoten 
heeft, minder in de smaak zullen vallen, al zijn zij ook niet minder ver
dienstelijk, En in de aangepaste vignetten waarmee hij al zijn liederen
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beeft voorzien, en die alleen reeds het doorbladeren van het bundeltje 
tot een genot maken, erkennen we een rastekenaar, die zowel het klas
sieke als het barokke en bet meer moderne genre beheerst. Wij kunnen 
alleen betreuren dat de sympathieke koorleider het niet heeft aangedurfd 
(?) ook zelf bij ieder nummer de door hem gedroomde begeleiding te 
schrijven. Niettegenstaande deze opmerking en het constateren van enkele 
drukfeilen, als hier en daar een vergeten maatstreep of verlengingspunt, 
pleit het werkje voor de onderlegdheid van dichter-musicus-tekenaar. We 
weten ten andere dat zijn werk en zijn optreden te Brussel steeds ge
waardeerd wordt; en dat strekt ook tot eer van Turnhout, zijn geboor
testad, en van Taxandria, waarvan hij zelf evenals zijn Familie sinds 
ja ren trouwe leden zijn.
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