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De Schelde en de Rupel waren in de late middeleeuwen twee vitale handels-
wegen in het hertogdom Brabant, maar aangezien de Schelde over haar hele 
breedte tot het Vlaamse territorium behoorde en de Rupel gedeeltelijk, zijn in 
de archieven verslagen van meerdere grotere en kleinere incidenten terugge-
vonden, gewelddadige confrontaties tussen Vlaamse en Brabantse onderdanen.1 
Vanaf 1315 steeg het aantal ongeregeldheden rond de Rupelmonding enorm en 
dat hield zeven jaar lang aan, tot 1322. Of dit verschijnsel enkel en alleen te 
verklaren is door de machtswissel in het hertogdom Brabant na de dood van 
hertog Jan II in 1312, zoals gesuggereerd wordt in het artikel Het financieel-
economisch profiel van de stad Mechelen, is maar de vraag. De hertog liet na 
zijn dood een zoon na die pas twaalf jaar oud was. Van die chaotische periode 
zouden louche individuen gebruik gemaakt hebben om de binnenwateren te ter-
roriseren.2 Daardoor zouden die rivierschuimers allemaal gelijkgesteld worden 
met ordinaire boeven, maar het lijkt erop dat er meer aan de hand was.

Dat de gemoederen danig verhit raakten is wel te verstaan. In 1312 was trou-
wens al een zekere Hendrik Lessvych, een Vlaming, in Antwerpen zonder vonnis 

de kop afgeslagen en zijn hoofd werd op een staak naast het water gezet, tot 
afschrikking van al diegenen die nog wilden roven zoals die Hendrik had willen 
doen.3 Van Vlaamse kant maakte men bij die overvallen geen onderscheid tus-
sen Brabantse en Mechelse transporten, integendeel, het leek zelfs dat ze het 
speciaal gemunt hadden op vrachtschepen van of naar Mechelen. 

De overvallen op Mechelse vrachtschepen gingen onverminderd verder, zodanig 
dat ze in Mechelen, moe getergd door de vele zogenaamde afpersingen en be-
rovingen, begin januari 1316 zelf tot actie overgingen. Stadsheer Floris Berthout 
was met een aantal getrouwen uitgevaren naar de Rupelmonding om ze daar 
mores te leren. Het was er hard aan toe gegaan, de aanvallers hadden brand 
gesticht in Rupelmonde, er werd gevochten en er vielen gewonden. Het bleef 
niet zonder gevolgen want de kastelein van Rupelmonde riep een compagnie 
krijgsmannen samen om die inbreuk te bestraffen: “dat de castellain van Rupel-
monde ende sine hulpers .. comen siin binnen Brabant met ghewapender hant … 
ende braken shertoghen lant ende leiden ghevaen den vors. here Florense tote 
Rupelmonde”.4 Wanneer die strafexpeditie uitgevoerd werd is niet precies vast te 

De heren Vilain en de Schelde begin veertiende eeuw
Chris Apers

De Schelde vanaf Sint-Amands tot Schelle en de Rupel tot Eikevliet helemaal onderaan. Van de Oude Schelde restte nog slechts een smalle geul. Handgetekende kaart, eind 16De Schelde vanaf Sint-Amands tot Schelle en de Rupel tot Eikevliet helemaal onderaan. Van de Oude Schelde restte nog slechts een smalle geul. Handgetekende kaart, eind 16dede eeuw  eeuw 
(©Algemeen Rijksarchief)(©Algemeen Rijksarchief)
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stellen en evenmin is het duidelijk of het toen bij die ene vergeldingsactie bleef; 
in elk geval werd tijdens een van die represailles een belangrijke heer uit het 
Vlaamse kamp gedood, Jan Vilain, een ridder. De misdaden die Berthout en zijn 
kompanen aangerekend werden waren niet min. Behalve de doodslag hadden 
ze geweld gepleegd op Vlaamse grond en wateren, wat een zware inbreuk was 
op de rechten van de Vlaamse graaf. Net toen, in maart 1316, verkocht Floris 
Berthout zijn helft van de Mechelse stadsheerlijkheid aan de Henegouwse graaf, 
een transactie die ongetwijfeld verband hield met dit conflict.5

De stad Mechelen moest bijgevolg haar zaak bepleiten op twee niveaus, eerst 
en vooral voor het herstel van de vrede met de graaf van Vlaanderen en daar-
enboven voor de verzoening met de familieleden van Jan Vilain. De Vlaamse 
graaf Robrecht van Bethune onderwierp de zaak op 28 oktober 1316 aan een 
jury waarin een gelijk aantal Vlaamse en Brabantse edelen zetelden. Deze 
scheidsrechters moesten ook de argumenten van Jan, Hector, Wolfard en Wouter 
Vilain aanhoren. Mogelijk is deze schending van de Vlaamse rechten voorgelegd 
aan het Parlement van Parijs, want een ongedateerde brief vanwege de Franse 
koning maakt melding van de verlenging van een bestand tot Allerheiligen 
eerstkomend (1316?) tussen de graaf van Vlaanderen en de graaf van Hene-
gouwen, die laatste als heer van Mechelen wel te verstaan. Tot de zaak zijn 

beslag kreeg nam de Franse koning de graaf van Henegouwen en zijn heerlijk-
heid Mechelen onder zijn bescherming. Een definitieve vrede met Vlaanderen in 
dit verband werd beklonken bij charter van 18 maart 1318. De stad Mechelen 
kreeg een boete opgelegd van 10.000 pond groten tournois, te betalen aan 
de Vlaamse graaf. Bovendien moesten de voornaamste burgers van Mechelen 
zweren dat de overval en de moord op Jan Vilain buiten hun weten en hun wil 
was gebeurd en dat ze de gebeurtenissen betreurden. De Vlaamse graaf schonk 
de stad vergiffenis en hij verzekerde de bescherming van de Mechelse burgers 
en hun goederen, maar hij kon hen niet behoeden tegen de agressie van de heer 
van Dendermonde en van Hector Vilain en de zijnen.6

In werkelijkheid was de stad Mechelen globaal medeplichtig aan de overval. 
Begin 1316 had de stadssecretaris enkele Mechelse burgers vergoed die met hun 
schepen “ute waren doen men Wolfaerts woninghe bernde”. Dat was niet zonder 
slag of stoot gegaan, want er werden van stadswege vergoedingen betaald aan 
Willem van der Haghen, Seger van Wiltbroec en Hannijn Noen om hun oren te 
laten verzorgen die verwond of afgehakt waren door de Vilains: “har ore [oren] 
te heylene die hem de Vilainninghers hem ane snede” en aan Hein Moerman 
“om [te]goeden om dat hi sinen oere verloes van den Wolfarde”. Dat die naam 
Wolfarde wel degelijk sloeg op Wolfard Vilain, wordt duidelijk in 1322, toen de 
stad de drie heren Vilain rentes betaalde: Wolffaerde Vilayne, Wouter en Hector 
Vilayne. De gevechten met de Vilains maakten zonder twijfel deel uit van de 
aanslag door Floris Berthout. In Mechelen had men dus wel degelijk reden om 
bevreesd te zijn voor wraakacties vanwege de verwanten van Jan Vilain. In okto-
ber 1316 had de stad trouwens boodschappers gestuurd om Mechelse koopman-
nen in Provins en in Wisant te waarschuwen: “te waerne van den Wolfaerde”.7 

Na de confrontaties en de moord in 1316 en 1317 probeerde de stad Mechelen 
een verzoening met de familie Vilain tot stand te brengen. Op 4 april 1318 was 
een zevenkoppige delegatie van het Mechelse stadsbestuur naar Schelle getogen 
“te perlemente ieghen de Wolfaerde”, waarschijnlijk naar de Sint-Bernardsabdij. 
Dit debat leidde tot een tijdelijk bestand dat omstreeks Allerheiligen 1318 nog 
werd verlengd. Het hield echter geen stand want enkele dagen voor Sinksen 
1319 was de Wolfarde Mechelen genaderd tot net voor de Adegempoort, waar 
ze brand stichtten. Weer werden boden uitgestuurd om kooplieden te verwit-
tigen voor de Wolfarde, ditmaal naar Brugge en Gent. Nu ging een delegatie 
Mechelse wethouders hun leed over de Wolfarde klagen bij de Brabantse hertog, 
in februari 1320. Twee keer werd een geestelijke gestuurd naar de Wolfarde, in 
februari 1320 een pastoor en in de maand mei een zekere pater Jan van Aelst. 
De baljuw van het Land van Waas kwam er ook aan te pas en ditmaal leek het 
te lukken. Op 25 augustus 1320 betaalde de stad aan broeder Seger van Waes 
een beloning omdat hij de brief van de vrede van de Wolfarde bracht.8

Nog waren de gesprekken niet afgerond, maar de vrees om zonder het herderlijk 
toezicht van een geestelijke oog in oog te staan met die geweldenaars was toch 
al verminderd. In november 1320 waagde een grote Mechelse delegatie met de 
twee burgemeesters, alle schepenen en raadsheren het om persoonlijk te gaan 
onderhandelen: te perlemente te Calffoert jeghen die Wolffaerde. Enkele weken 
later was er weer een ontmoeting tussen enkele leden van het stadsbestuur en 
de Wolfarde, weer in Kalfort, en dit keer hadden ze afgevaardigden mee van 
de Steden van Brabant.9

Na Pasen 1321 begon de miserie weer. De stad stuurde de bode Willayken naar 
Antwerpen omme onse liede te waerne voer de Wolffaerde die op dwater laghen. De stad en de omwalde burcht van Rupelmonde in de 18de eeuw volgens de Ferrariskaart (©KBR)

De grafelijke burcht van Rupelmonde-1641 (©UGent)  
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Op 18 juni hetzelfde jaar waren de Mechelse schepenen Jan Raduaert, Goedent 
de Vos, Jan van den Slike en Wouter Endout met zijn vieren naar Eyke (Eikevliet) 
gereisd. In juli reden zeven leden van het stadbestuur en hun gezellen twee keer 
uit om de zaak te bepraten, eerst in Baasrode en daarna in Bornem. In oktober 
van dat jaar togen Frank Raduaert en Jan van Waerloos weer naar Eikevliet. Op 
26 november hadden de schepenen Van den Eechoven en Raduaert alsnog de 
Wolfarde opgezocht in Kalfort, dit keer in het gezelschap van niemand minder 
dan Rogier van Leefdaal. Van Leefdaal was de topdiplomaat van het hertogdom 
Brabant en een verwant van de hertog. Er volgden nog zes debatten met of over 
de Wolfarde, waarvan er drie in Kalfort plaats vonden.10 

De gesprekken naderden hun einde. Op Vastenavond 1322 werd de Mechelse 
bode Haghen naar Hector Vilain gestuurd in Temse, waarschijnlijk om hem de 
boodschap te brengen dat er nog een samenkomst ging volgen in de Sint-Ber-
nardsabdij. Dat was het definitieve slot van de besprekingen, want de stad be-
taalde de proost van Wassenberge omdat hij het vredesverdrag met de Wolfarde 
was komen bezegelen met het hertogelijke zegel. De vrede was eindelijk bereikt, 
maar het had de stad Mechelen een ferme duit gekost. De drie heren Vilain: 
Wolfard, Wouter en Hector, kregen vanaf het voorjaar 1322 drie keer per jaar 
een rente uitbetaald door de stad. Vanaf dat ogenblik vielen de overvallen door 
de Wolfarde op de Schelde stil. De gewezen stadsheer Floris Berthout nam de 
schuld van de stad tegenover de heren Vilain over, want hij keerde tussen 1327 
en 1330 de uitkeringen op de respectieve rentes uit aan Wolfard, Wouter en 
Hector Vilain. Bovendien betaalde hij op 2 juli 1328 de broers Wolfard en Wouter 
Vilain het aanzienlijke bedrag van 400 pond groten tournois of 53,33 pond 
groten Vlaams, zoals was overeengekomen in samenspraak met de heren van 
Diest, van Leefdael, van Aksel en van den Moere.11 De graaf van Henegouwen 
betaalde als stadsheer van Mechelen ook vergoedingen uit als verzoening voor 
de moord op Jan Vilain: Hectors oudere broer Filips ontving in 1325 in totaal 
niet minder dan 2.000 pond tournois. Daarenboven betaalde de stad Mechelen 
hem uit naam van dezelfde graaf nog 500 pond tournois voor twee kapelanieën 
voor de overledene en 15 pond tournois vanwege twee opgelegde bedevaarten, 
een naar Santiago de Compostela en de tweede naar Cyprus.12

Wie waren nu precies die houwdegens Vilain? Een hedendaagse wetenschap-
pelijke studie over die familie is tot op heden niet verschenen, maar in 1631 
werd hun genealogie uitvoerig beschreven door André du Chesne. In zijn boek 
verwees hij naar oorkondes uit het archief der graven van Vlaanderen en van de 
abdijen van Boudelo en Sint-Pieters van Gent, maar toch zijn er nog heel wat 
twijfels omdat niet alles wat hij beweerde in de akten teruggevonden is. Een 
aantal van de documenten zijn tot nu toe niet weergevonden, maar toch zijn er 
genoeg oorspronkelijke oorkonden bewaard die de afstamming van de heren 
van Vilain bewijzen.13

Zeker is dat Jan, Hector, Wolfard en Wouter Vilain de kleinzonen waren van 
Alexander Vilain (cit. 1262-1279), heer van Sint-Janssteen, een ridder. Die 
was zelf een kleinzoon van de Gentse burggraaf Hugo II van Gent (cit. 1218-
1232). De heerlijkheid Sint-Janssteen, een domein ten zuiden van Hulst, was via 
Alexander erfgoed van hun voorvader, de burggraaf Hugo II. Alexander Vilain 
had voor zover we weten drie zonen: Wouter, Jourdan en Filips Vilain. De oudste, 
Wouter II, was gehuwd met Adelise van Temse, uit het geslacht van der Couden-
borch.14 Van dit echtpaar stamde Jan Vilain af, de ridder die doodgeslagen was 
door Floris Berthout en zijn kompanen. Jan werd als heer van Sint-Janssteen op-
gevolgd door zijn broer Filips, een jurist. De eerdergenoemde Hector Vilain was 

de derde broer. Het echtpaar Wouter Vilain en Adelise van Temse had nog een 
vierde zoon, Gerard, en twee dochters. Jan Vilain en na hem zijn broers hadden 
de voogdij van Temse geërfd van hun ouders. Du Chesne verwees daarvoor naar 
een oorkonde uit het archief van de heren van Izegem, een akte die ondertussen 
verdwenen is, maar die hij zorgvuldig had getranscribeerd in zijn boek.15 Als 
we de authenticiteit van zijn andere bronnen in aanmerking nemen, is er geen 
enkele reden om te twijfelen aan de echtheid van dat document. Filips Vilain liet 
het document opmaken in 1318, na de dood van zijn moeder Adelise van Temse 
en van zijn broer Jan. Zijn stiefvader Simon van Desseldonck leefde toen nog. 
Filips verklaarde daarin dat hij de voogdij van Temse overdroeg aan zijn broer 
Hector.16 De tweede zoon van grootvader Alexander, Jourdan, was gehuwd met 
een dochter uit het geslacht van Borsselen. Dit huwelijk bracht twee zonen voort, 
onze Wolfard en zijn broer Wouter III Vilain.17

Behalve de geweldenaars Vilain was er nog een kaper actief op de Schelde, een 
zekere Bouden (Boudewijn) van Houthem. Die liet eerst van zich horen in 1319; 
toen had de stad Mechelen hem al eens gevonnist en gevangen gezet omdat 
hij zich op de Schelde vergrepen had aan handelswaren van Mechelse inwoners. 
Ze hadden hem moeten vrijlaten, waarna hij dadelijk de Rupelmonding weer 
onveilig begon te maken. In de maand mei 1320 liet de stad Mechelen enkele 
boodschappers de wacht houden op het water, om Mechelse schippers te waar-
schuwen voor Bouden van Houthem; die lag waarschijnlijk verderop te wachten 
om toe te slaan.18 De schippers moesten inderdaad op hun hoede zijn want dat 
jaar had hij enkele schepen met goederen geënterd die bestemd waren voor Jan 
van Mirabelle alias van Halen en voor Alard van Montemagne en hun gezellen 
lombarden die in Mechelen woonden.19 De Mechelaars lieten Bouden door het 
geestelijk Hof van Kamerijk veroordelen, maar dat vonnis lapte hij aan zijn 
laars. Dat jaar probeerde de stad enkele keren tot een overeenkomst te komen 
met hem, drie keer onderhandelden enkele gezanten met Bouden zelf en een 
keer ging een bode naar de kastelein van Rupelmonde om een einde te laten 
stellen aan zijn activiteiten.20 

Boven: de zegelafdrukken van Hector Vilain en zijn broer Gerard, 1328
Onder: de zegelafdrukken van Wolfard en zijn broer Wouter Vilain, 1328 

(©Algemeen Rijksarchief) 
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Het haalde niets uit, want in oktober 1322 had van Houthem weer een lading 
lakens gekaapt van lieden uit Mechelen en bij een volgende poging om een 
partij garen te roven, had de schipper of de bootgezel er een gebroken been 
aan overgehouden. Die laatste zeeroof had plaats “jeghen Eyckersvliete op sher-
togenstroom”. Mechelen riep ditmaal de hulp in van de hertog van Brabant. 
Op 4 oktober 1322 werd een tweekoppig Mechels gezantschap naar de hertog 
gestuurd en op 29 oktober en 7 november gingen ze nogmaals aandringen om
een uitspraak te vellen over de schurk van Houthem. Eind 1325 was het dan ook 
een hele opluchting toen ze een brief ontvingen van de drossaard van Brabant, 
met het bericht dat Bouden gevangen was. Hij werd volgens Prims onthoofd in 
Antwerpen.21

Vreemd is het dat de heren Vilain, met uitzondering van de uitbarsting in 1316, 
met zoveel diplomatie werden bestreden door de stad Mechelen, terwijl diezelfde 
stad Bouden van Houthem dadelijk bij diverse hoven liet vonnissen. De heren 

Vilain werden getrakteerd op royale sommen geld, maar van Houthem kon al-
leen rekenen op een verblijf in een donkere cel; hij verloor er zelfs het hoofd bij. 
Wouter van Belle, de kastelein van Rupelmonde, was nooit tussenbeide gekomen 
in de exploten van de Wolfarde. Was dit te wijten aan laksheid? Zelfs de graaf 
van Vlaanderen liet zijn burchtheer niet tot de orde roepen, nochtans was Zijne 
Hoogheid op de hoogte. In de oorkonde die hij in 1318 uitvaardigde, verklaarde 
de graaf zelfs uitdrukkelijk dat hij de Mechelse transporten niet kon beschermen 
tegen de agressie van de heren Vilain.22 

De Wolfarde lag evenals Bouden van Houthem op de loer op het water, maar 
Prims gebruikte een ander woord om de overvallen van de eerste partij te 
beschrijven. Hij sprak van “pandingen”.23 Panding was een term die gebruikt 
werd bij gerechtelijke inbeslagname van goederen, zolang de eigenaar niet 
voldeed aan zijn schuld. Overigens was de kastelein van Rupelmonde wél tus-
senbeide gekomen, niet tegen de Wolfarde, maar tegen de stad Mechelen, alsof 
de activiteiten van de Wolfarde legaal waren. Het scenario van hun aanslagen 
stemt overeen met de gebeurtenissen op diezelfde plek in de tweede helft 
van de veertiende eeuw. Toen kon de dader of daders geïdentificeerd worden 
als de tolheffers van de grafelijke tol van Rupelmonde. Die tol werd toen op 
lange termijn verpacht, tegenwoordig zouden we spreken van concessiehouders. 
Aangezien de tol van Rupelmonde een behoorlijke opbrengst genereerde voor 
de graaf, zal de pachtsom navenant geweest zijn en konden alleen vermogende 
burgers dat bedrag opbrengen. De Wolfarde eiste bijgevolg doorvaargeld van de 
schippers en wanneer die om een ongekende reden weigerden te betalen, nam 
hij hun vracht in beslag.24

Het lijkt erop dat de clan Vilain zelfs een speciaal statuut genoot over een ge-
deelte van de stroom. De voogdij van Temse bestond uit herenrechten die eigen-
dom waren van de abdij van Sint-Pieters van Gent. Zoals de meeste domeinen 
van abdijen was dit allodiaal bezit, vrijheerlijk eigendom dat aan geen enkele 
hogere machthebber ondergeschikt was. Schuin aan de overzijde van de stroom 
lag ook een abbatiaal domein, de Grote en de Kleine Weert. Na de verkoop van 

Links: het blazoen van de burggraven van Gent. Rechts: het blazoen van Daniel Vilain, een nakomeling 
van Wolfards broer Wouter Vilain. De heren Vilain voerden hetzelfde wapen als de borggraven, maar met 

bijvoegingen in het wapen. Afbeeldingen uit het Wapenboek van Beyeren, 1405 
(©Koninklijke Bibliotheek Den Haag)

Temse, 1621. Rechts stond het kasteel, ietwat afgescheiden van het centrum van Temse. Gravure naar een tekening van een onbekende kunstenaar.
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dit gebied door Wouter vander Coudenborch aan de Sint-Baafsabdij in 1241 had 
de Vlaamse graaf afstand gedaan van de feodale rechten die hij erop bezat.25 

Te midden van die abdijgronden hadden de voogden van Temse hun vesting 
opgetrokken. Wellicht stond hun burcht op voogdijgrond, dat was handig want 
geen enkele graaf of hertog zou het wagen de hand te leggen op abbatiale 
gronden en hetgeen zich daarop bevond. Ze kan echter ook op eigen allodiaal 
bezit gebouwd zijn, erfgoed van vroegere generaties van de burggraven. Op 28 
april 1256, zes jaar na de verkoop van het kasteel en het Land van Bornem, 
had burggraaf Hugo III van Gent al zijn woeste gronden in Temse overgedragen 
aan de Sint-Pietersabdij van Gent. Blijkbaar betrof dit laatste transport allodiaal 
goed want het hoefde niet gedefeodaliseerd te worden.26 Het gebouw bevond 
zich in elk geval op allodiaal domein, want het kwam nergens voor in grafelijke 
leenboeken of dito denombrementen uit die tijd.27

In het boek Het Tempeliershof en de Rozendaalhoeve wordt een interessante 
theorie uiteengezet over de vorming van de Nieuwe Schelde. Vanaf de twaalfde 
eeuw zou de getijdenwerking ter hoogte van Temse zoveel krachtiger geworden 
zijn, dat het opkomende water over de oever achter de Couwerburg zou gespoeld 
zijn. Het water zou steeds verder landinwaarts gestuwd zijn in de moerassige 
laagte tussen de flank van de oude Scheldevallei en de donk van de Kleine 
Weert, tot het in het westen de oude loop van de Durme bereikte. Die laatste 
liep voorheen verder in zuidelijke richting om in het Hamse gehucht Driegoten 
tegenover de Beerdonk uit te monden in de Oude Schelde. Zo zou een nieuwe, 
tweede verbinding tot stand gekomen zijn tussen de Schelde voor Hamme en de 
Schelde voor Temse. Daardoor werden de Grote en Kleine Weert van alle kanten 
omringd door water, zoals in de verkoopakte van dit domein in 1241 te lezen 
staat ( terram que dicitur Magnus Wert et Parvus Wert jacentem inter Themceka 
et Bornem et Hamme et Thielrode, Scaldis et Dormis aqua undique interclusum). 
Aangezien die nieuwe geul veel rechtlijniger liep dan de Oude Schelde met zijn 
meanders, kon het Scheldewater er gemakkelijker doorvloeien en werd deze 
doorgang met veel meer kracht uitgeschuurd door de getijden. Daardoor werd 
de nieuw ontstane bedding aanzienlijk verbreed en uitgediept; de stormvloed 

van 1287 zal dit nog meer in de hand gewerkt hebben. De stroomrichting in het 
zuidelijke stuk van de oude Durme draaide helemaal om, zodat dat stuk deel 
ging uitmaken van de nieuw ontstane Schelde. Vanaf begin veertiende eeuw 
noemde men deze waterloop de Nieuwe Schelde.28 

Dat verhaal staat natuurlijk niet met zoveel woorden beschreven in archiefstuk-
ken uit die tijd. Evenwel, volgens die theorie liep het nieuwe verbindingsstuk 
tussen Tielrode en Temse door privé terrein; voor een deel waren dit gronden 
verbonden aan de Couwerburg. In de periode 1338-1341 kreeg Simon II vander 
Couderborch een vergoeding vanwege de pachters in Weert omdat men eiken-
hout liet drijven ‘op sinen stroem’. Later, in 1623-1627, schreef de ontvanger 
van de Couwerburg nog de ontvangst in van het pachtgeld van de visserij van de 
Couwerburg, ook genoemd de visserij op ‘De Wijde Dorme’ of op ‘het Vrijwater 
van Cauwerborch’.29 

Mettertijd was samen met het Scheldewater de scheepvaart meegekomen op 
de Nieuwe Schelde. Rond de eeuwwisseling moet er wrijving ontstaan zijn tus-
sen Temse en Rupelmonde over de jurisdictie; twee keer werd een onderzoek 
uitgevoerd door de baljuw van Beveren, in 1296 en 1305.30 Over welke soort 
overtredingen het precies ging en waar ze gepleegd werden werd niet vermeld, 
maar Temse werd telkens in het gelijk gesteld. De kastelein van Rupelmonde 
was in de dertiende eeuw wel verantwoordelijk voor recht en orde op de oor-
spronkelijke oude Schelde, maar op het nieuwe traject kon de Vlaamse graaf 
geen rechten doen gelden. De bevoegdheid van de Vrijheid van Rupelmonde op 
de Nieuwe Schelde zal nog niet aangepast geweest zijn. 

Ook de familie Vilain leek rechten te bezitten op dit nieuwe deel van de Schelde. 
Indien de moeder van Hector Vilain, Adelise van Temse, echt uit het geslacht 
vander Coudenborch stamde, kan zij erfgoederen nagelaten hebben in de buurt 
van de Couwerburg. Er kunnen ook gronden bij geweest zijn die Hector en zijn 
broers hadden geërfd van hun stiefvader Simon van Desselgem. De familie 
Vilain had tevens goede banden behouden met de proost van de Sint-Baafsabdij 
in de beide Weerten, het gebied dat de eeuw voordien nog tot de Couwerburg 
behoorde. Toen Hectors tweede broer Filips Vilain stierf, verbleven de genodig-
den voor zijn begrafenis in het Hof van Weert, het eigendom van de abdij.31 
Het feit dat de heren Vilain rechten bezaten op de Nieuwe Schelde kan de 
reden geweest zijn waarom de Vlaamse graaf de Mechelse transporten niet kon 
beschermen tegen de heren Vilain. Die opereerden daar op privé terrein. De 
Vlaamse graaf kon de Mechelse transporten evenmin beschermen tegen de heer 
van Dendermonde. Ook dat past in de bovenstaande ontstaanstheorie want een 
deel van de Nieuwe Schelde bestond uit de oude Durme in Hamme en daar was 
de heer van Dendermonde de hoogste gezaghebber.

Hector Vilain had zich tijdens de opstand van Het Brugse Vrije (1324-1326) een 
vurig verdediger getoond van de Vlaamse graaf Lodewijk II van Nevers. Samen 
met een andere graafsgezinde vechtersbaas Zeger van Kortrijk had hij aan het 
hoofd van een schare gewapende ruiters en getrouwe Gentenaren een leger van 
800 opstandelingen verslagen. Als beloning schonk Mathias van Lotharingen, 
heer van Beveren, hem uit naam van de graaf de functie van kastelein van 
Rupelmonde, weliswaar als feodaal bezit en op voorwaarde dat de graaf deze 
installatie kon terugkopen tegen 500 pond groten parisis of omgerekend in 
groten Vlaams 41,66 pond.32 Uiteraard nam Hector ook het nieuwe deel van de 
stroom mee op in zijn nieuw verworven rechtsterritorium. Volgens de verslagen 
van het grote Scheldedebat van 1332-1334 strekte de Vrijheid van Rupelmonde De oude loop van Durme en Schelde vóór het jaar 1200 volgens M. Mijs
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zich toen uit over een zone van de rivier die stroomopwaarts begon vanaf de 
Neckershoek in Hamme en in de Rupel vanaf Eikevliet. Stroomafwaarts reikte 
ze tot “Berdebure”, een plaats ongeveer tegenover de Sint-Bernardsabdij. Toen 
de graaf in 1337 de functie terugkocht van Hectors erfgenaam Filips Vilain, 
verkreeg hij het territorium, de Vrijheid van Rupelmonde, uitgebreid met de 
Nieuwe Schelde.33

Robrecht van Kassel, de tweede zoon van graaf Robrecht van Bethune, was in 
1314 heer van Bornem geworden. Sindsdien had hij zijn oog laten vallen op 
de vruchtbare overstromingsgebieden van de Oude Schelde. Hij liet ze aan de 
twee zijden indijken, ook de oevers van de Grote en de Kleine Weert, in het 
vooruitzicht van de aankoop van die landen van Sint-Baafsabdij. Die transactie 
ging uiteindelijk niet door, maar de dijken werden wel aangelegd. In de periode 
1320-1322 werd de Oude Schelde in een strak korset geprangd. Aan de uitein-
den sloten duikers en sluizen de oude stroom af van de Nieuwe Schelde en van 
de getijdenwerking. In praktijk maakte de scheepvaart al langer gebruik van de 
nieuwe vaarweg, maar door deze afsluiting werd dit oude deel van de stroom 
definitief buiten gebruik gesteld. Volgens getuigenverklaringen had Robrecht van 
Kassel die werken laten uitvoeren ‘omme sijn profit ende om lant te vercrighene 
om dat hi peinsede dat hem meer ghelden souden dan twater’.34 

Hetzelfde proces had op de Nieuwe Schelde een verlies aan gronden en viswater 
veroorzaakt. Indien Hector Vilain en zijn broers inderdaad rechten hadden op de 
Nieuwe Schelde doordat ze daar gronden hadden geërfd, is het aannemelijk dat 
de clan Vilain hun verlies trachtte te compenseren door bijkomende tolgelden 
te eisen. Het staat nergens vermeld, maar het kan één van de oorzaken van de 
problemen met de Mechelse transporten geweest zijn. De meeste marktsteden 
waar de stad Mechelen haar kooplieden liet verwittigen voor de Wolfarde lagen 
trouwens op één na stroomopwaarts: Gent, Brugge, Provins, Wisant. Het bete-
kent dat de Wolfarde vooral actief was stroomopwaarts van Rupelmonde. Het 
stelt tevens de ijver waarmee Hector Vilain streed tegen de oproerlingen aan 
de kust in een ander daglicht. Robrecht van Kassel was door de opstandelingen 
uitgeroepen tot ruwaard van Vlaanderen. Als hij echt graaf van Vlaanderen zou 
worden en de Grote en de Kleine Weert zou verwerven, dan mochten de heren 
Vilain een kruis maken over compensaties en over hun machtspositie op de 
Nieuwe Schelde.

Tenslotte blijft nog die vreemde naam “De Wolfarde” te verklaren. Het geschrift 
in de stadsregisters is niet duidelijk genoeg om te onderscheiden of het een 
verzamelnaam - meervoudsvorm - was of niet, maar het lidwoord “de” wijst 

daar toch op. Hector en Wouter Vilain waren Wolfard wel ter hulp gekomen 
toen Floris Berthout en de zijnen hem hadden belaagd, maar bij de pandingen 
werden ze niet genoemd. 

De oplossing is te vinden in het verslag dat Wouter vanden Hasselt opmaakte 
omstreeks 1331 na de dood van Jan van Kassel, de eigenaar van het Land van 
Bornem, aangaande de militaire plichten van de inwoners van Hingene. Die 
waren ingeval van oorlog dienstplichtig aan de heer van Bornem, behalve die-
genen die in vrije hofsteden in Hingene woonden en ‘Wolfaerts laten ‘tEiken’, of 
in duidelijker taal ‘de laten van Wolfard in Eikevliet’.35 ‘Laten’ waren in de late 
middeleeuwen de bewoners van een laathof. Zo’n laathof ontstond wanneer een 
grootgrondbezitter een groot stuk grond verkavelde en die perceeltjes erfelijk 
in gebruik gaf aan landlieden. Als vergoeding stonden de ‘laten’ een deel van 
hun oogst af aan de eigenaar. De opmerking in het verslag van 1331 betekent 
dat Wolfard een laathof bezat in Eikevliet dat noch aan Vlaanderen, noch aan 
Brabant ondergeschikt was, het was bijgevolg allodiaal bezit. Dit laathof maakte 
wellicht deel uit van een groter geheel. Toen Jan van Beveren in juni 1382 zijn 
heerschappij over een deel van de Vliet verkocht aan de abdij van Sint-Bernards, 
gaf zijn verwant Filips Vilain zijn instemming met de verkoop.36 Het wijst erop 
dat het verkochte eigendom erfgoed was uit het bezit van de familie Vilain. Oor-
spronkelijke familieleden hadden immers voorkooprecht en ze moesten steeds 
hun instemming geven bij de verkoop aan derden. Wolfard liet zich bij de 
tolheffingen wellicht bijstaan door zijn laten. Dat verklaart waarom het overleg 
tussen de gezanten van Mechelen en de Wolfarde zo dikwijls in of nabij Eikevliet 
plaatshad: niet minder dan zes keer in Kalfort, een keer in Ruisbroek en vier 
keer in het hol van de leeuw, in Eikevliet. Bovendien betaalden de gezanten de 
rentes voor zowel Wouter als Wolfard Vilain een keer uit in Eikevliet.

Wolfard zelf woonde niet in Eikevliet. Toen drie Mechelse schepenen in 1321 
naar Eikevliet togen om te gaan onderhandelen met de Wolfarde, had dat over-
leg plaats in de woning van een zekere Boden (Radbod) Minninge. De stad 
Mechelen vergoedde Boden voor de kosten van de consummaties tijdens dat 
debat.37 Minninge zal klein behuisd geweest zijn want de debatten met grotere 
gezantschappen werden in Kalfort gehouden, wellicht bij de gasthuiszusters. 
Meer dan waarschijnlijk patrouilleerde de Wolfarde dikwijls te water zonder dat 
Wolfard Vilain er zelf bij was. Ze zullen mettertijd stoutmoediger en eigengereid 
geworden zijn en wellicht gingen ze soms hun boekje te buiten door ook onte-
recht schepen tegen te houden of door met of zonder instemming van Wolfard 
meer tol te eisen dan gebruikelijk. Ze sympathiseerden zelfs met Bouden van 
Houthem, want die had een schip overvallen op Brabants water voor Eikevliet en 
een keer troffen de Mechelse gezanten die man voor een gesprek in dat gehucht.

Bovenstaande gegevens en beschouwingen tonen aan dat de aanslagen op de 
Mechelse transporten voor een groot deel geen ordinaire misdaden waren, maar 
dat ze toe te schrijven zijn aan de betwisting tussen de tolheffers van Ru-
pelmonde en de stad Mechelen, die meende dat haar onderdanen vrijgesteld 
waren van die tolheffing. Bovendien is het best mogelijk dat de heren Vilain 
bijkomende tol eisten voor het gebruik van de vaarweg langs de Nieuwe Schelde, 
als compensatie van verloren gegane gronden. De activiteiten van Wolfard Vilain 
en zijn laten zullen soms wel geflirt hebben met de grens van de wettelijkheid. 
Ze gingen zelfs brand stichten tot net voor de stadspoort van Mechelen, maar 
Wolfard, geslepen als hij moet geweest zijn, wist dit in zijn voordeel om te 
buigen en er een royale som geld voor te incasseren. Het mythische personage 
Reynaert de Vos lijkt wel op zijn lijf geschreven te zijn.

Het kasteel van Couwerburg-1612
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Verder is het duidelijk dat de heren Vilain, nakomelingen van de Gentse burg-
graven, aanwezig gebleven waren in de buurt nadat de burcht en het Land van 
Bornem waren verkocht. Begin veertiende eeuw hadden ze een machtsbasis 
verworven op en rond de Schelde tussen Rupelmonde en Temse. Dat ze ook 
nog bezittingen behouden hadden aan de andere kant van de Schelde, in de 
nabijheid van het Land van Bornem, wordt aangetoond door de aanwezigheid 
van onder andere het allodiale laathof van Wolfard Vilain in Eikevliet en door de 
verkoop van de rechten op de Vliet. 

Tot hiertoe werden nog steeds geen harde bewijzen gevonden die de aange-
haalde ontstaansgeschiedenis van de Nieuwe Schelde kunnen bewijzen, maar het 
verloop van de hierboven beschreven gebeurtenissen onderschrijft in elk geval 
deze theorie, namelijk dat de Durme eertijds ter hoogte van Beerdonk-Driegoten 
uitmondde in de Oude Schelde en dat de Nieuwe Schelde zou samengesteld zijn 
uit het laatste stuk van de oude Durme en een nieuw ontstane geul tussen die 
Durme en Temse.
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Van de vele beraamde, maar telkens 
mislukte bomaanslagen tegen Führer 
Adolf Hitler is die van 20 juli 1944, 
geleid door kolonel Claus Schenk Graf 
van Stauffenberg, de meest in het oog 
springende doordat Hitler maar nipt 
aan de dood ontsnapte. Hitler liep al-
leen enkele kleerscheuren, kneuzingen 
en een gesprongen  trommelvlies op. 
Het was meteen de laatste aanslag, 
want negen maanden later pleegt Hitler 
zelfmoord. De Amerikaanse film “Val-
kyrie” uit 2008, met de gekende acteur 
Tom Cruise in de hoofdrol, is aan deze 
ruime bekendheid niet vreemd. Het 
verzet van vele Duitsers die in woord 
en daad de ineenstorting van het Hitlerregime beoogden, omvatte veel meer 
dan die beruchte aanslag. Zowel meerdere officieren als ambtenaren, priesters 
en dominees, arbeiders en studenten waren hierbij betrokken en riskeerden 
hun leven in hun zoektocht naar een alternatieve orde voor het rijk van Hitler. 
Over het verzet van Duitse staatsburgers van het ogenblik dat Hitler in 1933 
aan de macht kwam en over de daden die zij pleegden in het Duitsland van 
toen, schreef Dirk Rochtus “Naar de hel met Hitler. Verzet in het Derde Rijk 
(1933-1945)”, een publicatie van de Antwerpse uitgeverij Vrijdag. Dirk Rochtus 
is hoofddocent internationale politiek aan de KULeuven en publiceert geregeld 
over Duitsland, Turkije, nationalisme en internationale politiek.

In veertien hoofdstukken, allemaal met een titel die verwijst naar een bepaalde 
merkwaardige gebeurtenis, schetst Dirk Rochtus in zijn jongste boek het tragische 
verhaal van de vele Duitsers die vaak overmoedig risico’s namen in ongemeen 
spannende acties. Ze werden door diverse redenen gedreven, maar allemaal 
wilden ze van binnenuit het Hitlerregime omverwerpen en opkomen voor een al-
ternatieve orde. Het bleek een onrealistische droom, maar toch geloofden velen 
rotsvast in hun einddoel. De hoofdstukken 1 tot en met 5 handelen over de jaren 
die aan de Tweede Wereldoorlog voorafgaan. Het gaat over het prille ontstaan 
van een zekere weerspannigheid tegenover alles wat rijkskanselier Adolf Hitler 
aan de orde stelt: de ‘Judenboykott’, het noodzakelijke bewijs van Ariër-zijn, het 
afstaan door Tsjecho-Slowakije van het Sudetenland aan het Rijk, de verbran-
ding van boeken van ongewenste auteurs, de aanhechting van Oostenrijk, de 
‘Reichskristallnacht’ waarbij honderden synagogen en Joodse winkels worden 
vernield. Het lijstje is enorm lang en vol met gruweldaden. De hoofdstukken 6 
tot 8 gaan dan over de Duitse elites die nadachten over hoe Duitsland er zou 
moeten uitzien na een eventuele staatsgreep. Voor veel militairen was verzet 
ondenkbaar wegens hun eed van trouw aan de Führer. Nochtans was alleen het 
leger in staat zich te verzetten tegen de machtsgreep van Hitler. Een volksop-
stand was uitgesloten hoewel de vernedering door het Verdrag van Versailles erg 
gevoelig lag. Hitler kon met zijn appel voor een herstel van de nationale glorie, 
zo tragisch ten onder gegaan, de massa beroeren. Hoofdstukken 9 en 10 be-
schrijven de concrete verzetsdaden die sommige burgers pleegden en hoofdstuk 

11 belicht de opstandigheid van de jongeren. Dat het verzet van communisten, 
protestanten en katholieken, ook van liberalen niet dood was, zien we in hoofd-
stuk 12. In het licht van de militaire catastrofe die zich in de laatste jaren van 
de oorlog aandiende, komen dan ook de officieren in verzet, met als hoogtepunt 
de aanslag van 20 juli 1944. Vanuit het reserveleger was hiervoor onder de 
codenaam ‘Walküre’ versterking van de troepen uitgewerkt om eventuele onrust 
in het binnenland, na een eventuele putsch, de kop in te drukken. Maar kolonel 
Von Stauffenberg had dan wel met eigen ogen de ontploffing gezien van een 
bom in de houten barak waarin de Führer zich bevond, maar wist niet dat Hitler 
aan de dood ontsnapt was. De aanslag mislukte maar toch is Von Stauffenberg 
uitgegroeid tot een held voor de Bondsrepubliek Duitsland. Angela Merkel zei bij 
de 75ste verjaardag van de aanslag: “De mannen van 20 juli zijn een voorbeeld 
voor mij.”

In een nabeschouwing relativeert Dirk Rochtus enigszins het verzet van de ‘vele 
duizenden onderscheiden individuen’ tegenover de grote meerderheid van de 
Duitsers die zich achter Hitler heeft geschaard. Het was geen sinecure om tegen-
draads te zijn in het Derde Rijk, besluit hij. Alleen het leger was tot echt verzet 
in staat en tegen de tijd dat enkele hogere officieren beseften dat de Führer te 
ver ging, was het te laat om terug te schakelen, aldus Dirk Rochtus.  

Wetenschappelijk gefundeerd heeft Dirk Rochtus ons een omvangrijk en com-
pleet beeld gegeven van een onterecht onderbelichte passage in de geschiedenis 
van Duitsland. Vooral in het Nederlandse taalgebied is hierover weinig gekend. 
Alle lof voor de auteur en zijn uitgever Dirk Drabbe die hem tot het schrijven 
van dit boek aanspoorde. In de reeks boeken van Dirk Rochtus over Duitsland is 
dit tragisch verhaal van Duits verzet een hoogtepunt.  

 
DIRK ROCHTUS
Naar de hel met Hitler
Verzet in het Derde Rijk (1933-1945)
Uitgeverij Vrijdag, 
Antwerpen, 2021, ISBN 978 94 6001 979 1

Dirk Rochtus over Duitsers in hun verzet tegen Hitler
Paul Servaes
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Van baljuwwoning tot gemeentehuis
Benny Croket

Verlaten we via de hoofdingang het provinciaal domein d’Ursel in Hingene, dan 
zien we aan de overkant een imposant ogend gebouw in min of meer traditio-
nele stijl met boven de deur het opschrift: ‘Gemeentehuis Hingene Anno 1938’.1 
In de balustrade van het balkon is het gemeentewapen verwerkt, gebaseerd op 
het blazoen van de hertogelijke familie d’Ursel die hier lang het laatste woord 
had.2 Toevoegingen aan het wapen zijn de patroonheiligen van de toenmalige 
drie parochies: Sint Margaretha, Sint Steven en Sint Lambertus. 

Heeft het gebouw intussen zijn functie als gemeentehuis verloren, toch werd het 
recent in de inventaris van ‘vastgesteld bouwkundig erfgoed’ opgenomen. Het 
kan dan ook niet de bedoeling zijn het af te breken of grondig te verbouwen. 
Maar vóór dit gemeentehuis trots door het Hingense gemeentebestuur werd in-
gehuldigd, stond er een andere woning en daarvoor nog andere en hadden heel 
wat generaties bewoners er hun leven gesleten. Geïnteresseerd in hen en in de 
bouwgeschiedenis van het pand duiken we in de archieven om zoveel mogelijk 
wetenswaardigheden naar boven te spitten. Sinds 1834 is de site kadastraal 
gekend als perceel A589 en omvatte ook de huidige ingang van het Spar-
warenhuis. We kunnen ons daarom niet beperken tot het gewezen gemeente-
huis, maar richten ons op de toen vastgestelde perceelbreedte.

Ons verhaal begint zo’n vier eeuwen terug, in 1629 om precies te zijn. Denk 
bijgevolg alles weg wat je nu in de directe omgeving ziet. Enkel de ‘oude’ kerk 
met de toren en het omringende kerkhof zijn uit die tijd en het wegtracé van de 
W. d’Urselstraat, toen gekend als ‘Dorpstraete’. Al de rest is van latere datum, 
zelfs de huidige pastorie, de hoofdingang van het kasteel en meer nog de 
Kasteeldreef. Ook de achterliggende Grote Kouter zag er enigszins anders uit.
 

Baljuw Jan Van Damme koopt het Marselaersleen 

Nadat Conrard Schetz van Grobbendonck (1553-1632) in 1608 als heer van 
Hingene het ‘huys van plaisantie’ van de erfgenamen van de Werve had gekocht 
en het in de loop van de volgende decennia zou verbouwen tot een heus kasteel, 
breidde hij evenzeer het bijhorende domein uit.3 Zo kocht hij al snel van de 
weduwe De Wilde bouwland, het Slyckmanshof, ten noorden van de kerk en 
kon hij tevens de hand leggen op een hofstede aan Den Dries.4 Nog voor het 
contract met de van de Werves getekend was, had zijn rentmeester zuidwaarts 
het ‘schoon schaliënhuys’ en de aanpalende woning, met strodak en muren in 
metselwerk, verkregen van de weduwe Bernaert Maes.5 Voor hij deze woningen 
verhuurde, liet Conrard Schetz ze grondig renoveren.6      

Een ervan, herberg en schepenhuis De Swaen – niet te verwarren met de 
huidige afspanning De Zwaan – is ongeveer te situeren waar we nu de hoofdin-
gang van het kasteelpark en Erfgoedhuis De Casteleyn vinden. Recht tegenover 
De Swaen lag een erf, gekend als Marselaersleen,7 dat baljuw Jan Van Damme 
in 1629 kocht van baron Conrard Schetz-d’Ursel.8 Groot qua oppervlakte moet 
het niet geweest zijn, toch niet in vergelijking met enige percelen in de buurt. 
Dit Marselaersleen paalde in het noorden aan de Dorpstraat, in het oosten aan 
het erf van Lenaert Boeckwinckel, een man afkomstig uit de stad Loon in het 
prinsbisdom Münster, en grensde in het westen en het zuiden aan het goed Den 
Inghele of Den Engel. Dit perceel Den Engel was erg ruim met daarop een huis 
en stalling en verder bouwland en was al in het najaar van 1622 door dezelfde 

(foto J. Winckelmans)

De kadastrale situatie in 1834 (eigen bewerking)

Onderaan herberg en schepenhuis De Swaen in de Dorpstraat, circa 1645 
(detail uit A. SANDERUS, Flandria Illustrata, tome III)(©KBR)
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Jan Van Damme aangekocht.9 Ernstig ziek zijnde had hij Den Engel aan zijn 
zoon uit zijn huwelijk met de in 1627 overleden Catharina (Cathelijne) Van de 
Perre geschonken: Jan Van Damme junior. Die werd notaris, meier en schout in 
Kalmthout en ging zodoende daar wonen.10 

Na de dood van zijn eerste vrouw huwde Jan Van Damme senior Elisabeth 
Wants, kleindochter van wijlen Adriaen van Boetselaer, ook al baljuw van Hin-
gene (baljuw van 1588 tot 1617). Jan Van Damme, die eveneens stadhouder 
was van het Hingense leenhof en nog andere functies bekleedde waaronder 
sergeant-majoor, liet een nieuw huis optrekken op het aangekochte perceel.11 
Toch laten ze uiteindelijk het huis voor wat het was, want in 1644 verhuisde 
het gezin Van Damme-Wants naar een woning met erf bijna rechtover de kerk, 
waar nu het Rentmeestershuis en het huis ‘Da Pacem Christe’ staan.12 Bij het 
overlijden van Jan Van Damme in 1657 – hij werd in de kerk op het koor 
begraven – woonde zijn zoon Maximiliaen als opvolgend baljuw in de woning 
op het Marselaersleen rechtover De Swaen.13     

Lang zou dat niet duren, want de weduwe Van Damme, haar dochter en de twee 
zonen oordeelden dat het beter was dit stenen huis te verkopen. In september 
1660 was het zover, of dat dachten ze toch, want er rezen moeilijkheden bij de 
verkoop, gevolgd door een aantal rechtszaken waarin de erven Van Damme de 
ene keer als eiser hun gelijk wilden halen en de andere keer zich als verweerder 
moesten verdedigen.14 Die betwiste verkoop kon dus een dure aangelegenheid 
worden. Eind oktober 1661 kwamen ze tot een akkoord met koper Joos Verelst, 
schepen in de schepenbank van Hingene. Verelst zou 1.400 gulden betalen en 
een gouden souverein schenken aan de weduwe Van Damme. Ieder zou dan zijn 
eigen gerechtskosten ophoesten.15 

Verelst-Van (den) Kerckhove of de schaapjes op het droge 

Wie was die Joos Verelst eigenlijk? Nadat Adriana Peeters, zijn eerste echtge-
note, in mei 1647 op het koor in de kerk van Hingene haar laatste rustplaats 
had gevonden, had Verelst zijn herberg Sint-Huybrecht, recht tegenover diezelfde 
kerk, verkocht voor 1.572 gulden.16 En als we de renten in rekening brengen 
die hem overbleven na het maken van de staat van goed, dan mogen we hem 
als weduwnaar zonder kinderen terecht rentenier noemen, ook al draaide hij op 
voor alle resterende kosten.17 Maar ‘een mens heeft nooit genoeg’ moet hij ge-
dacht hebben en daarom koos hij – of was het omgekeerd? – een welgestelde 

en kinderloze weduwe als nieuwe partner. De Antwerpse juffrouw Anna Van 
(den) Kerckhove, weduwe van Adriaen (van) Manselaer, wist ook van wanten 
en samen met Joos Verelst – die als buitenpoorter van Antwerpen de gunstige 
stadsrechten genoot – verwierf dit echtpaar een heel vermogen.18 Sommen we 
even op: het huis en erf Marselaersleen rechtover De Swaen, waar ze in 1661 
gingen wonen en waarvan hij de hof vergrootte door een lap grond uit Den 
Engel van Van Damme te kopen. Verder nog twee hofsteden in Wintam, waarvan 
een tegen herberg en brouwerij Het Pannenhuis, en een huis in Bornem-centrum 
naast de priorij van Affligem, met als directe buur Het Gulden Hooft en dat 
door de pastoor van Bornem gehuurd werd. Ze genoten ook de pachten van 
hun landen op de Grote en Kleine Kouter, in Eikevliet en in de polders Aubroek, 
Ruipenbroek, Heedongerbroek en Wijnsbroek. Dat alles vermeerderd met het 
inkomen uit obligaties en renten à volonté duidt erop dat het rijke mensen 
waren. Interessant daarbij is het testament dat Anna Van Kerckhove liet noteren 
door notaris Jan de Meyer op 17 maart 1671, enige dagen voor haar overlijden. 
Buiten dat ze wenste begraven te worden op het koor van de Sint-Stefaankerk, 
moesten er in de kerk dertig zielemissen gelezen worden, telkens met een 
‘miserere’ en een ‘de profundis’. Ook in de kerken van Bornem en Puurs zou 
voor haar gebeden worden in tien zielemissen elk. In Nattenhaasdonk kon het 
volstaan met zes gelijkaardige misvieringen. Haar dienstmeid Anna Vlemincx 
zou boven haar loon een voile krijgen in perpetuaan, een erg duurzame wollen 
stof, zwarte saaien kousen, een voorschoot in saai uit Aken en nog een hoeveel-
heid fijn laken om er kragen en kappen uit te maken. Ook het nichtje Louise 
Verelst, die Anna Van Kerckhove had bijgestaan tijdens haar ziekte en doodstrijd, 
werd niet vergeten. En bij de uitvaart moesten er broden gebakken worden om 
uit te delen aan de arme mensen van Hingene.19        

De kosten voor die uitvaart en vooral voor het aansluitend feestje voor de 
vrienden en kennissen liepen buitensporig op. Alleen al voor de maaltijd in-
clusief drankverbruik in herberg Sint-Huybrecht mocht Verelst meer dan 130 
gulden neertellen. Daarbij moeten we beseffen dat in die jaren het dagloon 
van een metselaar of timmerman één gulden was. Dankzij een staat van goed 
krijgen we een beeld van wat aan meubilair, keukengerei en andere spullen in 
hun huis aanwezig was en kunnen we zelfs tot in de kleerkist kijken en haar 
sieraden op het tafeltje zien liggen. Naast acht slechte hadden ze zes nieuwe 
Spaanse leren stoelen, negen schilderijtjes zonder lijst en een tafereel, een scri-
baan, een spiegel, twee bedden met hoofdpeluw en matras, een bedkoets met 
gordijnen, een kazemat of ‘rollecoets’, zijnde een bed dat onder een ander kan 
geschoven of gerold worden, een nachtstoel, een schapraai, tafels, zitbanken en 

De onkosten voor de maaltijd bij de uitvaart van Anna Van Kerckhove, vermeld in de Staat van Goed (RAA, D056/066 folio 204recto))
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zitkussens, ook een wissenstoel, staande en hangende kandelaars, kapstokken, 
enzovoort. Wat betreft keukenspullen zijn er de koperen ketels, tinnen lepels, 
schotels, kommen, bierpotten en bierglazen, fluitglazen en roemers, visspaan, 
een wafelijzer, mosterdpot en nog wat kleinigheden. Omdat Joos Verelst een 
hele tijd schepen en burgemeester was, is het niet verwonderlijk twee boeken te 
vinden over gewoonterecht en een over het Land van Waas en een Notariatus; 
bovendien nog acht kerkboeken.20 Maar daarnaast had hij ook heel wat tim-
mermansalaam als hamers, boor, zaag, beitels, schaven, katrol en nagelbak. De 
zilveren voorwerpen die af en toe maar op tafel kwamen, waren een zoutvat 
met lepeltje en een mosterdpot, een beker, een kroes en lepels en een meskoker. 
Ook lagen er drie gouden ringen en een zilveren hanger of sleutelriem met drie 
schakelkettingen. Linnengoed was overvloedig aanwezig – er werd dan ook niet 
elke week gewassen – met als opmerkelijkste: eenentwintig paar slaaplakens, 
zestien tafellakens, vijfendertig manshemden en zevenendertig vrouwenhemden, 
slechts drie onderbroeken, maar wel zevenentwintig manslaapmutsen en tachtig 
snuitdoeken, twaalf blauwe en zes witte voorschoten en nog eens zes in fijn lin-
nen, nachtkledij en het lijnwaad verwerkt in kragen, mutsen en kappen.21 Op te 
merken valt dat een onderbroek van midden 17de eeuw eerder te vergelijken is 
met een ‘caleçon’ van nu en dikwijls gedeeltelijk of geheel van leer was. Idem 
met de hemden die naast linnen ook van wol werden geweven. En voorschoten 
droegen vrouwen zowel ter versiering als bij het werk.22 Joos Verelst had verder 
kledij die buiten de staat van goed werd gehouden: zijn beste mantel, een 
pandrok of kazak, een wambuis, een zweetrokje, een paar kousen met kousen-
banden, zijn schoenen, pantoffels en een hoed. Bij de openbare verkoop van de 
roerende goederen kocht weduwnaar Joos Verelst heel wat spullen terug in. Voor 
de gouden ringen en het zilverwerk werd het meest geboden en ook sommige 
kledingstukken waren best prijzig.23 

Het was echter niet allemaal rozengeur en maneschijn, want er waren ook 
torenhoge schulden. Ze hadden zware leningen afgesloten en er liepen enige 
rechtszaken. Bovendien ging het al eens mis bij borgstellingen voor kennissen, 
zodoende dat hun schuldeisers bij Verelst terecht kwamen. Als commies of alge-
meen ontvanger van de provinciale rechten in het Land van Bornem moet ook 
een en ander fout gegaan zijn qua betalingen, zelfs in die mate dat hij door 
baljuw Paindavain van Bornem onder huisarrest werd geplaatst.24 En dan was 
er nog de nijdige opmerking van de erfgenamen van Anna Van Kerckhove dat 
Verelst enige baten zou verzwegen hebben, waarop hij repliceerde dat ze dat 
dan maar moesten bewijzen voor de vierschaar.

Enkelen van die erfgenamen waren Christiaen en Cornelis Van Kerckhove en 
Eikevlietenaar Peeter Smet Roosens. De heren Hendrik Peres en Coenraet Van 
Campen als man van Lucretia Peres, erfgenamen uit naam van Cathelijne Van 
Kerckhove, waren testamentuitvoerders. Bij de erop volgende kaveling van zowel 
de onroerende goederen, de renten en de obligaties, maar ook de schulden, 
werden die verzamelde erfgenamen eigenaar van de woning in Bornem en van 
het pand Marselaersleen in Hingene. Mits huur te betalen mocht Joos Verelst wel 
blijven wonen. De twee woningen in Wintam, enkele bouwlanden en obligaties 
zaten in zijn kavel.25 Joos Verelst zal in het huis blijven wonen tot bij zijn dood 
midden oktober 1678. Net als zijn twee echtgenotes werd hij bijgezet in het graf 
op het kerkkoor. Het huis kwam leeg te staan en de erven Anna Van Kerckhove 
gingen op zoek naar een nieuwe huurder. Een jaar later werd die gevonden in 
procureur Philips De Backer.26 

Een Antwerps onderonsje

Met Perez en Van Campen zitten we bij Antwerpse families, die zich vooral met 
handel bezig hielden. En ook de Van (den) Kerckhoves waren in Antwerpen 
actief. Toch bleven met de erfenis van Anna Van Kerckhove voortdurend proble-
men opduiken, meestal omdat een of meerdere van de erfgenamen bepaalde 
financiële verplichtingen tegenover derden niet nakwam waardoor inbeslag-
name dreigde. Zelfs de schepenbank van Hingene vond redenen genoeg om 
een rechtszaak aan te spannen en we vermoeden tevens dat de erven Verelst 
zich eveneens van hun lelijkste kant lieten zien.27 Maar ook onderling liet de 
ene erfgenaam bewarend beslag leggen op het deel van de andere. Het was te 
verkiezen uit onverdeeldheid te treden en gaandeweg wisselden enkelen onder 
hen hun rechten op de erfenis in voor klinkende munt. De Antwerpse koopman 
‘sieur’ Jan Van Campen, broer van Coenraet Van Campen, de overleden echt-
genoot van Lucretia Peres, had er immers geld voor over.28 Ook zijn nichtjes 
Catharina en Maria Van Campen, begijntjes in Herentals, en hun broer deden 
afstand van hun erfrecht ten voordele van nonkel Jan. Daarvoor moest hij wel 
alle rechtszaken die er liepen, inclusief de kosten, op zich nemen.29    

Op 29 januari 1688 verkochten de resterende erfgenamen van Anna Van Kerck-
hove voor duizend gulden de hofstede Marselaersleen in het Dorp te Hingene en 
verder nog enige renten aan Marcus Wielant(s), onderpastoor in de Antwerpse 
Onze-Lieve-Vrouwparochie.30 Nu moeten we weten dat ‘sieur’ Jan Van Campen 
getrouwd was met Anna Wielant, de zus van de betreffende onderpastoor. Als 
erfgename van haar broer moet het echtpaar Van Campen-Wielant in het volle 
bezit gekomen zijn van het huis te Hingene. Of was de verkoop aan de eer-
waarde een financiële constructie geweest? Maar omdat ‘sieur’ Van Campen nog 
achthonderd gulden moest aan Petrus Wielant – een andere zwager? –  en 
dat wel beloofde maar nooit deed, liet deze laatste weerom bewarend beslag 
leggen op zowel het huis in Hingene als dat in Bornem.31 Pas in het najaar van 
1696 kon hun zoon Jan Franciscus Van Campen, mits alle partijen te betalen, de 
beslaglegging laten opheffen, wat noodzakelijk was om te kunnen verkopen.32 

Kort daarop schonk Anna Wielant zowel het huis in Hingene als de hofstede 
nabij de priorij in Bornem aan haar zoon Jan Franciscus Van Campen.33 Al in 
januari 1697 werd het huis rechtover De Swaen te Hingene publiek te koop 
gesteld en het was huurder Philips De Backer die het kon verwerven.34 Toeval of 
niet, maar de echtgenote van De Backer was ook een Van Campen.

Een erg schematisch beeld van Hingene-Dorp met stereotype afbeelding van de kerk 
op een kaart van J. F. Van Peteghem (1811) als kopie van een oudere kaart door FVL 

(ARA, fonds d’Ursel, kaarten en plans, nr. 98, detail)
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De ambitieuze familie De Backer

Procureur Philips De Backer, die er dan al zo’n zeventien jaar als huurder 
woonde, had meerdere kosten gemaakt ter verbetering van het pand. Zo had 
hij een stal geplaatst en een ‘secreet’ laten metselen, de grond laten ontzavelen 
en hagen en bomen geplant. Philips De Backer was een zoon van belastingont-
vanger François De Backer en Philipotte de Wansijn, die als weduwe trouwens 
een tijdlang in Hingene kwam wonen.35 Ze zijn verwant aan Peeter De Backer, 
rekenmeester in de Rekenkamer van Brabant, die in 1608 het Hof van Natten-
haasdonk had gekocht.36 In ieder geval zaten ze er warmpjes in, vermogen dat 
nog toenam door een gift onder levenden van zijn zus Marie die haar goederen 
in Nattenhaasdonk en Hingene en haar deel in de goederen in Brussel, Vilvoor-
de, Grimbergen en Leerbeek en al haar renten en obligaties schonk.37 Bovendien 
was de job van procureur een lucratieve bezigheid. In rechtszaken begeleidde 
hij met kennis van zaken een van de rechtzoekende partijen juridisch-technisch 
doorheen de schriftelijke procedure, die zo lang kon aanslepen en zo veel geld 
slikte dat enkel de procureurs als voornaamste winnaars uit het geding kwamen.

Procureur De Backer was gehuwd geweest met Martina Snellincx. Voor hun 
verhuis naar het Marselaersleen, eind 1679, woonden ze in een huis van  
Frederik Beelde rechtover de kerk, in dat deel van de Dorpstraat dat nu Edmond 
Vleminckxstraat heet.38 Na het sterven van zijn vrouw enige jaren later en haar 
begraving op het koor hertrouwde hij met Maria Magdalena Van Campen. En 
inderdaad, ze was een dochter van de ons al bekende ‘sieur’ Jan Van Campen 
en Anna Wielant. Hij moet zijn ‘freule’ dus kort na het overlijden van zijn eega 
ontmoet hebben in Antwerpen bij zijn huisbaas thuis. Voor hij met deze juffrouw 
in het bootje stapte werd wel eerst een huwelijkscontract opgesteld.39 Daarin 
bepaalde De Backer eenzijdig dat als hij als eerste zou komen te sterven zijn 
echtgenote recht zou hebben op een kindsdeel van zijn huidig vermogen en 
van wat hem nog te verwachten stond, een extraatje dus boven haar voordeel 
in de roerende goederen. Met de voogd over zijn zoon François uit zijn eerste 
huwelijk was Philips De Backer overeengekomen dat hij in het volle bezit bleef 
van het sterfhuis.40 De inboedel was dus blijven staan en zijn kersverse bruid 
kon gelijk intrekken.

Het was een vruchtbaar huwelijk en al kon het koppel puren uit de opbrengsten 
van renten, de huishuren van twee huizen in Brussel en de pachten van landen 
en weiden in Hingene, Nattenhaasdonk, Humbeek en Grimbergen, toch waren er 
heel wat mondjes te voeden. Wat misschien nog het minste was. Maar zij hadden 
geld geleend dat moest terugbetaald worden en toen in 1714 een staat van goed 
werd opgesteld na het overlijden van procureur De Backer was het resultaat dat 
de schulden de baten overtroffen.41 Er waren nog zes minderjarige kinderen, 
over wie hun halfbroer Franchois, procureur voor de schepenbank van de keure 
te Gent, voogd werd.42 De weduwe had om de schulden te delgen meer geld 
nodig en vroeg daarom aan de schepenbank van Hingene, als oppervoogden 
over de wezen, om de gronden van Grimbergen te mogen verkopen.43 Ze bleef 

wel wonen in het huis tot begin jaren dertig van de 18de eeuw toen ze bij haar 
zoon Maximiliaen Emanuel in Bornem introk waar ze in 1735 overleed en er in 
de kerk haar graf kreeg.

Ondanks dat de zonen van het echtpaar De Backer-Van Campen nog adolescen-
ten waren bij het overlijden van hun vader, toch genoten ze een voorbeeldige 
opvoeding. Kwam dit door hun banden met de ‘happy few’, zeg maar de notabe-
len in Hingene en Bornem of door de contacten verderaf zoals met de adellijke 
familie Carena uit de Voogdij Mol-Balen-Dessel? Volgden ze les in een of andere 
Latijnse school, hetzij in Bornem, hetzij in Geel of Mol? Of verbleven ze bij hun 
halfbroer in Gent? Tegelijk vermoeden we dat de schrandere jongens in de gratie 
stonden bij graaf, later hertog d’Ursel. Uiteindelijk hebben ze het gemaakt in het 
leven en lieten zich in belangrijke functies opmerken. 

Zo pleitte Maximiliaen Emanuel De Backer al op jonge leeftijd als procureur 
voor de schepenbanken van Bornem, Hingene, Sint-Amands en Mariekerke.44 Hij 
verhuisde in of net voor 1722 naar Bornem, waar hij lange tijd burgemeester, 
schepen, commies in het Land van Bornem en ontvanger van de polders Spieren-
broek en Hingenebroek was. Bekendst – of moeten we zeggen berucht? – werd 
hij door zijn gewiekste rol bij het in cultuur brengen van de heidegronden, zowel 
in Bornem als in Hingene. In 1731 kon De Backer het Riddersmoer in Branst 
huren, welk hij in meer rendabel akkerland omzette. Midden jaren vijftig van de 
18de eeuw pachtte hij voor vijftien jaar de uitgestrekte heiden in Hingene – met 
de bedoeling ze vruchtbaar te maken door een aantal werken, waar uiteindelijk 
de gemeenschap grotendeels voor opdraaide – om ze dan perceelsgewijs te 
onderverhuren wat hem een behoorlijke winst opleverde.45     

Zijn iets oudere broer Alexander Joseph De Backer, die vele jaren klerk was 
bij hun halfbroer in Gent, was na aanbeveling door hertog d’Ursel eveneens 
een tweetal jaar procureur voor de Hingense schepenbank tot hij, pas 27 jaar 
jong, baljuw werd in Hingene. Voor de diensten welke hij voor hertog d’Ursel 
uitvoerde, verwachtte baljuw De Backer geen vergoeding, stellende dat hij al 
voldoende genoten had van de weldaden vanwege de dorpsheer. En wat eerst 
tijdelijk bedoeld was, werd permanent toen in juli 1726 zijn benoeming volgde. 
Alexander Joseph De Backer zou baljuw blijven tot bij zijn overlijden in 1778.46 
Bij de kaveling in 1741 waren hij en zijn jongste en nog ongehuwde broer Leo-
poldus Franciscus eigenaar geworden van het ouderlijke huis in Hingene. Deze 
laatste en de baljuw met zijn echtgenote Magdalena of Elena Mullers en hun 
kinderen waren er na de verhuis van hun moeder naar Bornem blijven wonen.47 

Inschrijving van het overlijden van procureur Philips De Backer in het overlijdensregister 
van Sint-Stefaan Hingene in 1713

Detail van de Dorpstraat - uit de kaart van het kasteeldomein door Everaert (1738) 
(ARA, fonds d’Ursel, kaarten en plans, nr. 147, detail)
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Na het overlijden van zijn vrouw ging de baljuw in de herfst van zijn leven een 
nieuw huwelijk aan met de van Schilde afkomstige Joanna Maria Gerin. 

Een van de kinderen De Backer-Mullers, Petrus Alexander, liet Hingene voor wat 
het was, trok naar Sint-Amands, huwde er en verdiende er de kost als notaris. 
Mooie vooruitzichten, tot zijn jonge vrouw kort na de geboorte van haar eerste 
kindje stierf en bij overmaat van ramp ook nog het jongetje, voor wie zijn 
vader dooppeter was, overleed. De notaris hertrouwde nog wel, maar kinderen 
kwamen er niet meer. Begin 1772 schonk de ongehuwde Leopoldus Franciscus 
De Backer zijn helft in het huis met erf te Hingene met al zijn meubels, zil-
verwerk en alle renten aan zijn neef-notaris op voorwaarde dat hij bij hem in 
Sint-Amands mocht komen wonen en dat er voor hem op zijn oude dag gezorgd 
zou worden. Het moet een van de beste transacties geweest zijn die notaris 
De Backer ooit deed, want al een maand later overleed zijn oom. We durven 
enigszins veronderstellen dat bij de uitvaart er niet alleen de lachende gezichten 
waren van de armen van Sint-Amands die een brood toegestopt kregen en van 
de pastoor die de zekerheid had honderd missen te mogen lezen.

Het was nu wachten op de andere helft, nog in handen van zijn vader, de baljuw 
van Hingene. Toen die in 1777 erg ziek werd – impotent wordt vermeld en dus 
dementerend – en het jaar erop stierf, rekende notaris De Backer als oudste 
nog levende zoon op zijn feodaal voorrecht bij het erven van het leen, inclusief 
het huis erop, en riep hij zich voor het leenhof van Hingene uit tot sterfman 
en bedienlijk man van het leen.48 Want het was zijn bedoeling om het goed te 
verkopen, terwijl toch nog een broer en zijn hoogbejaarde stiefmoeder in het 
huis verbleven. Hij ging langs bij de Raad van Vlaanderen en kreeg de toelating 
tot verkoop wat voor de andere erfgenamen erg zuur moet geweest zijn. Eind 
april 1782 kwam hij mits 2.400 gulden tot een akkoord met Jacobus Elet, die 
al een tijdje als nieuwe baljuw van Hingene meedraaide, en diens echtgenote 
de Sint-Amandse Maria Josepha Hermans. Zij werden de nieuwe eigenaars van 
het Marselaersleen.49   

Baljuw Elet en de ‘avenue’ van hertog d’Ursel 

Als baljuw was Jacobus Elet verplicht om in Hingene te wonen, wat hij een 
tijdlang voor zich had uitgeschoven. Nochtans vond Wolfgang Guillaume hertog 
d’Ursel hem een uiterst bekwaam, ijverig en rechtschapen man en onder die 
loftuitingen was Elet op 25 mei 1778 tot baljuw van Hingene en stadhouder van 
het leenhof benoemd. Hij woonde toen met zijn vrouw en zoon in Sint-Amands 
– waren ze kennissen van notaris De Backer? – en drie maand later beloofde 
hij dat hij binnen de achttien maanden naar Hingene zou verhuizen. Maar in 
januari 1782 had Elet nog steeds geen domicilie in Hingene en gaf de hertog, 
die het meer dan beu was, zijn griffier de opdracht de baljuw erop te wijzen 
dat hij nog de kans kreeg tot 1 mei of dat hij anders bedankt zou worden voor 
zijn diensten.50 Net op de valreep dus kocht Elet de voormalige woning van De 
Backer.

Het huis ten oosten van hun pand was van Francies D’Hooghe, de koster van 
Bazel in het Land van Waas.51 Tussenin liep wel een paadje richting Grote Kouter. 
Midden jaren zestig van de 18de eeuw had de toenmalige hertog, Charles d’Ursel, 
door architect Servandoni een totaalconcept laten opmaken om het kasteel en 
zijn directe omgeving om te toveren tot een gebouw en park volgens de heer-
sende stijl van dat moment, het classicisme. Daar hoorde een nieuwe entree bij 
met een poort in het zuiden en een lange oprijlaan met voorplein.52 Mogelijk 
was de hertog toen al het idee genegen om met een majestueuze dreef over de 

Grote Kouter vanaf het kruispunt van de Groenstraat met de weg naar Puurs 
het kasteel nog meer te laten schitteren. Al van ver zouden dan de bezoekers 
vanuit de koets het okergele kasteel zien opduiken en zouden ze zich kunnen 
verwonderen over de perfecte symmetrie, zich afvragend wat hen binnen te 
wachten stond.53 

Feit is dat dit pas twee decennia later werd gerealiseerd en tegen welke prijs 
nog wel. Rechtover de ‘grote’ poort stond immers het huis van D’Hooghe en ook 
niet alle gronden op het rechtlijnige traject richting Groenstraat waren eigendom 
van de hertog. In april 1783 kon na een schatting van gebouw en grond de 
rentmeester van de hertog voor bijna achthonderd gulden de woning D’Hooghe 
kopen en liet deze afbreken.54 Stap twee volgde in augustus 1784 met het ver-
werven van het huis en de smidse van Jan Pauwels, ten oosten van het perceel 
D’Hooghe. Eigenlijk ging het om een ruil met de smid. Hertog d’Ursel liet voor 
hem enkele tientallen meters verder richting Wintam een nieuwe stenen woning 
met smidse optrekken op een perceel even groot als dat de hertog nodig had om 
zijn dreef de juiste breedte te geven.55 Kort daarop wisselde hij nog landen op 
de Kouter met enkele eigenaars en moest hij van de Armendis van Liezele grond 
in erfpacht nemen voor een periode van 29 jaar met belofte van verlenging en 
waarvoor hij een jaarlijkse cijns moest betalen. Om de kasteeldreef echter linea 
recta naar de Groenstraat te leiden, lag een gedeelte hof van baljuw Elet – N° 
1 op het plannetje – in de weg en zat er niets anders op dan met de baljuw te 
gaan onderhandelen. Die wist als geen ander dat hij sterke troeven in handen 
had en het resultaat was dan ook dat hij de hertog voor de 27,75 roeden hof 
(circa 9 are) diep in de geldbuidel deed tasten: 42 gulden per roede of in totaal 
1.165 gulden. Bovendien verkreeg hij nog recht op uitweg in de dreef – die 
lang een privéweg bleef en afgesloten was met een slagboom – om te voet of 
met paard en kar zijn erf te verlaten naar de Dorpstraat toe.56 Van november 
1784 tot diep in 1785 was een groep dagloners – soms meer dan vijfentwin-
tig – aan het werk in de dreef met het aanvoeren en verplaatsen van grond, 

Detail uit het plan van landmeter Vertongen uit 1784 
(©ARA, fonds d’Ursel,  kaarten en plans, nr. 151, detail) 
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het planten van bomen, struiken en hagen. Ook de aanvoergracht om de wallen 
rond het kasteel van water te voorzien, die de kasteeldreef nabij de Groenstraat 
doorsneed kreeg gemetselde wanden en werd overwelfd. Al bij al een grote 
investering voor de hertog en dan zou het nog jaren duren voor hij onder het 
bladerdak van de linden zou kunnen doorrijden.

Brood en bier

Jacobus Elet overleed in januari 1794. Zijn weduwe en zoon bleven nog even in 
Hingene wonen, maar verkozen uiteindelijk terug te keren naar Sint-Amands. 
Daarop verhuurde de weduwe Elet het huis voor negen jaar aan kleermaker 
Gillis Kiekens. Toch besloot ze enige tijd erna het pand al te verkopen aan een 
bakker afkomstig uit Schelle: Joannes Vael.57 Deze was getrouwd met de twintig 
jaar oudere weduwe Elisabeth Seghers, die herberg hield en een winkel met 
bakkerij uitbaatte in het Keysershof. Ze was de moeder van huurder Kiekens 
en de kleermaker en zijn gezin besloten daarop te verhuizen. Als we weten dat 
Elet tien jaar daarvoor 2.400 gulden betaalde voor het huis en erf, kort daarop 
1.165 gulden ontving voor de hofgrond en nu 3.800 gulden verwachtte van 

Joannes Vael, dan heeft de weduwe Elet een goede zaak gedaan. Of er zou zich 
een enorme muntontwaarding hebben voorgedaan. Bij de Franse volkstelling 
van het jaar IV (1796) verbleven in het huis Marselaersleen buiten het echtpaar 
Vael-Seghers nog twee voordochters van de vrouw en een knecht.58 Joannes Vael 
moet in die periode zeker een oven geïnstalleerd hebben en in de winkel werd 
het brood aan de man gebracht. Of er toen al bier getapt werd, is onduidelijk, 
maar bier en brood vormden een goede combinatie om iets extra te verdienen 
en dus hebben we een sterk vermoeden van wel. Dat Vael aanspraak maakte 
op een fikse vergoeding voor het logeren en voeden van Franse militairen, wijst 
ook in die richting.59

Na de dood van Elisabeth Seghers hertrouwde Joannes Vael met Joanna Corte-
beeck, afkomstig van Tisselt. En toen bakker Vael het eveneens voor bekeken 
hield, werd zijn plaats in bed en in de bakkerij ingenomen door een veel jongere 
bakker, met name Peeter Thomas, ook uit Tisselt.60 Vael had in zijn testament 
Joanna Cortebeeck aangeduid als enige erfgename,61 maar had wel bij de koop 
van het huis achthonderd gulden geleend en dat kapitaal moest nog terug-  
betaald worden. Daarom ondertekende het nieuwe echtpaar Thomas-Cortebeeck 
in 1817 een schuldverklaring om dat bedrag binnen de veertig jaar terug te 

Rudimentaire schets van de dorpskern van Hingene in 1786 volgens landmeter Vertongen (©RAA,D056/514) 

Het gezin van bakker Jean Vael, weduwnaar van Elisabeth Seghers en hertrouwd met Joanna Catharina Cortebeeck volgens het bevolkingsregister van Hingene circa 1806; 
Marie P. Kiekens was een voorkind van zijn eerste echtgenote en de naamgenoten Vael waren knecht en meiden (RAA, P056/215) 
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betalen en stelden ze hun huis met herberg onder de naam De Roose in hypo-
theek.62 Het is vanaf nu duidelijk dat er naast brood ook bier werd geconsu-
meerd.

Drie jaar later beslisten ze hun eigendom in Hingene openbaar te verkopen met 
palmslag en verdierenstelling, verkoop die doorging in hun eigen herberg De 
Roose. Wat opvalt in de beschrijving van het goed is dat het om een nieuw, mooi 
opgebouwd huis van twee verdiepingen gaat met meerdere beneden- en boven-
plaatsen, stal en hof, zijnde een herberg en bakkerij. Op de tweede koopdag 
was het wagenmaker Petrus Joannes Drossaert die als laatste verdieren stelde 
en dus eigenaar werd.63 

De Roose en bakkerij Drossaert 

Petrus Joannes Drossaert, zoon van een familie van wagenmakers en tim-
mermannen uit Wintam was eerst getrouwd met Maria Theresia Coeckelbergh, 
oudste dochter van de Hingense wagenmaker Leonardus Coeckelbergh en hij 
woonde in bij zijn schoonvader, enkele huizen verder dan de Roose richting 
kerk, later kadastraal A596.64 Kort na haar vierde kinderbed stierf zijn vrouw 
en werd haar jongere zus Anna Catharina zijn nieuwe bruid. Met haar kocht hij 
De Roose en nam er, boven de schuldverklaring uit 1817, een hypotheek op met 
een kapitaalswaarde van duizend gulden. Hiermee gingen de twee ongehuwde 
zonen uit zijn eerste huwelijk akkoord: Augustinus, die wagenmaker van beroep 
was en werkte in het ‘atelier Coeckelbergh’ en Macharius, die bakker werd in 
De Roose.65 

Om duidelijkheid te krijgen waarop de kinderen uit het eerste en tweede huwe-
lijk recht hadden, stelde de Puurse notaris Jacobus Moens in september 1827 – 
eigenaar Petrus Joannes Drossaert was dan al drie jaar dood – een boedelstaat 
op, waardoor we te weten komen wat in de herberg en de winkel aanwezig 

was.66 In de winkel waren kastjes en een toog, honderd roggebroden en nog 
wat winkelgerief. De inboedel van de herberg bestond uit 26 stoelen, tafels, 
kasten, een horloge, een spiegel en kandelaars. Verder 59 glazen, 8 kannen, 19 
halfkannen, karaffen, 34 roemers, borden, messen, vorken en lepels, zoutvaten, 
mosterdpotten en een theetasmandje. In de kelder lagen biervaten van zowel 
brouwer Catharina Van de Putte uit Wintam als van brouwerij Van Fraeyenhoven 
uit Bornem alsook flessen wijn. In de bakkerij stonden zakken meel gekocht bij 
molenaar Van Hoomissen uit Eikevliet. 

Macharius en Augustinus Drossaert verkochten hun delen in De Roose aan hun 
stiefmoeder Anna Catharina Coeckelbergh.67 Samen met haar dochter Joanna 
hield zij de herberg open, terwijl haar zonen Joannes Baptista en Petrus Josep-
hus de bakkersstiel genegen waren. De jongste zoon, Carolus Ludovicus, trok 
als dertienjarige naar Brussel en werd later architect te Tienen, waar zijn neef 
Frans Drossaert stadsarchitect was. Omdat Petrus Josephus in Mechelen trouwde 
en daar een bakkerij begon en halfbroer Macharius gestorven was, bleef enkel 
Joannes Baptista over om in alle vroegte het dagelijks brood te kneden en te 
bakken.68 

Zolang ze met hun drietjes in De Roose verbleven, ging alles zijn gang: moeder 
Anna Catharina en dochter Joanna deden hun ding in de winkel en de herberg 
en Joannes Baptista was eigen baas in de bakkerij. Maar na het overlijden van 
moeder Drossaert in de slachtmaand van 1838 en omdat Joanna wenste te 
trouwen en ook Joannes Baptista vrijage had – groot, blond en met blauwe 
ogen moet hij een aantrekkelijke partij geweest zijn – leek het beter om te gaan 
kavelen. Daarvoor schakelden ze de Puurse notaris Carolus Guilielmus Moens 
in. De nog minderjarige zoon Carolus Ludovicus kon beschikken over land op de 
Grote Kouter en een geldsom en de in Mechelen wonende Petrus Josephus kreeg 
zijn deel in geld toegestopt. Herberg De Roose, kadastraal  A589, en de hof 
A590 werden gesplitst. Het oostelijk deel met de herberg, de stal, de schuur en 
het erf, zo’n negen are groot, werd toegewezen aan Joanna Drossaert en haar 
kersverse echtgenoot Benedictus Verleysen. Het westelijk deel van het gebouw 
dat als stal dienst deed, werd toebedeeld aan bakker Joannes Baptista Drossaert 
met een koer en nog een hof achter de schuur, met een grondoppervlak van 3 
are 60 ca. Terwijl zijn zus verder alle roerende goederen kon gebruiken, maar 
wel opdraaide voor de obligatie die nog op het pand stond, kreeg hij nog een 
geldsom om de minwaarde van zijn gekregen onroerend goed te compenseren. 
Op te merken valt dat de kelder onder de woning in de helft werd opgedeeld.69 

Onmiddellijk verbouwde Joannes Baptista zijn kavel tot een woning met bakkerij 
en winkel. Het registratiekantoor van Puurs noteerde in het grondregister: ‘nou-
velle construction 1840’ en het kadaster hield het op ‘maison’. Mogelijk woon-
den ze tijdens de werken bij zijn zus en schoonbroer in. Toch bleven hij en zijn 
vrouw Maria Josepha Perremans constant ingeschreven op het betreffende kavel. 

De zijgevel van de circa 1815 gebouwde herberg De Roose (©GAB)

De kadastrale situatie bij de opsplitsing in 1839 (©FOD, Hingene reeks 207,1840/6 )
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Hun buren in De Roose – op de gevel stond het huisnummer A47 geschil-
derd, wat refereerde naar hoe het gezin Verleysen-Drossaert in het Hingense 
bevolkingsregister van 1846 was ingeschreven – ontleenden opnieuw geld en 
stelden hun herberg in hypotheek.70 Twee zonen en een dochter kwamen het 
gezin vergroten en af en toe hielp een inwonende meid bij het werk, want naast 
herbergier bewerkte Benedictus Verleysen als landbouwer ook wat land en een 
hof naast de pastorie. Paulus Augustijnen, hoofdonderwijzer in de Hingense 
gemeentelijke jongensschool, genoot bij hen eveneens een tijd onderdak. Oudste 
zoon Joannes Baptista Verleysen ging studeren en werd priester en leraar in het 
pensionaat Den Bruel te Mechelen. 

De Roose werd in 1864 aan de achterzijde een weinig vergroot. De wijziging bij 
buurman bakker Joannes Baptista Drossaert was ingrijpender: op de koer tussen 
de schuur en het woonhuis annex winkel werd een bijgebouw, denkelijk dienend 
als bakkerij, gepropt. Langs het smalle paadje, dat aan straatzijde afgesloten 
was met een poort, kon de eigenaar nog wel naar zijn hof achter de schuur. Tus-
sen het verkopen van broden in had de vrouw van bakker Drossaert acht kindjes 
gebaard, waarvan twee zonen op hun weg naar volwassenheid geïnteresseerd 
raakten in de bakactiviteiten van hun vader. Maar voordat ze echt capabel 
waren, hielp een knecht in de bakkerij. 

Herberg De Roose was toch niet zo winstgevend dat de uitbater er rijk van werd, 
want toen Joanna Drossaert in januari 1867 stierf en de erfenisaangifte werd 
ingediend bij de dienst registratie in Puurs, waren er meer schulden dan baten. 
Bij die opgave werd de herberg met de hof en bijgebouwen geschat op 2.173 
francs, terwijl er nog een hypotheek openstond van 4.600 francs.71 Daarom 
verkochten ze onderhands De Roos en de hof en het land aan hun buur, Joannes 
Baptista Drossaert en zijn vrouw Maria Josepha Perremans.72 Dezen moesten 
er wel 5.000 francs voor lenen bij molenaar Van Hoomissen uit Puurs, terug 
te betalen binnen de zes jaar.73 Weduwnaar Benedictus Verleysen en zijn gezin 
bleven nog wel in De Roos wonen, maar uiteindelijk zag hij het niet meer zitten 
en denkelijk had zijn dochter ook niet langer zin om van achter de toog naar 
het geleuter van de stamgasten te moeten luisteren. Ze besloten in Bornem te 
gaan wonen, waarvan vader Verleysen afkomstig was.74  

Alles was nu terug samen onder één eigenaar: bakker Jan Baptist Drossaert en 
zijn vrouw Josepha Perremans die in haar winkel naast brood ook specerijen aan 
de man of vrouw bracht. Een van de dochters huwde met Petrus ‘Emiel’ Jordens, 
de hoofdonderwijzer van Hingene, en ging in het schoolmeestershuis wonen. Na 
de Schoolstrijd van 1879-1884 zal Jordens ‘in beschikbaarheid’ worden gesteld 
en naar Hoboken verhuizen. Zoon Joannes Benedictus Drossaert liet ook het nest 
voor wat het was en bij het overlijden van hun vader in november 1881 waren 
naast de moeder-weduwe nog drie dochters en zoon Petrus Jacobus woonachtig 
in het huis. Bij de aangifte van de nalatenschap werd voor de kinderen een 
mooi bedrag berekend, maar Maria Josepha Perremans genoot dankzij haar 
huwelijkscontract het vruchtgebruik op de woning en de helft in de andere 
eigendommen.75 Toch zal ze door een gift onder levenden haar rechten afstaan 
aan haar kinderen.76 Tegelijk verkocht een van de dochters haar deel aan haar 
broers en zusters.77 

Wie in herberg De Roos verbleef na het vertrek van Verleysen is moeilijker te 
duiden, omdat huurafspraken overwegend mondeling gebeurden en als ze al op 
papier werden vastgelegd, dan liet men ze weinig of niet registreren. We kun-
nen de bewoners in principe wel terugvinden via de bevolkingsregisters, maar 
die zijn ook niet altijd concreet wat betreft verhuizingen binnen de gemeente. 
Toch hebben we een sterk vermoeden dat Carolus Franciscus Bogaert na zijn 
huwelijk in november 1871 met Joanna Maria Raes in De Roos kwam wonen. 
De van Sint-Jan-in-Eremo afkomstige Bogaert was voor zijn huwelijk dienstbode 
bij hertog d’Ursel en verbleef afwisselend in Hingene en Brussel. Eens gevestigd 
op een vaste stek gaf hij herbergier op als hoofdberoep. Hij bleef een kleine 
tien jaar in De Roos en kocht dan, twee huizen verder, herberg Den Nieuwen 
Wereld waar hij achter de gelagzaal en het woongedeelte een paardenslachterij 
met winkel begon.78        

Het zou best kunnen dat Maria Josepha Perremans, toen haar zoon Petrus Jaco-
bus in de lente van 1882 aangaf te willen trouwen en insinueerde dat hij het zag 
zitten om de bakkerij over te nemen, ze met haar drie dochters naar De Roos 
uitweek.79 In elk geval werd in oktober van dat jaar gekaveld met als resultaat 
dat bakker Petrus Jacobus Drossaert en zijn vrouw Maria Francisca Amelinckx, 
buiten een hofgrond nabij de pastorij en een schaarbos tegen de Notelaardreef 
het huis en de bakkerij toebedeeld kregen. Herberg De Roos ging naar de on-
gehuwde Maria Juliana Drossaert. De ingenottreding zou echter pas ingaan bij 
het overlijden van hun moeder. Evenzeer bleef de uitweg naar de dreef toe over 
het erf van De Roos voor bakker Drossaert gevrijwaard, terwijl hij zijn zus moest 
toelaten water te putten uit de steenput op zijn erf.80

Een goed jaar later stierf moeder Maria Josepha Perremans. Notaris Verbelen 
kwam daarop in De Roos een inventaris maken van de inboedel, de effecten en 
de aanwezige contanten.81 Hij deed dat zeer uitgebreid en systematisch door van 
kamer naar kamer te gaan en alles te noteren wat hij vond. Zijn inventaris is 
veel te lang om alles op te sommen, maar we willen toch enkele opmerkelijke 
zaken meegeven. In de herberg stond nog steeds een horloge met kas en hing 
een spiegel. Om te zitten waren er zowel banken als stoelen en om bier te drin-
ken kon men de 73 ‘halfliters’ gebruiken, maar voor hen die geen bier lustten 
waren er jeneverglaasjes en wijnroemers. Tappen deed men aan de toog via een 
bierpomp met twee kranen. In de kamer tegen de straat noteerde de notaris nog 
eens 36 halve liters en ook flessen en karaffen met likeur, een kruik met Schie-
dam naast een crucifix en een Onze-Lieve-Vrouwebeeld en zeer veel borden. In 
de kelder wachtten de flessen witte en rode wijn, elixir d’Anvers, anijs, cognac, 
punch en Drijmanbitter en hingen de hespen. Op een van de slaapkamers stond 
een vlaggenstok met de nationale driekleur. Op de verdieping was tevens een 

De kadastrale wijziging in 1865 (©FOD, Hingene reeks 207,1865/24)
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erg grote kamer met zowel een bed met behangsel, een olmen kleerkast, een 
ronde mahoniehouten tafel en twaalf stoelen en een lessenaar. Daar vond de 
notaris nog het wafelijzer. Ze hadden ook een koe en een rund in de stal staan. 
Er was bijna 1.100 francs cash aanwezig en een aantal loten van openbare 
fondsen. Die inventaris werd niet zomaar opgesteld, neen hij moest dienen om 
een belangrijk deel van die roerende goederen aan de man te brengen, wat 
vroeger een frequent gebruik was na een overlijden. De openbare verkoop ging 
door in herberg De Roos en bracht 1.561 francs op.82 Denkelijk hield het gezin 
in De Roos ook winkel, want in de verkoop zaten 47 pakken tabak.

Zonder meubilair, zonder keukengerei en zonder Belgische vlag – die bijna 
zoveel kostte als de beste matras – zat eigenares Maria Juliana Drossaert daar 
niets te doen en dus vond ze er niet beter op dan De Roos openbaar te verkopen. 
Die verkoop in twee zitdagen, begin 1890, ging door bij haar schoonbroer Petrus 
Raes in herberg Het Schuttershof. En op de tweede zitdag was het haar broer, 
bakker Petrus Jacobus Drossaert die voor 3.399 francs eigenaar werd van De 
Roos.83 Opnieuw waren bakkerij en herberg onder één eigenaar samengebracht. 
Maar de bakker bleef in zijn bakkerij en dus was een huurder aantrekken voor 
De Roos een volgende uitdaging. Die werd gevonden in de zestiger Carolus 
Ludovicus Suykens, maar het zal vooral de 25-jarige dochter Isabella geweest 
zijn die aan klantenbinding deed.

Petrus Jacobus Drossaert bakte zijn laatste broodje ergens in november 1897, 
want op 4 december stierf hij. De oudste dochter was al overleden en de twee 
andere en de zoon waren nog veel te jong om hun plan te kunnen trekken in de 
bakkerij. Mogelijk hielpen ze hun moeder of kreeg Maria Amelinckx hulp van 

een niet-inwonende bakkersgast. In de zomer van 1906 kwam wel een knecht 
inwonen, August Verwimp uit Olen, die overweg kon met het deeg. En enige tijd 
daarna was zoon Pieter Jan Hendrik Drossaert kundig genoeg om het heft, in dit 
geval de deegrol en de broodschieter, in eigen handen te nemen.

Bakkersgast Verwimp en zijn vrouw Maria Vleminckx werden na hun huwelijk de 
uitbaters van De Roos. Tijdens de oorlog kreeg de man echter ernstige psychische 
problemen en werd overgebracht naar het gesticht in Mortsel waar hij overleed.84 
Zijn weduwe leerde een andere man kennen en verhuisde in mei 1917 naar de 
Klein Akkerstraat. 

Intussen trouwden de drie kinderen Drossaert en de dochters verlieten het ou-
derlijk huis. Maria Josepha ging met haar man Bernard Joseph Vandamme, 
koster-organist van de Sint-Janskerk te Tervuren, in die gemeente wonen.85 
Joanna Maria Benedicta volgde haar man Arthur Verstraeten, hoofdonderwijzer 
te Wintam, nadat het koppel en hun zoontje eerst nog een tijdje waren blijven 
inwonen. En bakker Pieter Jan Hendrik Drossaert trouwde in 1920 met de 
Bornemse Joanna Victoria Van den Broeck. Anderzijds kwam hun tante Maria 
Juliana Drossaert in de bakkerij rentenieren. 

Van bakkerij tot supermarkt

In 1926 vonden de 80-jarige moeder Maria Amelinckx en de kinderen Drossaert 
de tijd rijp om uit onverdeeldheid te treden. Bijgevolg werd er gekaveld en logi-
scherwijze kwam de woning met bakkerij en winkel toe aan het echtpaar Pieter 
Jan Drossaert-Van den Broeck. Herberg De Roos werd eigendom van Arthur 
Verstraeten-Drossaert en het echtpaar Bernard Joseph Van Damme-Drossaert 

De gewezen bakkerij met ernaast herberg Plantijn; beide panden werden afgebroken en in de 
plaats kwam een Spar-supermarkt

De kadastrale situatie in 1926 volgens landmeter Thielemans
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was tevreden met enkele gronden en een opleg in contanten. Wel claimde 
moeder Amelinckx het vruchtgebruik op de kavels, wat voor bakker Drossaert 
betekende dat ze bij hem inwoonde en hij haar moest onderhouden. Op zolder 
zouden de twee openingen in de muur dichtgemetseld worden en de kelder van 
bakker Drossaert die voor een stuk onder De Roos zat, bleef eigendom van de 
bakker. Het recht op uitweg over het erf van De Roos werd voor de zoveelste 
maal bevestigd, waarover landmeter Thielemans in zijn plannetje niets aan dui-
delijkheid te wensen overliet.86

Toch was de schets van Thielemans niet volledig correct, want met zijn stippellijn 
over het erf omschreef hij de achterliggende schuur in zijn geheel als onderdeel 
van De Roos, terwijl het kadaster dat al had aangepast met een rechte lijn te 
trekken vanuit de scheimuur van de woningen doorheen de schuur richting hof, 
waardoor het grootste deel van de schuur bij de bakkerij ging horen. In die 
schuur werd een deel effectief gebruikt als opslagruimte, was de paardenstal en 
lagen de kolen en het hout om de oven te stoken. In het gebouw tussen schuur 
en woonhuis was de bakkerij met de oven. Ook de keuken en het buitentoilet 
behoorden tot die tussenbouw. Vooraan links, tegen de Roos aan, was de winkel 
met uitstalraam. 

Pieter Jan Hendrik Drossaert was maar zevenendertig toen hij in oktober 1927 
overleed. De weduwe schakelde begin jaren dertig de hulp in van bakkersgast 
Frans Kamiel Segers. Na zijn huwelijk met Delphine Van Geet kon deze via 
een huurcontract de bakkerij overnemen – Joanna Victoria Van den Broeck, 
weduwe Drossaert, verhuisde naar Antwerpen – en ‘Kamiel den bakker’ begon 
een broodronde doorheen de gemeente. In mei 1954 konden hij en zijn vrouw 
het pand kopen.87 Kamiel Segers bleef in de bakkerij actief tot 1968, een jaar 
voordat hij overleed. Zijn echtgenote bleef er wonen tot haar verhuis naar een 
woonzorgcentrum in 1998. Tien jaar ervoor was de woning en de aanpalende 
grond wel al gekocht door het echtpaar Croes-De Proft, eigenaars van de aan-
palende Spar-supermarkt, maar in het contract was bepaald dat de weduwe kon 
blijven wonen zolang ze wou. Achteraan was de bakkerij en het schuurgedeelte 
wel afgebroken voor een eerste uitbreiding van het warenhuis en even was in 
een deel van het huis een kinesitherapiepraktijk ingericht. In een latere fase 
werd de woning afgebroken en een totaal nieuwe ingang met bureel- en perso-
neelsruimte voor de supermarkt gecreëerd.88   

 

Een gemeentehuis voor Hingene

En wat gebeurde met herberg De Roos? Bleef die onbewoond na het vertrek 
van de weduwe Verwimp? Wie kon met dat grote gebouw wat aanvangen? Het 
gemeentebestuur misschien. 

Het gemeentehuis van Hingene was lang gevestigd in een woning van de hertog, 
namelijk in ‘de grote kamer’ of het westelijke deel van de huidige pastorie.89 
Echt veel ruimte was er toen nog niet nodig: enkel een bureau waar de secretaris 
zat met een aantal kasten en een kamer waar de schepenen vergaderden en de 
gemeenteraad samenkwam. De mensen konden er eventueel ook de voorzitter 
van het Bureel van Weldadigheid contacteren of de veldwachter spreken. 

Kort na de eerste wereldoorlog werd De Roos ingepalmd als gemeentehuis. De 
verhuring omvatte enkel de woning en niet  het bakhuis, de inrijpoort, de koer, 
de stallingen en de hof. Met Nieuwjaar 1927 startte een nieuwe huur-periode 
van negen jaar tegen een jaarlijkse huurprijs van 950 francs en waarbij afge-
sproken werd dat de gemeente zou instaan voor het binnenonderhoud. Toch 
wenste het schepencollege, en met hen de gemeenteraad, dat op kosten van 
de verhuurder op het gelijkvloers een nieuwe vloer zou gelegd worden en dat 
boven een nieuwe plankenvloer zou voorzien worden.90 In september 1928 werd 
nog een nieuwe huurprijs afgesproken: 1.200 francs per jaar, elk kwartaal te 
betalen, maar daarvoor wilde de gemeente wel dat de uitweg, die gemeenschap-

De gewijzigde situatie in 1926 volgens het kadaster (©FOD, Hingene reeks 207,1926/2 )

Kamiel Segers aan zijn met hout en kolen gestookte oven (fotoarchief Denise Segers)

De voorgevel van het gemeentehuis met uiterst rechts het uitstalraam van bakkerij Drossaert, 
circa 1930 (©GAB)
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pelijk was met bakker Drossaert, in de verhuring zou zitten. En het college 
drong weerom aan op een nieuwe vloer. Vreemd genoeg kwamen de verweer- 
en maanbrieven aan de gemeente telkens van koster Vandamme en niet van 
eigenaar Arthur Verstraeten. Zat de Wintamse hoofdonderwijzer verveeld om dit 
met zijn werkgever te bespreken en liet hij daarom zijn zwager de kastanjes 
uit het vuur halen? Of ligt het eenvoudiger met Vandamme als aangestelde 
beheerder van de goederen van de weduwe Drossaert-Amelinckx, die nog steeds 
het vruchtgebruik in handen had? Bovendien was de gemeente ook al geen 
stipte betaler wat betreft de huishuur, maar drong wel aan op onderhandse 
verkoop. Die kwam er uiteindelijk niet en eigenaars Arthur Verstraeten-Drossaert 
verkozen De Roos via een openbare verkoop aan de meestbiedende te gunnen.91 
Die openbare verkoop ging door in augustus 1930 en het waren burgemeester 
Willem Van Kerckhoven, schepen Frans Vertongen en secretaris August Claessen 
die met een bod van 50.500 francs op zowel het huis als hof als schuur de akte 
mochten ondertekenen.92  

Nog geen maand later spraken de schepenen uitvoerig met provinciaal architect 
Gustaaf Careels over de nodige herstellingswerken en de mogelijke bouwkun-
dige ingrepen zowel aan de buitenzijde als aan de binnenindeling.93 Vrij snel 
volgde het plan met bijhorende raming. Op het gelijkvloers werd aan straatzijde 
het kabinet voor de burgemeester voorzien, aan de overkant van de hall kwam 
het secretariaat en een plaats voor de conciërge was achteraan voorzien. Op de 
verdieping moest de raadzaal komen, een kabinet voor de schepenen en een 
archiefruimte. Ook de politie moest een bureeltje krijgen en achteraan waar de 
schuur had gestaan kwam een opslagruimte en de ‘amigos’, zoals Careels het 
uitdrukte. In de voorgevel zouden nieuwe ramen geplaatst worden en samen 
met de dakvensters en de uitgesproken deuromlijsting zouden ze het gebouw 
meer burgerlijke uitstraling geven, een gemeentehuis waardig. Careels ging 
nog een tijdje door met tekenen en rekenen en strandde op een begroting van 
108.000 francs.

Toch maar een andere architect nemen 

Ook al had de gemeenteraad de reeks plans goedgekeurd, was het Comité 
voor Monumenten en Landschappen niet afkerig van het ontwerp en was de 
Bestendige Deputatie akkoord met de werken, toch haakte het gemeentebestuur 
op een bepaald moment af – sommige leden vonden het ontwerp dan toch niet 
zo goed – en contacteerde een privé-architect: Ernest Lamot uit Boom. Tot ver-
bijstering van Careels die het in een brief aan het gemeentebestuur erg scherp 
formuleerde: ‘Mijnheeren, gy zult met my moeten bekennen dat uw handelwijze 
wel schandalig is. Gij hebt werkelijk het recht niet de provinciale bouwmeester 
te behandelen gelyk een stalknecht, die men buitenstampt zonder verwittiging 
en zonder de minst gegronde reden.’94 Een vroeger provinciaal architect had al 
eens hetzelfde meegemaakt met het gemeentebestuur van Hingene: plans laten 
tekenen voor een nieuwe kerk, dan niets meer van zich laten horen om later met 
een andere architect in zee te gaan.95

In het ontwerp van Lamot moest De Roos afgebroken worden en ging een totaal 
nieuw gebouw gecreëerd worden. De prijs zou dan ook een veelvoud zijn en de 
gemeente had met de aanleg van de weg tussen Hingene en Wintam en met de 
bouw van nieuwe klaslokalen in Eikevliet al heel wat kosten te dragen. Maar De 
Roos was ondertussen meer en meer bouwvallig geworden en er zat niets anders 
op dan verder te gaan met Lamot. Deze tekende een eerste ontwerp, dat voor 
zijn tijd vrij modernistisch maar voor een openbaar gebouw toch erg gewoon 
aandoet, met een ongeveer gelijkaardige ruimtelijke invulling dan wat Careels 
voor ogen had. Enkel de conciërge moest plaats ruimen voor het politiebureel.

De gemeenteraad van Hingene was meer een tweede ontwerp van Lamot ge-
negen en keurde het dan ook goed op de gemeenteraadszitting van 12 april 
1937. Het was ook nog wel een moderne uitvoering, maar door zowel het hoge 
en steile dak met aan de drie zijden de verbrede dakkapellen als door de hoge 
ramen op de verdieping lijkt het gebouw meer volume te krijgen. Eromheen 
moesten plantenbakken het gebouw een natuurlijk karakter geven en uitnodi-
gen om er binnen te gaan. 

Plan van de voorgevel door architect Careels 1931 (©GAB)

Plan 1 van de voorgevel door architect Lamot 1936 (©GAB)
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Uiteindelijk werd het ontwerp 3, omdat de Centrale Commissie van Monumenten 
en Landschappen dit het beste vond. De schouw werd monumentaler en het voor-
uitspringende natuurstenen geveldeel waar zich de ingang bevindt en die tot in 
de dakkapel doorloopt, geeft nog meer verticaal effect. Deze klassieke opbouw 
met verhoogde middenpartij en lagere zijpartijen geven aan het gebouw een 

zeker gewicht van ernst, evenwicht, macht en betrouwbaarheid. De configuratie 
van de balkonbalustrade herhaalt zich tussen de ramen van voorgevel, zijgevel 
als achtergevel. De Commissie rekende erop dat ‘lokale’ klampsteen zou worden 
gebruikt in contrast met de natuurstenen plint en de blokomlijsting van de ra-
men en dat verder het wapenschild van de gemeente zou worden aangebracht.96 
De indeling bleef dezelfde als bij het eerste ontwerp. 

Op de openbare aanbesteding schreven vier aannemers in: Le Hardy uit Boom, 
Scheers uit Puurs, Segers en Spiessens uit Hingene en De Raeymaecker en Van 
den Heule uit Ruisbroek. Het waren deze laatsten die het haalden met 279.892 
francs.97 Terwijl de werken goed vlotten, bogen de schepenen zich over een 
andere kwestie: het verleggen van de uitweg van de bakkerij Drossaert. Want 
ze wensten een parkje achter het gemeentehuis aan te leggen en een haag 
van zo’n twintig meter vanaf de achtergevel aan te planten. Daarachter zou 
dan de nieuwe uitweg komen voor de bakkerij. Wat hen nog meer kopzorgen 
baarde, was het bemeubelen van de raadzaal, die ook zou dienen als trouwzaal. 
Als wandbekleding stelde architect Lamot een houten lambrisering voor. Bij de 
aankoop van de zetels en stoelen voor de gemeenteraadsleden werd geoordeeld 
volgens de hiërarchie: voor de burgemeester een armzetel met een lederen 
zitting, voor de schepenen en de secretaris dezelfde maar dan zonder armleu-
ningen, voor de raadsleden een stoel met kleine rug. En de tafels moesten in 
hoefijzeropstelling komen. 

Feest

De officiële opening van het gemeentehuis was op zondag 11 september 1938. 
Nadat een dorpeling voortdurend de feestkanonnetjes had laten knallen en 
nadat de parochianen tijdens de negenurendienst het Te Deum hadden moe-
ten aanhoren, zegende pastoor Janssens met een kletsnatte wijwaterkwast het 
gebouw in. Dan was het verzamelen geblazen in de raadszaal waar de pas-
toor, hertog d’Ursel, burgraaf de Beughem, volksvertegenwoordiger Maes, de 
Bornemse burgemeester Van Lint en de Hingense schepenen, raadsleden en 
secretaris na de gelegenheidsrede van burgemeester Van Kerckhoven mochten 
klinken op het welzijn van het gebouw en van henzelf, dit als aperitief voor het 
grootse banket.

De Hingenaren konden ondertussen gaan luisteren naar de concerten van meer-
dere fanfares op de twee kiosken die verspreid waren opgesteld in het Dorp en 
de wielrenners aanmoedigen die om ter snelst langs de met vlaggen versierde 
huizen fietsten.

Ontwerp 2 van de voorgevel door architect Lamot 1937(©GAB)

Plan van de voorgevel volgens ontwerp 3 door architect Lamot 1937(©GAB)

De kadastrale situatie na de bouw van het nieuwe gemeentehuis 
(©FOD, Hingene reeks 207,1941/2 )
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In de loop der jaren werden in de raadzaal van het gemeentehuis heel wat gas-
ten ontvangen, inwoners gevierd en plaatselijke verenigingen gehuldigd, heug-
lijke gebeurtenissen die genoteerd werden in het Gulden Boek. Menig medaille 
werd er op de revers gestoken en nog meer werd er geproost. Maar tijdens de 
vergaderingen van de gemeenteraad waren ook de woordenwisselingen niet uit 
de lucht, terwijl op het secretariaat de dorpelingen hun pasgeboren baby kwa-
men aangeven of het overlijden van hun ouder, kind of buur kwamen melden. 
Het leven van alledag. Daarom durven we dit artikel besluiten in de wetenschap 
dat een gemeentehuis, groot of klein, altijd de plaats is geweest waar het leven 
en het denken van haar gemeenschap tastbaar aanwezig is. Zo hoort het ook!

Noten

1 Beste lezer, hieronder volgen vele voetnoten. Je hoeft die niet te lezen, die dienen enkel om 
bepaalde gegevens terug te vinden voor geïnteresseerden die zich in bepaalde facetten willen 
verdiepen en als verwijzing naar artikels en boeken van anderen

2 Het gemeentewapen van Hingene was pas het jaar ervoor, op 19 februari 1937, dankzij een  KB 
goedgekeurd 

3 De registratie van de koop ging door op 26/01/1608 maar de aanvaarding had plaats gehad op 
Kerstmis 1607, terwijl de notariële akte op 1 december 1607 was opgesteld. RAA, Oud GemeenteAr-
chief Hingene D056/006 fo. 55verso-57verso

4 Voor de aankoop van Slyckmanshoff, zie RAA, D056/006 fo. 80recto en ARA, fonds d’Ursel 
L1025_7, fo. 23verso; Heynrick De Wilde had het verkregen door verkoop bij decreet en was eigen-
dom geweest van de gevluchte Dierick Jansegers; er was nog een site gekend als Slyckmanshoff, 
namelijk in Truydestadt op de Grote Kouter; voor de aankoop van de hofstede op De Dries, zie RAA, 
D056/006 fo. 82verso

5 Zie RAA, D056/006 fo. 55recto en ARA, fonds d’Ursel L1025_6 fo. 25verso en ARA, fonds d’Ursel 
R100/16: 4 mei 1607: verkoop door Ingelen Smets, weduwe van Bernaert Maes, van twee woningen 
met grond nabij de kerk van Hingene aan Conrardt I de Grobbendonck; Bernaert Maes was baljuw 
van Hingene van 1585 tot 1588; ARA, fonds d’Ursel, L1025/6 fo. 25verso

6 ARA, fonds d’Ursel, L1025/7 fo. 29recto-fo. 31verso
7 Conrard Schetz, heer van Hingene, had in 1590 voor Fl 300 de leenrol en de tienden van Marselaer 

gekocht van enerzijds Franchois De Schot, advocaat in de Raad van Brabant, die de helft ervan had 
verkregen van Jan Snellinck, de griffier van Hingene, en anderzijds van Bernaert Maes, weduwnaar 

en erfgenaam van de weduwe van Gillis Snellinck, gewezen meier van Hingene (ARA, fonds d’Ursel, 
R99)

8 De aankoopakte vinden we niet terug, wel de vermelding van de verkoop in de rekening van Jan 
Allebosch voor baron d’Ursel over het jaar 1629; zie ARA, fonds d’Ursel L1028_3 fo. 41verso 

9 RAA, D056/025, los stuk, 13 oktober 1622; Van Damme had alle onroerende goederen die op hem 
verstorven waren van zijn ouders, vooral in Ruisbroek, te gelde gemaakt.

10 RAA, D056/009 fo. 271recto
11 ARA, L1017 fo. 76, leenboek d’Ursel
12 Zie CROKET, B., ‘Huizengeschiedenis: een onderzoek en een oproep’, in Mededelingen van VHKB nr. 

31, (VHKB), Bornem 2020, p. 77
13 RAA, D056/281, ommestelling over 1657; Maximiliaen Van Damme was in Hingene geboren op 

3/10/1628 en werd enkele dagen later gedoopt met als meter de adellijke Anne de Robles en als 
peter meester David van der Linden, waarbij we ons de vraag kunnen stellen of deze laatste de 
auteur Lindanus is, die in Dendermonde verbleef en daar griffier was 

14 RAA, D056/190: vierschaar van 8/03/1661 en volgende
15 RAA, D056/009 fo. 419recto-420recto: 27 oktober 1661, akkoord tussen de erven wijlen Jan Van 

Damme en Joos Verelst over de aankoop van het stenen huis in het Dorp rechtover De Swaen
16 RAA, D056/028 los stuk: openbare verkoop in september 1648 van herberg Sint-Huybrecht door 

Joos Verelst aan Franchois Verelst met vererving op 14 november 1648
17 RAA, D056/063 los stuk 17 oktober 1647: ‘Cavelinghe, scheijdinghe ende deylinghe tusschen Joos 

Verelst hauder ten sterfhuyse van Adriana Peeters ter eenre en Adriaen Spiessens grootvader ende 
voocht van de weesen Peeter de Wijse’ 

18 Joos Verelst was al sinds 1648 als herbergier in Hingene ingeschreven op de Antwerpse poorterslijst 
en ook Anna Van Kerckhove genoot dit recht; ze huwden op 4 mei 1648 in Onze-Lieve-Vrouw-Zuid 
te Antwerpen

19 RAA, D056/066: 16 augustus 1671, staat van goed door Joos Verelst over het sterfhuis Anna Van 
Kerckhove, overleden in Hingene op 24 maart 1671 zonder wettige kinderen na te laten

20 Joos Verelst werd in 1663 aangesteld als burgemeester in Hingene vanwege de graaf van Bornem, 
zie D056/190 losse nota d.d. 3/07/1663

21 RAA, D056/066: 16 augustus 1671, staat van goed
22 VANNOPPEN, H., Streekdrachten in onze gewesten, (Stichting Mens & Kultuur), Gent 1994, p. 162
23 RAA, D056/120/13: openbare verkoop roerende goederen van het sterfhuis Anna Van Kerckhove op 

22 juni 1671
24 Kasteelarchief Bornem, serie 3, dozen 5, 6, 7, 9, 20, 56 en 61
25 RAA, D056/066 fo. 205recto-207verso: kaveling tussen Joos Verelst en de erfgenamen van het 

sterfhuis Anna Van Kerckhove; RAA, D056/066 fo. 207verso-208verso: kaveling tussen Joos Verelst 
en de erfgenamen van het sterfhuis Anna Van Kerckhove over de resterende goederen

26 Het huurcontract d.d. 18/12/1679 tussen Cornelis Van Kerckhove, Peeter Smet Roosens en Philips De 
Backer wordt vermeld in RAA, D056/035 verkoopakte 16 januari 1697

Achteraanzicht vanuit de Kasteeldreef op de voormalige bakkerij en het gemeentehuis (1982) (fotoarchief J. Winckelmans)
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27 Zie o.a. Stadsarchief Antwerpen(SAA), notariaat Jan Philips Van der Meeren, register N#3887  fo. 
1recto-1verso d.d. 1 januari 1688 

28 RAA, D056/015 fo. 29recto: 28 mei 1687 voor de schepenbank van Antwerpen; zie ook SAA, 
notariaat Jan Philips Van der Meeren, register N# 3887  fo. 3verso-5verso d.d. 10 januari 1688 

29 RAA, D056/015 fo. 29verso-30recto: 11 september 1687
30 RAA, D056/015 fo. 30recto-30verso
31 RAA, D056/032 los stuk: 13 juni 1689
32 RAA, D056/015 fo. 180recto-181recto; SAA, notariaat Jan Philips Van der Meeren, register N#3891 
33 RAA, D056/015 fo. 181recto-182recto
34 RAA, D056/015 fo. 182recto; RAA, D056/035 los stuk: 16 januari 1697
35 RAA, D056/031 los stuk: 26 april 1678, verklaring van Philipotte de Wansijn; François De Backer en 

Philipotte de Wansijn waren in 1630 te Brussel in Sint-Jacobs op de Coudenbergh gehuwd 
36 CROKET, B, ‘Wat een leenboek ons vertelt’, in Mededelingen VHKB, nr. 30, (VHKB), Bornem 2019, p. 

80-81
37 RAA, D056/035 los stuk: 25 september 1694, afschrift van een notariële akte van notaris Maximi-

liaen Van Damme
38 RAA, D056/286 Zetboek over 1676 en zetboek over 1677
39 SAA, notariaat Jan Philips Van der Meeren, register N#3891, 23 oktober 1688
40 RAA, D056/067 fo. 153verso-155recto: 26 oktober 1688: overeenkomst tussen Philips De Backer, 

weduwnaar van Martine Snellincx (+30/03/1688), en Gillis Snellincx als voogd over het weeskind 
De Backer

41 Philips De Backer stierf in Hingene op 20 oktober 1713 en werd begraven in de kerk; voor de staat 
van goed, zie RAA, D056/069 fo. 141recto-146recto.

42 RAA, D056/155_296 en D056/156_168
43 RAA, D056/178_07, fo. 6 recto, 3/02/1714
44 RAA, D056/178_22, fo. 14 recto, 10/03/1714
45 MEES, J., ‘Het plaatselijk bestuur van Bornem’, in Heemkundig Jaarboek 10de jg., (VHKB), Bornem 

1975, p. 44
46 ARA, fonds d’Ursel, R104/6; al vanaf 1724 trad hij op als ‘interimaris’baljuw
47 RAA, D056/69 fo 381verso-382verso
48 ARA, fonds d’Ursel, Rgf102, leenboek 1715-1793, fo. 1 recto
49 RAA, D056/21 fo. 177verso-179recto; RAA, D056/6111, 29 april 1782; de van Middelburg afkom-

stige Jacobus Elet was op 28/11/1772 te Sint-Amands met Maria Josepha Hermans getrouwd; hun 
kleinzoon Joannes Anthonius Elet trok in 1821 als missionaris naar Amerika en werd er overste van 
de jezuïeten, zie CALUWAERTS, L., ‘Onze vergeten streekgenoten in Amerika’, in Mededelingen van 
VHKB nr. 28, (VHKB), Bornem 2018, p. 19-33 

50 ARA, fonds d’Ursel, R106/19 en R106/22
51 Over het kostersgeslacht D’Hooghe in Hingene en in het Land van Waas, zie CROKET, B., ‘Schatten 

op zolder’, in Mededelingen van VHKB nr. 25, (VHKB), Bornem 2014, p. 19  
52 GUIDOBONI, F. & MIGO, S., Giovanni Niccolo Servandoni, schilder-decorateur-architect, (Kasteel 

d’Ursel), Hingene 2016, p. 67-73
53 BUNGENEERS, J. & DE VLIEGER-DE WILDE, K., Zomers in Hingene Het kasteel d’Ursel en zijn bewoners, 

(Davidsfonds), Leuven 2012, p. 64
54 voor de verkoop, zie ARA, fonds d’Ursel, R106/23
55 ARA, fonds d’Ursel, R106/24
56 ARA, fonds d’Ursel, R106/28; RAA, D056/22 en D056/6112

57 RAA, D056/022, d.d. 3/02/1795
58 RAA, PAA, reeks J en K, N001.26/403
59 RAA, D056/544, 12/11/1795: Vael had aan het verblijf van de Franse soldaten, inclusief drank, 

eten en verzorging Fl 127=16 verschoten
60 Elisabeth Seghers overleed te Hingene op 10 messdor VIII (29/06/1800); het huwelijk tussen 

Joannes Vael en Joanna Cortebeeck ging te Hingene door op 5/08/1800; de overlijdensdatum van 
Joannes Vael is 24/06/1808; het huwelijk Thomas-Cortebeeck was op 3/10/1815. 

61 RAA, R02/5031 (notariaat J. Moens, Puurs), akte nr. 118 d.d. 9 ventose XIII (28/02/1805)
62 RAA, R02/5098 (notariaat Frans Erix Puurs), akte nr. 1175 d.d. 7/02/1817
63 RAA, R02/5045 (notariaat J. Moens Puurs) akte nr. 1165 d.d. 26/10 en 2/11/1820
64 het huwelijk tussen Petrus Joannes Drossaert en Maria Theresia Koeckelbergh vond plaats in Hingene 

op 26/08/1794; zij overlijdt er op 18/06/1800; P. J. Drossaert hertrouwt met Anna Catharina 
Coeckelbergh op 4/11/1802

65 RAA, R02/5045 (notariaat J. Moens Puurs) akte nr. 1226 d.d. 22/05/1821
66 RAA, R02/5045 (notariaat J. Moens Puurs) akte nr. 2010 d.d. 10/09/1827; Petrus Joannes Dros-

saert was op 24/04/1824 overleden
67 RAA, R02/5049 (notariaat J. Moens Puurs), akte nr. 2278 d.d. 4/06/1829
68 RAA, P056/2: in 1832 waren er 4 bakkers in Hingene-Dorp: Pierre-Jean Cuyt, Jean Adrien Kiekens, 

wed. Jean Corneille Segers en de wed. Pierre Jean Drossaert; Wintam had 5 bakkers en Eikevliet 1
69 RAA, R02/5061 (notariaat C. G. Moens Puurs), akte nr. 1780 d.d. 5/11/1839
70 RAA, R02/9801 (notariaat Craenen Antwerpen), akte d.d. 15/11/1849
71 RAA, F488/301 (Registratiekantoor Puurs, erfenisaangiften 1867), aangifte nr. 40 d.d. 1/07/1867
72 RAA, R02/12181 (notariaat Joannes Baptista Verbelen Puurs), akte 1982 d.d. 27/05/1867; en 

R02/12181, akte 2140 d.d. 26/12/1867
73 RAA, R02/12181 (notariaat Joannes B. Verbelen Puurs), akte 1983 d.d. 27/05/1867
74 GAB, Bevolkingsregister Hingene 1870-1880, folio 7, Dorpstraat 20; ze verhuisden in augustus 

1871
75 RAA, F488/315 (Registratiekantoor Puurs, erfenisaangiften 1881), aangifte nr. 815 d.d. 

19/12/1881
76 RAA, R02/12201 (notariaat Joannes B. Verbelen Puurs), akte 6655 d.d. 16/05/1882
77 RAA, R02/12201 (notariaat Joannes B. Verbelen Puurs), akte 6656 d.d. 16/05/1882
78 RAA, R02/12196 (notariaat Joannes B. Verbelen Puurs), akte 5800 d.d. 17/12/1879
79 Petrus Jacobus Drossaert en Maria Francisca Amelinckx ondertekenden op 29/05/1882 een huwe-

lijkscontract voor notaris Verbelen en trouwden op 3/07/1882
80 RAA, R02/12202 (notariaat Joannes B. Verbelen Puurs), akte 6801 d.d. 4/10/1882
81 RAA, R02/12216 (notariaat Adolphus J. Verbelen Puurs), akte 1895 d.d.22/01/1890; Maria Josep-

ha Perremans was op 28/12/1889 gestorven; haar nalatenschap werd aangegeven op 25/06/1890 
met de melding dat het vruchtgebruik ophield

82 RAA, R02/12216 (notariaat Adolphus J. Verbelen Puurs), akte 1910 d.d.5/02/1890
83 RAA, R02/12216 (notariaat Adolphus J. Verbelen Puurs), akten 1922 en 1924 d.d.24/02/1890 en 

3/03/1890
84 Dat huwelijk werd in Hingene gesloten op 17/02/1909; Verwimp werd op 18 juni 1916 opgenomen 

te Mortsel en overleed op 6/07/1916
85 Ze waren getrouwd in Hingene op 18/09/1906; hij was een zoon van Alexis Vandamme, hofmeester 

van hertog d’Ursel en jongere broer van E. H. Georges Vandamme, die voor het Kardinaal Mercier-
fonds geld inzamelde tijdens WO I  

86 Notariaat Hector Poodts Bornem, minuten 1926, akte 193 d.d. 21/10/1926
87 Notariaat Etienne Maes Puurs, minuut d.d. 6/05/1954
88 Deze gegevens werden me mondeling meegedeeld, waarvoor dank
89 VAN LANGENDONCK, L., ‘De Aude Swaene en en de Nieuwe Swaene’, in Kasteel d’Ursel Magazine 

nr. 5, (Kasteel d’Ursel), Hingene 2006; ARA, fonds d’Ursel, Rgf106/3: voor het gebruik betaalde 
de gemeente in 1811 Fl 100 aan hertog d’Ursel  

90 GAB, Schepencollege, register van beraadslagingen 1889-1927 d.d. 18/12/1926
91 GAB, Schepencollege, register van beraadslagingen 1927-1941 d.d. 3/05/1930; GAB, Gemeente-

raad, register van beraadslagingen 1904-1930 d.d. 15/09/1928, 15/11/1928
92 GAB, Hingene patrimonium, documenten 1924-1954, LA-ZO-B009 d.d. 21/08/1930: verkoop door 

notaris Robert Basteyns te Puurs
93 GAB, Schepencollege, register van beraadslagingen 1927-1941 d.d. 17/09/1930
94 GAB, Hingene patrimonium, documenten 1924-1954, LA-ZO-B009 d.d. 13/01/1937
95 CROKET, B., ‘De toren als splijtzwam’, in: BUNGENEERS, J. & DE VLIEGER-DE WILDE, K., Op maat van 

de hertog De bouw van een nieuwe kerk voor Hingene (1872-1906), (Kasteel d’Ursel), Hingene 2006
96 Met dank aan Marc Mees voor zijn bouwkundige toelichting 
97 GAB, Uittreksel uit het register der beraadslagingen van de Gemeenteraad van Hingene, d.d. 

2/12/1937

Oproep
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In het Van Goghmuseum te Amsterdam loopt tot 12 september 2021 de ten-
toonstelling “Ongekend. 10 jaar bijzondere aanwinsten en hun verhalen”. Het 
betreft hoofdzakelijk werk dat niet van Van Gogh is maar van zijn tijdgeno-
ten, waaronder Edvard Munch, Henri de Toulouse-Lautrec, Claude Monet, Edgar 
Degas en Paul Signac. De werken van deze invloedrijke tijdgenoten van Van 
Gogh moeten de context aantonen waarin Van Gogh zich in Parijs ontwikkelde.

Het merkwaardige is dat een van de tentoongestelde schilderijen, namelijk het 
doek “Le Ponton de ‘La Félicité’ à Asnières” (1886) van de Franse kunstschil-
der Paul Signac  (1863-1935), oorspronkelijk deel uitmaakte van de kunst-
collectie van Emile Verhaeren. Het kleine schilderij, opus nr. 143, olieverf op 
doek  (het meet slechts 33,4 cm op 46,7 cm)  toont  de oevers van de Seine 
bij Asnières in frisse complementaire kleuren in de voor die tijd revolutionaire 
schilderstechniek, het pointillisme, ook nog divisionisme of neo-impressionisme 
geheten. De Franse kunstschilder Georges Seurat (1859-1891) was de grondleg-
ger van deze vernieuwende schilderstechniek waarbij het onderwerp geschilderd 
wordt in losse stippen en streepjes in ongemengde, contrasterende kleuren. Ook 
Signac was vlug gewonnen voor deze nieuwe techniek, die ook Van Gogh fasci-
neerde. Onder invloed van Signac begon ook Van Gogh te experimenteren met 
dit pointillisme, onder meer  in “Oever van de Seine” (1887) en “De brug bij 
Courbevoie” (1887). Beide werken werden op de tentoonstelling getoond naast 
“Le  Ponton de ‘La Félicité’ à Asnières” van Signac. Het stelt de aanlegstei-
ger voor van ‘La Félicité’, de bekende stoomboot voor pleziervaart op de Seine te 
Asnières, een semi-geïndustrialiseerd stadje even buiten Parijs, waar de gegoede 
burgerij uit de grote stad naar toe trok voor vermaak op en aan het water. De 
industriële ontwikkeling liet zich hier toen ook al voelen. Een gassilo op de oever 
rechts op het doek verwijst hiernaar.

Het doek werd getoond op het “Salon des Indépendants” te Parijs in 1887. 
Wanneer Emile Verhaeren op 25 mei 1887 in Parijs toekomt om er te verblijven 
in het appartement van zijn goede vriend Signac, ziet hij daar het bewuste 
schilderij dat zijn gastheer hem uit vriendschap ten geschenke geeft. Verhaeren 
is erg gecharmeerd door die geste en wil het doek graag onderbrengen in zijn al 
aanzienlijke kunstcollectie, waar later nog enkele aquarellen en een kleurenlitho 

van Signac bijkomen. Juni 1887 pakt Verhaeren het doek in samen met een 
doek van Georges Seurat door Verhaeren aangekocht, om ze samen te verzen-
den naar Brussel. Op 6 juli is Verhaeren terug te Brussel en schrijft Signac om 
hem te bedanken voor het veelkleurige geschenk. Hij zegt dat hij het aan het 
uitpakken is en het ophangt in zijn appartement. “Het is meteen feest in mijn 
appartement, een feest van licht en lucht”, roept hij uit.1

In 1888 neemt Signac voor het eerst deel aan het Salon van Les XX te Brussel. Hij 
logeert bij Verhaeren die in erg lovende en enthousiaste bewoordingen Signacs 
inzending beoordeelt. Het is een lange bijdrage in “L’Art Moderne”, verdeeld 
over drie nummers van het tijdschrift. Hij begint met te zeggen dat Seurat stilaan 
sommigen kan overtuigen met zijn kleine puntjes en dat er nog anderen zijn die 
dat doen, onder meer Signac. Met twaalf doeken is hij vertegenwoordigd, vooral 
landschappen maar ook een interieur, met veel zorg en doorzettingsvermogen 
uitgewerkt, schrijft Verhaeren.2

Het engagement van Signac en van Verhaeren voor het anarchisme brengt hen 
nog dichter bij elkaar en bovendien trachten zij als bindteken te fungeren tus-
sen België en Frankrijk en tussen literatuur en beeldende kunst. In 1890 wordt 
Signac lid van Les XX. Na de dood van Seurat ziet Verhaeren Signac als de leider 
van het neo-impressionisme, de meest vooruitstrevende richting van het moder-
nisme in de schilderkunst van het ogenblik. Signac droomt van een utopische 
samenleving als harmonisch resultaat van het anarchisme, een droom die ook 
Verhaeren in zijn toneelstuk “Les Aubes” zal gestalte geven. Dit eerste toneelstuk 
van Verhaeren verschijnt in 1898 bij Edmond Deman te Brussel met een opdracht 
aan Paul Signac, al lang een goede vriend en bovendien de buurman van Theo 
Van Rysselberghe en Edmond Deman aan de Azurenkust. Later zal Verhaeren 
ook de bundel “Les Bords de la Route” opdragen aan Signac. Deze maakt een 
groot decoratief doek rond het thema van “Les Aubes”. Hij noemt het “Au temps 
d’harmonie”. Hij bestemt het voor het groot auditorium in het Volkshuis van 
architect Horta te Brussel. Het wordt echter door de leiders van de Belgische 
Werkliedenpartij geweigerd. In de plaats ervan kiezen ze voor een christelijk 
geïnspireerd werk van Antoine Wiertz.

Signac zal levenslang een trouwe vriend blijven van Verhaeren en tot zijn intimi 
behoren. Verhaeren is Signac enorm dankbaar voor het verblijf meerdere keren 
in het appartement van de kunstenaar te Parijs, waar hij het grootste gedeelte 
van “Les Aubes” schreef.3  Mei-juni  1895 installeert Verhaeren zich opnieuw 
in het appartement van Signac  in Parijs en voltooit er zijn bundel “Les Villes 
tentaculaires”. In 1915, vermoeid van zijn inzet voor zijn door de oorlog getrof-
fen vaderland, trekt Verhaeren met zijn vrouw naar het buitenverblijf van Signac 
in Saint-Tropez en blijft er tot begin 1916. Vooral de nabijheid van zijn vriend 
Theo Van Rijsselberghe doet Verhaeren goed, maar eens terug te Saint-Cloud 
gaat hij onmiddellijk terug aan het werk. Zijn oorlogspoëzie en zijn vele teksten 
over de gruwel van de oorlog vergen veel van hem tot hij  in het station van 
Rouen op 27 november 1916 dodelijk ten val komt onder een in het station 
binnenrijdende trein.

Na Verhaerens dood komt het doek “Le Ponton de ‘La Félicité’ à Asnières” door 
erfenis aan de weduwe van Verhaeren, Marthe Massin. Op 2 juni 1931 overlijdt 
Marthe in haar appartement aan de Adolf Maxlaan te Brussel. Twee jaar later 

Schilderij uit Verhaerens kunstcollectie op expo in Amsterdam
Paul Servaes

Paul Signac: Het ‘Ponton de la Félicité’ bij Asnières (Opus nr. 143), 1886, 
Van Gogh Museum Amsterdam



27Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

wordt het doek van Signac te koop aangeboden op een veiling in de galerie 
Breckpot te Brussel op 13 maart 1933 samen met nog andere kunstwerken uit 
het bezit van Marthe Massin. De catalogus van de veiling vermeldt het doek van 
Signac als “Paysage” onder nr. 24.4 Samen met het werk van Signac worden er 
ook werken geveild van Leon Spilliaert, Eugène Carrière, Auguste Rodin, Le Sida-
ner, James Ensor, Jakob Smits, Albert Servaes, Georges Minne, Louise Heger en 
Tony Van Os. Er waren ook werken bij uit het bezit van Maria Verhaeren, zuster 
van Emile Verhaeren en weduwe van Charles Cranleux uit Bornem. Zij overleed 
ook in 1931. Tot die laatste reeks werken uit het bezit van Maria Verhaeren 
hoorde ook een portret van Verhaeren, geschilderd door Tony Van Os. Het had 
een prominente plaats in de woning van Maria Verhaeren en haar echtgenoot 
Charles Cranleux te Bornem, in de Boomstraat.

Sinds die veiling van 1933 was het doek van Signac “Le Ponton de ‘La Félicité’ 
à Asnières” spoorloos. Wanneer in 1997 voor een tentoonstelling in het Musée 
d’Orsay te Parijs en in het museum Charlier te Brussel, “Emile Verhaeren, un 
musée imaginaire”, Fabrice van de Kerckhove onder de titel “Verhaeren collec-
tioneur” de aanzienlijke kunstcollectie van Verhaeren trachtte samen te stellen, 
kon het doek van Signac niet gelokaliseerd worden. De catalogus vermeldde 
“localisation inconnue” en publiceerde alleen een zwart-wit foto ervan.5 Tot het 
in 2016 opdook in Amsterdam. Het werd op 16 november 2016 aangekocht door 
het Van Gogh Museum bij Christie’s te New York voor 2.887.500 US Dollars. 
Deze unieke aankoop voor het kunstpatrimonium van Nederland kon gebeuren 
met steun van de BankGiro Loterij, de Vereniging Rembrandt  (mede dankzij 
haar Claude Monetfonds, het Liesbeth van Dorpefonds en het Themafonds 19de-
eeuwse Schilderkunst), het Mondriaanfonds en de leden van The Yellow 
House (het vriendennetwerk van het museum).

Met rechtmatige trots werd het doek opgenomen in de tentoonstelling “Tien 
topstukken on tour: Voor Nederland verworven dankzij de BankGiro Loterij” 
die achtereenvolgens in 2017 en 2018 Den Haag, Leeuwarden, Enschede, Eind-
hoven, Otterlo en Maastricht aandeed. Laatst maakte dit eerste pointillistische 
schilderij in de collectie van het Van Goghmuseum deel uit van de tentoonstelling 
“Ongekend. Verhalen rond 10 jaar aanwinsten”. Het geeft invulling aan een 
belangrijke lacune in de collectie.  De steungevers onderschrijven hiermee de 
grote maatschappelijke waarde van het cultureel erfgoed, het behoud ervan en 
het toegankelijk maken voor een internationaal publiek. Wij zijn gelukkig dat 
het doek nu een definitieve bestemming heeft gekregen in Amsterdam.

Noten

1 Brief van 6 juli 1887 van Verhaeren aan Signac, Vroegere collectie Carlo De Poortere. “Je viens de 
déballer et de pendre au mur le tableau que vous avez bien voulu m’offrir. Et c’est fête dans mon 
appartement: une fête d’air et de lumière”.

2 “L’Art Moderne”, 5 februari 1888 (p. 41-42), 12 februari 1888 (p. 52-53) en 19 februari 1888 (p. 
57-58),  zie “Le Salon des XX” in Aron Paul, “Émile Verhaeren, Écrits sur l’Art, (1881-1916), Édités 
et présentés par Paul Aron, Brussel, Éditions Labor, 1997, p. 284-291. “On se disait, d’ailleurs, que 
M. Seurat n’etait pas seul ‘à faire des points, à  picoter des grains de mil, à infliger la rougeole à la 
peinture ‘, qu’il y en avait d’autres. Et quelques-uns cessèrent de ‘faire l’esprit’. M. Signac, qui en est, 
lui, des autres , a fait cette année  un large envoi au XX. Paysages surtout, et une scène d’intérieur. 
Tout cela, consciencieusement et tenacement mené à bonne fin. On se sent ici en présence d’un 
tempérament sanguin: un exubérant qui se surveille et se dompte.  Ses sites d’Auvergne indiquent 
ses heureuses interprétations de nature séveuse et forte autant que ses marines du Midi. Car si, dans 
ces dernières, il aboutit à des blondeurs et à des caresses de calme et paisible lumière, sa vision, 
toutefois, se colore plus richement que celle de M. Seurat. Il interprète les aériennes harmonies de 
bleu et de l’orangé  avec puissante justesse : aucune fausse note, aucun ton sale , aucune veulerie. 
L’atmosphère se sent, le vent passé. Et comme ils sont profonds et clairs ses horizons ! […] Ainsi 
présentée dans sa variété, l’exposition de M. Signac marque victorieusement”.

3 Zie Servaes Paul, “Emile Vehaeren, Vlaams dichter voor Europa”, 2012, Uitgeverij Epo, Berchem-
Antwerpen, p. 202-203

4 Veilingscatalogus: “Vente publique d’une collection de tableaux modernes des écoles belges et fran-
çaises provenant de feu Émile Verhaeren et d’autres réalisations”, (privé-collectie Paul Servaes)

5 Van de Kerckhove Fabrice, Verhaeren collectionneur, in “Émile Verhaeren, un musée imaginaire”, 
Catalogue établi sous la direction de Marc Quaghebeur, 1997, Parijs, Réunion des Musées Nationaux, 
Brussel, Archives et Muée de la littérature, p. 139-171
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De inval van de Franse legers in 1794 betekende het einde van het ‘Ancien 
regime’ in de Zuidelijke Nederlanden. Het volgende jaar werden onze gewesten 
bij decreet een deel van de Franse republiek. Onder het mom van ‘Vrijheid, 
gelijkheid en broederlijkheid’ werden de eeuwenoude heerlijkheden afgeschaft, 
de traditionele rechtspraak opgedoekt en de kerkelijke macht bestreden. Dit 
laatste en vooral de meedogenloze jacht op de priesters zette kwaad bloed bij de 
plattelandsbevolking en was een van de oorzaken van de Boerenkrijg in 1798.

Vanaf 1800 zou een municipaal bestuur of ‘conseil municipal’ de leiding van de 
gemeente in handen nemen. Dit bestuur werd door de op kiezerslijsten staande 
inwoners gekozen. Uit die raad selecteerden de gekozenen zelf de ‘maire’ of 
burgemeester en twee ‘adjoints’. Er zijn maar weinig verslagen bewaard geble-
ven uit die periode en het is pas in 1818, onder het koninkrijk der Nederlanden, 
dat we meer uitgebreid de gemeenteraadsverslagen van de Klein-Brabantse 
gemeenten terugvinden. In Lippelo begint ‘Deel 1’ van de raadsverslagen met 
de benoemingsakte van burgemeester Franciscus Jan Nuten (1761-1831) op 7 
mei 1818. Op blad twee vinden we de installatie van de gemeenteraad op 14 
oktober van hetzelfde jaar.

De raad was samengesteld uit Jacques Joseph Van Acoleyen, Henri Hermans, 
Paul Devroede, Egide Van Hoeymissen, Joseph Van Milders, Jacques Van Keer, 
François Adriaensens en Pierre Jean Van Gucht. Deze acht raadsleden kozen uit 
tweemaal twee naar voor geschoven kandidaten twee schepenen. Joseph Van 
Milders werd eerste en Jacques Van Keer tweede schepen. Tot dan nam burge-
meester Nuten de taak van ‘schrijver’ op zich, maar tijdens dezelfde vergadering 
werd Pierre Jacques Maes als gemeentesecretaris aangesteld.

Op 16 januari 1819 vergaderde de gemeenteraad voor het eerst en op de dag-
orde stond slechts één punt: ‘Bouwinge der schoole. Overwegende de nuttighuyd 
van een batiment om te dienen voor eene schoole ende woonplaets voor eenen 
schoolmeester tot eene behoorlijke instructies der jongheyd dezer gemeynte, de 
welke tot heden alhier geene of ten minsten slegts plaetse en heeft gehad, 
aengezien dat eenen persoon van goede instructies zig alhier niet en heeft wil-
len placeren bij foute van behoorlijk logement ende plaetse voor de schoole. 
Dat de inwoonders verpligt zijn voor hunne kinders te placeren in de schoolen 
op vreemde plaetsen… Dat het zelve batiment kan gemaeckt worden met eene 
plaetse dienende voor gemeynte huys waer men tot heden een jaerlijksche huere 
moet betaelen’.

Nu bleek er een ‘favorabel’ voorstel te zijn gedaan door ‘sieur’ Michiels. Deze 
bood zijn oud huis op zes are grond in Het Dorp te koop aan voor 1.150 gul-
den. Plichtbewust hadden de gemeenteraadsleden het kapitaal van de verkochte 
gemeentegoederen belegd in de kas van de Mechelse ‘Berg van Barmartigheid’. 
De opbrengst bedroeg 2.303 gulden, wat genoeg was om het pand van ‘sieur’ 
Michiels te kopen en hopelijk ook nog volstond om een school te bouwen.

Wie was die Michiels die de gemeente zo gunstig was gestemd? Burgemeester 
Franciscus Jan Nuten was na de dood van zijn echtgenote Catharina De Smet 
(1796) hertrouwd met Maria Josephine Michiels uit Puurs. Haar broer Jean 
Joseph, een verstokte vrijgezel, had een winkeltje in Kalfort. Zijn spaarcenten 
zette hij om in vastgoed. Zo ook in Lippelo, waar hij een huis met een lap grond 
bezat. Hij verhuurde dit aan landbouwer Peter Peeters. Te oordelen aan de 
verschuldigde belasting hoorde het bij de grotere huizen van het dorp.

Op 3 augustus 1819 werd bij notaris Jacques Joseph Van Acoleyen de akte van 
verkoop getekend voor 1.142 gulden. Het was voor de Lippelose notaris met 
kantoor te Oppuurs één van zijn laatste verrichtingen. Op 5 december overleed 
hij totaal onverwacht op 33-jarige leeftijd.

Lippelo: gemeentehuis en school, één verhaal 
Jos Winckelmans

De Sint-Amandse familie Nuten raakte snel ingeburgerd in Lippelo nadat stamvader Ignatius 
het kerkmeubilair leverde. Zij vulde de voornaamste ambten in en groeide uit tot één der 

belangrijkste families van de gemeente.

Opgave van de gebruikte schoolboeken uit 1795 in de toenmalige school van 
Franciscus Jan Nuten te Lippelo (©Rijksarchief Antwerpen)
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Een multifunctioneel ‘Gemeyntehuys’

Het was de bedoeling in het nieuw op te richten gebouw een school, een ver-
blijfsruimte voor de onderwijzer en het gemeentehuis te voorzien. Grootse plan-
nen en men voorzag met de afbraak van het oude huis veel materiaal te kunnen 
hergebruiken en zo de kosten te drukken. De bouwwerken waren al ver gevor-
derd toen de gemeente nog de melding kreeg van het recht op terugbetaling 
van 93 gulden, nog voortkomende van de verkoop van gemeentegoederen onder 
Frans Bewind. Het geld moest wel de bevolking ten goede komen.1  

Op 30 november 1820 werd op een bijzondere gemeenteraad het extra te 
besteden geld besproken. De zolderverdieping van het nieuwe schoolgebouw 
zou opgedeeld worden in twee en worden ingericht als ‘logement der pensi-
onnairen van beyde geslachten’, vermoedelijk dienend als opvangtehuis voor 
alleenstaande en hulpbehoevende ouderlingen. Indien het bedrag ontoereikend 
zou zijn, zou de gemeente twee of drie beukenbomen kappen en verkopen. 
Precies een jaar later ontving het gemeentebestuur een nieuwe ‘tegoedbon’. 
In 1813 en 1814 waren door de Fransen goederen opgeëist bij inwoners van 
Lippelo voor het onderhoud van de troepen. Het betrof voornamelijk hooi en 
stro en voedsel voor de paarden en veldgewassen voor de legerkeuken. De 
officieren verbleven bij de gegoede burgers, die instonden voor de verblijfs-
kosten. De betrokken inwoners brachten uiteraard hun rekening binnen bij het 
gemeentebestuur, maar een vergoeding was er nooit geweest. Meerdere van 
de benadeelden waren intussen overleden of verhuisd. Voor het bestuur kwam 
dit geld als geroepen en zou via het ‘Gemeyntehuys’ onrechtstreeks ten goede 
komen aan de bevolking. Tot een tweede brief volgde: de vergoeding moest aan 
de rechtmatige inwoners worden bezorgd, maar de intrest van 4,5% mocht in de 
gemeentekas gedeponeerd worden.2  

Met dit multifunctionele gebouw kreeg Lippelo tegelijk een nieuwe school, een 
onderwijzerswoning, een gemeentehuis en de mogelijkheid tot opvang van 
hulpbehoevenden. In 1822 was het gebruiksklaar. Alle leerlingen, zowel meis-
jes als jongens, zaten samen in één klaslokaal en schoolmeester Jan Van den 
Brande kon starten met zijn onderwijsopdracht. De schoolmeester onderrichtte 
de verschillende leeftijdsgroepen in lezen, spellen, rekenen en de beginselen 
van de Franse taal. Hij was een zoon van kleermaker Bernard Van den Brande 
en Barbara Maux die vlakbij, in de Broekstraat achter de kerk, woonden. In 
de zomer lag het aantal scholieren om en bij de twintig. Veel kinderen waren 
dan immers aan het werk op het veld. In de wintermaanden kon het aantal 
leerlingen oplopen tot vijftig. 

We durven ons voorstellen dat de jongens en meisjes aan zijn lippen hingen 
als hij vertelde over de veldtochten met het Nederlandse leger en vooral zijn 
ooggetuigenverslag van de Slag van Waterloo zal hen bijgebleven zijn. Op zijn 
32e verjaardag (24 mei 1815) had Jan Van den Brande zich immers, samen met 
nog drie jongemannen van Lippelo,3 ingeschreven voor de ‘Milice National’.4 Drie 
weken later, op 18 juni 1815, stond hij met de troepen van de geallieerden in de 
voorste linie tegenover het Franse leger van Napoleon bij de slag van Quatre-
Bras en Waterloo. Pas in 1819 was hij naar zijn geboortedorp teruggekeerd. 

Klachten over de nieuwe school en zijn verblijf had meester Jan niet. School-
opziener Van Velsen was minder lovend in zijn verslag: de school bezat geen 
schrijftafels en geen zwarte schrijfborden, maar vooral was er te weinig ruimte 
voor het grote aantal leerlingen.

In 1839 startte de nieuwe onderpastoor Wauters samen met meester Van den 
Brande een succesvolle zondagschool. In de voormiddag onderwezen zij er jon-
gedames en in de namiddag jongemannen in lezen, schrijven en rekenen. Jan 
Van Den Brande stierf als 62-jarige op 12 juni 1844. De volgens de gemeen-
teraadsleden zeer gemotiveerde Jozef Cooremans, gewezen ondermeester in 
Kapellen-op-de-Bos, volgde hem op. 

Het aantal leerlingen steeg zienderogen. In 1850 waren ze met tachtig in de 
zomerperiode en met maar liefst 140 tijdens de wintermaanden. Gevolg was 
dat de kamer van de onderwijzer werd ingenomen, maar daar bleef het niet 
bij, het bureau werd vergaderlokaal en de archiefruimte werd de slaapkamer 
van de zus van de schoolmeester, die mee naar Lippelo was gekomen. Meester 
Cooremans zelf verhuisde naar de zolder. Intussen had hij, na het overlijden van 
gemeentesecretaris Nuten, diens ambt overgenomen.5 Hij klaagde de moeilijke 
werkomstandigheden door plaatsgebrek in het schoolgebouw meermaals aan. 
De gemeente deed wel enkele aanpassingen, maar ontoereikend om het aantal 
leerlingen een zitplaats te geven. Verder had de provinciale en kantonale inspec-
teur de slechte en gevaarlijke toestand aangeklaagd van de ‘gemakhuizekens’ 
in de school. 

De gemeentebegroting liet niet meer toe, want er waren andere noodzakelijke 
investeringen voor het gemeentelijk gebouwenpatrimonium nodig. Zo was er de 
vergroting van de kerk en het renoveren van de pastorie. Deze werken stonden 
al jaren op de agenda, maar waren zonder zware subsidiëring onmogelijk voor 

Situering van school en gemeentehuis in Lippelo-Dorp (Poppkaart ca 1868)

Er zijn geen bouwtekeningen van het oude ‘Gemeyntehuys’. Het is dus gissen naar de grootte. 
Op de kadastrale mutatieschets uit 1859 zien we linksboven het grondplan van het voormalige 

gebouw. (©FOD, Lippelo, reeks 207,1859)
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een gemeente van ongeveer 600 inwoners. Uiteindelijk werd de eenbeukige 
kerk vergroot met zijbeuken, waarbij de gemeente enkel een symbolische 500 
francs kon bijdragen.6 Later was er nog betwisting met de aannemer over uitge-
voerde bijkomende werken.7 Die had op eigen houtje het koor verhoogd, dat niet 
voorzien was in de plannen of bestek en de gemeente weigerde de bijkomende 
800 francs te betalen.  

De verbouwing van de pastorie en de daaropvolgende herstellingswerken kostten 
handen vol geld. Architect Caluwaerts uit Londerzeel had het moeten stellen met 
een minimum aan budget. De pastorie was uitgebreid met een verdiep, maar 
wel bovenop de oude en door vocht doordrongen muren wat al vrij snel tot pro-
blemen qua stabiliteit leidde met klemmende deuren en loszittende dorpels tot 
gevolg. Wanneer de afrekening van de pastorie kwam bleek maar 1.300 francs 
in kas, 2.000 francs te weinig voor de afbetaling. Omdat burgemeester Hermans 
zijn burgers niet wou belasten, stuurde hij een brief naar koning Leopold I, maar 
een antwoord heeft hij nooit ontvangen. Er waren wel giften, waaronder een 
van 1.000 francs van een ‘onbekende’, denkelijk van mevrouw De Beughem.8 

De inwoners van Lippelo leefden grotendeels van de vlasoogst, de nabewerking 
en het verwerken tot linnen. Sinds 1842 waren er meerdere misoogsten geweest. 
Dat hield niet alleen in dat de landbouwers schade leden, ook de wevers die 
normaal de winter doorkwamen achter het weefgetouw werden werkloos. De 
gemeente had dan maar zelf vlas aangekocht om de mensen aan het werk 
te houden. Het geweven linnen werd bedeeld aan de behoeftigen, en in die 
periode was een derde van de inwoners behoeftig. De gemeente had ook brood 
moeten aankopen om te verdelen onder diezelfde groep noodlijdenden. De 
regio werd bovendien nog geteisterd door de besmettelijke ziekte ‘rode loop’ en 
Lippelo werd met 57 doden zwaar getroffen. Toch deden de inwoners wat kon. 

Zo werd in 1849 de Maldersesteenweg (Kasteeldreef), de kortste verbinding 
naar het station in Malderen, gekasseid met de oude kasseien van de baan 
Mechelen-Dendermonde, waarbij de inwoners de bedding van de weg aanlegden. 

Apart schoolgebouw vanaf 1855

Al decennia zeulde de gemeente Lippelo altijd dezelfde intrestlasten van gedane 
kleine leningen met zich mee en elk jaar was het bedelen voor subsidies en elke 
cent tellen om de begroting in evenwicht te houden. Daarom nam de kersverse 
burgemeester Jan Baptist Van Ingelgem in 1850 een moedige, maar fel gecon-
testeerde beslissing. Hij voegde twee opcentiemen bij de personenbelasting en 
de grondbelasting en er kwam een belasting op de patenten. Hierdoor zouden 
de belastingen eerlijker verdeeld worden. Enkel de kapitaalkrachtige burgers 
moesten dieper in de buidel tasten. Vooral de belasting op de patenten, het 
zogenaamde ‘octrooi’, lokte een storm van protest uit in het anders zo rustige 
dorpje. De gewone burger was vrij vlug overtuigd, maar een aantal kapitaal-
krachtige grondbezitters bleef nog een tijdlang deze belasting aanvechten. De 
verslagen bij deze belastingen leren ons wel iets over de omzet van de Lippelose 
bedrijfjes. ‘De Kleinen Hert’ van Joseph Lettens brouwde 180 hectoliter per jaar, 
‘Het Hindeken’ van Eduard De Backer was goed voor een omzet van 84 hecto-
liter, maar de grootste speler was ‘De Groten Hert’ van Jozef De Vleeschhouwer 
met 400 hectoliter. Het was nu net deze laatste die zich bleef verzetten tegen 
deze volgens hem onmenselijke beslissing.  

Een jaar later werd voor het eerst de gemeenterekening met een batig saldo 
afgesloten.9 Nu kon men gaan denken aan broodnodige werken aan de gemeen-
telijke infrastructuur. De school barstte letterlijk en figuurlijk uit haar voegen. 
De gemeenteraad besliste om de meest dringende werken met spoed te laten 
uitvoeren. Uiteindelijk bleven het slechts werken van instandhouding aan een 
te klein en versleten gebouw. Op 19 mei 1853 bracht de kantonnale inspecteur, 
de heer Van Berchem, een bezoek aan de school. Zijn rapport was vernietigend. 

Een groot probleem waren de toiletten en de aalput. De deur naar het klaslokaal 
was dezelfde als deze van de ‘gemakhuiskens’ en de aalput lag er direct onder. 
Die was in zeer slechte staat en het gewelf was gedeeltelijk ingestort. Het hoeft 
niet te verwonderen dat de lucht in het klaslokaal soms niet te harden was. 
Voor de gezondheid van de kinderen en de onderwijzer moest er dringend een 
oplossing worden gezocht. Burgemeester Adriaensens10 liet provinciaal architect 
Schadde een plan tekenen voor zowel de verplaatsing van de toiletten en urinoirs 
als aanpassingen aan school en schoolhuis. Bij die verbeteringswerken was geen 
plaats meer voorzien voor het gemeentehuis. De kosten zouden echter oplopen 
tot 1.100 francs. Dit was voor de gemeenteraad te veel omdat het uiteindelijk 
oude gebouwen bleven. Het provinciebestuur trad hen bij en vermoedde dat de 
kosten nog zouden oplopen. De gemeenteraad besloot om de plannen in de 
schuif te laten tot betere tijden zouden aanbreken. 

Tijdens de gemeenteraadszitting van 19 oktober 1854 stond de vernieuwing 
van het armbestuur op de agenda. Er waren twee kandidaten, de ontslagne-
mende Ferdinand Van Gucht en Jacobus Adriaensens, de jongere broer van de 
burgemeester. Bij de stemming bleken vier stemmen naar Van Gucht te gaan en 
slechts één naar Adriaensens. De burgemeester oordeelde dit als een kaakslag, 
diende prompt zijn ontslag in en vertrok met slaande deuren. Drie dagen later 
riep hij een bijzondere raadszitting bij elkaar waarin een nieuwe burgemeester 
zou worden gekozen en de functies herschikt. Hoe de verkiezing verliep is niet 
terug te vinden in de raads- en schepenverslagen. Ook in het provinciearchief 

Foto uit 1906 met links het gemeentehuis (1875). In 1850 werd het éénbeukige Brabantse 
kerkje vergroot met twee zijbeuken. Achteraan brouwerij ‘De Grooten Hert’ met een zeldzame 

afbeelding van de toegangspoort.
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ontbreekt dit verslag. Feit is dat de vergadering van 9 januari 1855 werd voor-
gezeten door burgemeester Arthur de Beughem11. Oud-burgemeester Adriaen-
sens was net voor Nieuwjaar in alle stilte uit Lippelo vertrokken. In Puurs vond 
hij een onderkomen bij Anna Josepha Coeckelbergh, de weduwe van zoutzieder 
Antoon Verheyden. Zij woonde samen met haar nichtje Coleta met wie Joannes 
Adriaensens zou huwen.12

De nieuwe burgemeester haalde tijdens één der eerste gemeenteraadsvergade-
ringen het schooldossier uit de lade. Voor hem was dat het dringendste punt. Hij 
nam persoonlijk contact met de provinciale overheid en met provinciaal architect 
Jozef Schadde. Twee maanden later was deze klaar met zijn bestek en op de ge-
meenteraadszitting van 29 september 1855 werden de plannen voorgesteld. Wat 
de raadsleden het meest interesseerde, was de kostprijs: 4.102,98 francs. Dat 
deed de wenkbrauwen fronsen, maar burgemeester de Beughem relativeerde het 
bedrag, want in de prijs was ook de woonst voor de onderwijzer begrepen en 
de verbouwing van het bestaande schoollokaal-gemeentehuis. De burgemeester 
liet nog enkele aanpassingen doorvoeren die echter geen meerprijs betekenden. 
Hij wenste een raadzaal en een secretariaat ter vervanging van het compleet 
uitgeleefde vergaderlokaal.

De gemeente zou maximaal een kwart van de som kunnen bijdragen en de 
Beughem verzocht de Bestendige Deputatie voor maximale subsidies. Op 6 april 
1856 had de aanbesteding plaats. Schrijnwerker Jan Baptist Van Nieuwenhoven 
uit Merchtem tekende in voor 3.900 francs. De provincie wilde twee derde van 
de kosten op zich nemen, mits dat ze een deel van het rond de kerk liggende 
kerkhof kon kopen om de provinciale weg Mechelen-Dendermonde te verbre-
den. Want nu hadden grotere paardengespannen en diligences last om door de 
smalle S-bocht aan de kerk te laveren. De gemeente stemde in met de verkoop 
van de 110 centiaren voor 210 francs.

Over het verloop van de werken aan de nieuwe school is in de raadsverslagen 
niets terug te vinden. In april 1858 stuurde de aannemer nog een rekening van 
381,61 francs op voor bijkomende werken. Het is echter niet duidelijk of een 
plaats voorzien was waar de gemeenteraad en het college konden vergaderen. 
In 1860 werden weerom mankementen vastgesteld aan het oude gebouw tegen 
de straat dat zowel als school, gemeentehuis en schoolhuis had dienst gedaan. 
Het dak bleek een zeef en deuren en ramen dienden hersteld of vervangen te 
worden.13 Een tweede vaststelling was dat door de ligging van het nieuwe school-

lokaal slechts anderhalve meter speelplaats overbleef en dat zodoende een deel 
van de leerlingen op straat moest spelen. In 1873 kon de gemeente het huis 
en de aanpalende grond van buurman Petrus De Keersmaecker kopen. Hierdoor 
kon een ruimere speelplaats worden aangelegd. Nu konden ook de toiletten 
aan de overzijde van de speelplaats worden gebouwd. In de plannen werd ook 
een overdekte galerij voorzien waar de kinderen bij regen of sneeuw konden 
schuilen. Aannemer Maes uit Baasrode aanvaardde het werk voor 4.100 francs.

Op 8 november 1874 werd het plan van provinciaal architect Blomme voor een 
nieuwe onderwijzerswoning en nieuw gemeentehuis goedgekeurd. De kosten 
werden geraamd op respectievelijk 9.000 francs en 12.000 francs. In die prijs 
was voorzien: een kelder in de onderwijzerswoning, het plaatsen van een pomp 
voor de watervoorziening en in het ‘schommelhuis’ werd een schouw en oven ge-
bouwd. De ingang van de school naast het gemeentehuis zou worden overdekt. 
De aanbesteding had plaats op 19 mei 1875. Aannemer Frans Jacobs uit Puurs 
haalde de werken binnen voor 20.600 francs. Hiervoor werd een lening aange-
gaan bij het armbestuur van 13.000 francs, gespreid over 25 jaar en tegen een 
rente van 4,5%. Voorwaarde was dat de nog lopende lening van 6.000 francs 
bij dezelfde instelling werd afgelost. Op 26 september 1876 bezorgde aannemer 
Jacobs een laatste factuur aan bijkomende werken voor 611 francs.

De gedenksteen uit 1856 vermeldt enkel burgemeester de Beughem, de schepenen 
Van Hoeymissen en Judocus De Keyser en architect Schadde 

Mutatieschets na de aankoop van het huis van Petrus De Keersmaecker en de bouw van een 
nieuw gemeentehuis en onderwijzerswoning; links met de strook speelplaats van amper één 

meter en rechts met de ruimere speelplaats met galerij en toiletten (©FOD, Lippelo, reeks 207)
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Hier ook weer geen verslagen van opvolging te vinden in de raadsverslagen. 
Zo blijven we met een aantal vragen zitten. Het verschil in bouwjaar tussen 
de gedenksteen onder en boven in de gevel is er een van. In de nok van het 
gebouw is het jaartal 1875 ingewerkt, de ‘eerste steen’ naast de toegangsdeur 
heeft het jaartal 1876, jaartal dat het gemeentehuis klaar was. Een inhuldiging 
is er echter nooit geweest. 

Het gemeentebestuur had na de bouw van het gemeentehuis een brief naar 
koning Leopold II gestuurd in de verwachting dat deze kon bemiddelen over 
de uitblijvende subsidie. De koning zat echter met ofwel Congo in zijn hoofd of 
had zorgen genoeg met zijn prestigieuze bouwwerken. Lippelo moest dan maar 
de tering naar de nering zetten, zo blijkt uit de briefwisseling betreffende de 
uitgebreide onderhoudswerken in 1906. De zolder kon niet als de bedoelde ar-
chiefruimte dienen, omdat er geen plankenvloer lag en omdat de archiefkasten 
ontbraken. Ook de voorgevel diende nog te worden opgevoegd en de ramen en 
deuren moesten dringend geverfd worden. Burgemeester Arnold Van Ingelgem 
schreef toen een brief naar de provinciale overheid, waarin hij verklaarde dat 
de gemeente alle kosten, 12.000 francs, droeg voor het nieuwe gemeentehuis. 
Voor deze afwerkings- en onderhoudswerken werd de provinciale subsidiekraan 
wel geopend.

Het noodlot

Het gezin Cooremans nam zijn intrek in het nieuwe schoolhuis met de onge-
kende luxe van stromend water en een keuken met een gemetselde houtoven.14 
Onderwijzer-secretaris Jozef Cooremans was echter al een tijd ziek en was in 
februari 1873 met pensioen gegaan. Tijdens die ziekte was Jan Baptist Van 
Hoey uit Mechelen als hulponderwijzer actief. Cooremans bleef nog wel ge-
meentesecretaris tot eind 1879. Voor de opvolging van onderwijzer kreeg zijn 
zoon Eugeen alle raadsleden achter zich.15 Hij woonde in bij zijn ouders in het 
schoolhuis en had pas zijn diploma gehaald in de Normaalschool van Brugge.

Naast de opgelegde leervakken startte Eugeen Cooremans tevens met onderricht 
in open lucht. In de tuin kregen de leerlingen op dinsdag- en donderdagnamid-
dag extra les over landbouw en boomteelt. Omdat de klas gemengd was en de 
meisjes deze extra lessen niet als nodig ervoeren, kregen zij vanaf eind 1877 
les in naaiwerk en huishoudkunde. Deze lessen werden gegeven door Marie 
Michiels, de moeder van meester Eugeen.

Alles verliep naar wens tot aanvang 1879. Op 9 januari 1879 werd Eugeen 
Cooremans beschuldigd van ‘immorele feiten’. Hij zou als straf meerdere kinde-
ren aan elkaar hebben vastgebonden en voor de klasgenootjes ten toon gezet. 
We moeten wel weten dat in de school 130 leerlingen waren ingeschreven, 
meisjes als jongens en er slechts één onderwijzer was. Niettemin bekleedde 
de Lippelose klas een derde plaats in het kanton en een zevende plaats in het 
arrondissement. De verbolgen ouders hadden de veldwachter hierover ingelicht 
en deze had de gendarmen gecontacteerd. We kennen de oorzaak niet, maar de 
straf was alleszins buiten proportie. De onderwijzer werd met onmiddellijke in-
gang voor drie maanden geschorst en intussen zou men de feiten onderzoeken. 
Na die tijd verwachtte men dat de gemoederen bedaard zouden zijn, maar in 
een klein dorp als Lippelo werd het proces op straat gevoerd. Eugeen Cooremans 
vertrok van Lippelo naar Sint-Gillis bij Brussel, waar hij introk bij zijn oudste 
zus Florentine. 

De gemeenteraad kon niet anders dan een nieuwe vacature uitschrijven. Het 
gezin Cooremans-Michiels kreeg de ‘vriendelijke’ aanmaning om het schoolhuis 
te verlaten. Ze vond een nieuwe woonst in een woning op de hoek van de 
Broekstraat, waar voorheen het boswachtersgezin Riemslagh-Van de Vijver had 
gewoond en ook koster Edmond Van Hoecke had verbleven. Voor vader Jozef 
Cooremans werd het blijkbaar allemaal wat veel. Zijn laatste handtekening als 
gemeentesecretaris onder een raadsverslag dateert van december 1879. Hij werd 
vervangen door raadslid Bernard van den Brande die de raadsverslagen on-
derschreef als dienstdoend secretaris. Gewezen schoolmeester Jozef Cooremans 
stierf op 29 april 1880.

De ongelukswet.

In 1878 waren op nationaal vlak de radicaal-liberalen aan de macht gekomen 
en ze stemden het jaar daarop ‘de wet Van Humbeeck’. Elke gemeente moest 
nu minstens één officiële school hebben en mocht geen vrije scholen meer 

Gemeentehuis en schoolhuis, gebouwd in 1876, maar pas dertig jaar later opgevoegd
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subsidiëren. Alle onderwijzers dienden een diploma van een rijksnormaalschool 
te kunnen voorleggen en godsdienstonderricht was enkel op verzoek van de 
ouders en buiten de schooluren toegelaten. Voor de plattelandsgemeenten die 
maar één school hadden en waar godsdienstonderricht altijd tot het lessenpakket 
had behoord, was dit een dilemma. Net voor de wet werd gestemd, besliste de 
gemeenteraad om een ‘vertoogschrift’ naar Kamer en senaat te sturen.16 Hierin 
maakten de raadsleden hun ongenoegen kenbaar. Tijdens dezelfde vergadering 
werd met algemeenheid van stemmen Joseph De Smedt uit Oppuurs aangesteld 
als nieuwe onderwijzer, hij behaalde zijn diploma aan de Katholieke Normaal-
school te Brugge en was hulponderwijzer te Malderen.

Op 8 januari 1880 liet De Smedt zich inschrijven in het Lippelose bevolkings-
register. Met zijn hoogzwangere vrouw Mathilde Van den Bossche en haar  
moeder nam hij zijn intrek in het huis van Rosalie Merckx, die pas overleden 
was. Meester De Smedt zou zijn handen vol hebben met zijn onderwijsopdracht, 
want ondertussen was alleen al het aantal kinderen dat in aanmerking kwam 
voor kosteloos onderwijs gestegen tot 96.

Dat was nog het minste probleem, want het Ministerie van Onderwijs liet om 
reden van een ongeldig diploma de benoeming van Joseph De Smedt vernie-
tigen. Het ministerie stuurde zelf een onderwijzer naar Lippelo, de 19-jarige 
François Van den Eede uit Willebroek, en legde tegelijk de onderwijzerswedde 
vast. Waar voorheen onderwijzer Cooremans 1.200 francs per jaar genoot, dan 
werd de wedde nu op 2.305 francs gebracht. De gemeente diende ook voor een 
onderkomen te zorgen. Van den Eede nam bijgevolg op 8 augustus 1880 zijn 
intrek in het schoolhuis.

De ‘vrije Katholieke school ‘ van Lippelo

Hierop volgde een stevige reactie. De katholieke ‘notabelen’ van Lippelo kwa-
men samen bij deken Geboers te Puurs en stichtten een Katholiek schoolko-
miteit, samengesteld uit erevoorzitster juffrouw Juliette de Beughem, schatbe-
waarder Carolus Van Keer, secretaris Philemon Cammaert, voorzitter pastoor 
Vincent Swinnen en lid Henri Van Yperseele van het Gravenkasteel. Zij besloten 
een geldomhaling te doen bij de parochianen. Alle giften werden zorgvuldig 
opgetekend. Ook zij die niets gaven werden genoteerd met toevoeging van de 
reden. Egidius Pintens bijvoorbeeld had pas zijn vrouw verloren, in de stal van 
Franciscus Adriaensens was al het vee gestorven, Joseph Borms en zijn echtge-
note waren ernstig ziek. Iets meer dan 411 francs werd omgehaald, bedrag dat 
door de leden van het schoolkomiteit aangevuld werd tot 3.569 francs. Burg-
gravin Juliette de Beughem zorgde daarenboven voor een woning voor meester 
De Smedt, die zich nu als privaat onderwijzer opstelde. Voor een schoolgebouw 
zorgde burggravin Arthur de Beughem, geboren Eugenie de Baillet. Vervolgens 
overdonderde pastoor Swinnen de ouders om hun kinderen naar de vrije katho-
lieke school te sturen. Zo liep de gemeenteschool leeg. 

Waar die vrije school zich bevond, staat nergens vermeld, maar 130 kinderen 
een zitplaats bezorgen was geen evidentie.17 Zoveel mogelijkheden waren er niet 
in het dorp. Alleen in brouwerij ‘De Groten Hert’ van de familie Van Hoeimis-
sen of in de brouwerij ‘Het Hindeken’ van de familie De Backer-De Vroede zou 
het gekund hebben in een of ander zaaltje. En ook de brouwerij ‘De Kleinen 
Hert’ van de familie Lettens stond zo goed als leeg. Zelf denk ik eerder aan 
de gebouwen van de familie Cammaert. Zij woonden in het huis waar in 1903 
de zusters zich zullen vestigen. Op de grondregisters van het kadaster staat in 
1880 immers een verbouwing en gedeeltelijke samenvoeging van de kadastrale 

percelen B199 en B200. Dit terwijl de familie na enkele recente sterfgevallen 
het veel te grote huis wou verlaten. Zo zou Philemon Cammaert in 1884 als 
één der laatsten Lippelo verlaten en naar Bornem vertrekken om er in 1904 
burgemeester te worden.

Luilekkerleventje

Om de vrije schoolmeester te kunnen betalen, stonden alle raadsleden en de 
burgemeester hun presentiegeld af. Bovendien werd de wedde van de veldwach-
ter van 800 op 600 francs gebracht en de toelage voor de pastoor zakte op 
vrijwillige basis van 300 naar 150 francs. Het was hen een doorn in het oog dat 
de officiële meester Van den Eede zich bezighield met allerhande handeltjes en 
tal van plezierreisjes maakte. Het gemeentebestuur had hiertegen al meermaals 
geprotesteerd, zonder gevolg echter. Als tegenzet had Van den Eede drie Breen-
donkse jongens: Pierre De Buyser, Louis Van Doorslaer en August Van Ingelgem 
naar Lippelo gehaald om in de gemeenteschool te onderrichten. Dat was de 
figuurlijke druppel voor het gemeentebestuur en de veldwachter kreeg opdracht 
de leerlingen uit Breendonk de toegang te ontzeggen. In 1884, bij het einde van 
de Schoolstrijd, werd François Van Den Eede in disponibiliteit gesteld en ontving 
nog een jaarwedde van 800 francs. Uiteraard moest hij het schoolhuis verlaten. 
Van Den Eede vertrok op 28 mei 1885 terug naar Willebroek.

Enkele dagen later trok meester Joseph De Smedt met zijn leerlingen terug naar 
de gemeenteschool en werd zijn diploma na tussenkomst van burgemeester 

Joseph De Smedt (Oppuurs 1854-Brussel 1928) 
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de Beughem en een brief aan koning Leopold II gevalideerd. Het verhaal kent 
echter geen ‘happy end’, want de jarenlage uitbetaling van het loon voor onder-
wijzer Van Den Eede had de gemeentekas leeg gemaakt.

En nu? 

Nu 136 jaar later staan zowel school als gemeentehuis er werkeloos bij. In de 
schoollokalen vonden de Chirojongens een aantal jaren een onderkomen en in 
het gemeentehuis oefende de harmonie. Hopelijk vindt het gemeentebestuur van 
de fusiegemeente Puurs-Sint-Amands een gepaste invulling voor beide gebou-
wen. Alle twee hebben ze immers een voorname rol gespeeld in het leven van de 
inwoners van Lippelo en verdienen daardoor een beter lot dan de sloophamer.  

Noten

1 Gemeenteraadszitting 30/11/1820: het betrof de hoeve van Boneffe en gronden te Lippelo, eigen-
dom van de abdij van Boneffe en gronden van de abdij van Affligem te Lippelo

2 Gemeenteraadszitting 30/11/1821
3 Pieter Vandevreken 18j., Michel Van Peyseghem 21j. en Charles Meulemans 24j. als vervanger van 

Charles Brijs uit Bornem
4 Nadat de Fransen in maart 1814 ons land verlieten, werd door de voorlopige regering der (Ver-

enigde) Nederlanden een strijdmacht opgericht. Zo kwam er een legioen onder de naam ‘Lion Belge’. 
Uiteindelijk werden zij opgenomen in het Nederlands leger van prins Willem Van Oranje. Jan Van 
den Brande kwam terecht in het infanterieregiment ‘Brabant’ 1e Linie van Willem (Wouter) Kuyck. 
(Bron: Heemkunde Renkum)

5 Dit was in 1846
6 Gemeenteraadsverslag 25/01/1849
7 Gemeenteraadsverslag 3/02/1852
8 Beslissing van gemeenteraad d.d. 23/04/1842. De werken werden in 1844 uitgevoerd door de 

gerenommeerde Mechelse aannemer Jaak Teugels, onder toezicht van de heer Stoop, provinciale 
architect. Deze bezorgde in april 1845 zijn eindverslag met de melding dat de werken door de aan-
nemer goed waren uitgevoerd. Kostprijs 6.807 francs, waarvan 4.470 francs subsidie, 1.273 francs 
door de gemeente en de rest door giften.

9 In 1852 4040 francs, tegen 2.644 francs in 1849. Toen kwamen de inkomsten voornamelijk uit 
pachten en houtverkoop van de bomen op gemeentegrond.

10 Uurwerkmaker Joannes Adriaensens was op 4 juni 1851 tot burgemeester gekozen na de dood van 
Joannes Baptist Van Ingelgem

11 Jonkheer Arthur de Beughem (°Brussel 1829-+ 1889) was gehuwd met Alix de Baillet. In 1823 
kreeg hij de overdraagbare titel van burggraaf. Hij was doctor in de rechten en werd in 1886 
senator voor de Katholieke partij. Hij bleef burgemeester van Lippelo tot zijn dood in 1889. Zijn 
domicilie was in Lippelo, maar het grootste deel van de tijd verbleef hij in Brussel. Aan de taal van 
de raadsverslagen is te merken of de burgemeester aanwezig was of niet.

12 Joannes Adriaensens hield samen met zijn vrouw Coleta een winkeltje van ellengoederen en bleef 
ook uurwerkmaker. Hij stierf op 10 juni 1869.

13 Gemeenteraadszitting 7/09/1860
14 Jozef Cooremans °Malderen 17 juli 1817 - +29 april 1880; Marie Sophie Michiels °Liezele 14 juli 

1821 - +Antwerpen 1884; Eugeen °1852; Florentine °1851; Maria °1854; Theofiel °1858 en 
Valentine °1861

15 Gemeenteraadsverslag 6/02/1873
16 Gemeenteraad 21/03/1879
17 Niet in de ‘Gechiedenis van Lippeloo’ door pastoor Van Elsen en ook niet in de twee bijdragen tot de 

geschiedenis van Lippelo door pastoor Honings

School, schoolhuis en gemeentehuis, een onzekere toestand maal drie

Inventarisatie en klassering van een deel kerkarchief in de raadszaal van het Gemeentehuis in 
januari 2019 samen met wijlen Willy Meersman
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De voornaamste beken in Malderen, 
Liezele en Lippelo zijn de Kleine en 
Grote Molenbeek. In 1395 krijgt Jan 
van Marselaer, een plaatselijke heer te 
Malderen, de toestemming van de her-
tog van Brabant om ten behoeve van de 
Koevoetmolen elk jaar van half maart 
tot half augustus het water van de 
Grote Molenbeek om te leiden naar de 
Kleine Molenbeek. Daartoe wordt kort 
daarna de Koevoetbeek uitgegraven. 
Dat gaat allemaal goed tot wanneer 
naburige molenaars, moleneigenaars 
en kasteelheren daar om diverse rede-
nen problemen mee krijgen. Ook de dorpsbewoners roeren zich soms tegen 
deze gang van zaken. Beekwater blijkt in die eeuwen immers een kostbaar en 
gegeerd goed te zijn. 

Dat leidt na enige tijd dus tot conflicten die in de loop van de 16de tot de 18de 
eeuw hun hoogtepunt bereiken in zes rechtszaken. Daarbij zijn heel wat partijen 
die zich benadeeld voelen of naar de rechter moeten stappen om hun rechten te 
verdedigen. Het gaat onder meer over de kasteelheren van het hof van Marse-
laer en het Groenhof te Malderen, alsook het hof te Melis te Lippelo en verder 
over de molenaars of moleneigenaars van de Quadenmolen, de Koevoetmolen, 
de Heidemolen en de Herbodinnenmolen te Malderen, naast de windmolen te 
Lippelo en de Schemelbertmolen te Liezele. 

Het boek beschrijft niet alleen de processen in een vlot verhalende stijl, maar 
schetst ook de ruimere context waarin ze zich voordoen. De publicatie is ruim 
geïllustreerd met foto’s, kaarten en tekstfragmenten die het beschrevene visueel 
verduidelijken. Tevens is er aandacht voor een aantal relicten van de beschreven 
toestanden die tot op de dag van vandaag nog altijd in het landschap aanwezig 
zijn. In dat verband wordt het boek afgesloten met een historische erfgoedroute 
die de lezer desgewenst kan afleggen om een ander van nabij te aanschouwen.

Dit werk is het resultaat van enkele jaren grondig bronnenonderzoek en bevat 
in dat verband een notenapparaat en een bibliografie.

Technische gegevens

PETER LEMMENS, Strijd om water. Zes processen over het omleiden van het water 
van de Grote naar de Kleine Molenbeek te Malderen, Liezele en Lippelo in de 
16de-18de eeuw. Liezele, eigen beheer, 2021, 135 p.
A4-formaat, vierkleurendruk, met tal van illustraties, 
verduidelijkende kaarten en plannen 
Kostprijs: 20 euro

Het boek is verkrijgbaar bij:
• Geschied- en Heemkundige Kring van Londerzeel, tijdens de zitdagen in de 

bibliotheek van Londerzeel (Molenstraat 5), elke eerste en derde zaterdag 
van de maand van 9 tot 11:45 uur 

• Schemelbertmolen, Wolfstraat 1, Liezele

Beekconflicten te Malderen, Liezele en Lippelo te boek gesteld

De oudste schepenregisters van Bornem worden getranscribeerd
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Van Rita Goossens uit Puurs verscheen: 
“De Zwarte Hand. Jeugd en verzet 
1940-1945” bij uitgeverij Koppa. Het 
is niet de eerste keer dat het verhaal 
over deze jeugdige verzetsbeweging tij-
dens de Tweede Wereldoorlog in Klein-
Brabant en de Rupelstreek te boek 
werd gesteld. Elke auteur deed dit op 
de eigen manier. Staf Vivijs uit Tisselt 
schreef zijn zelf beleefde lotgevallen 
neer, Tjen Mampaey uit Sint-Amands 
deed het aan de hand van de getui-
genissen van Luc De Geyter uit Kalfort 
en Kurt Van Camp uit Ruisbroek schreef 
het complete verhaal van de regionale verzetsgroep na jarenlang nauwgezet 
opzoekingswerk. En nu is er Rita Goossens met haar tragisch verhaal van de 109 
mannen die vele jaren in afschuwelijke omstandigheden in Duitse gevangenissen 
en kampen doorbrachten. 

Voor meer dan zeventig van hen kwam de Bevrijding te laat. Ze lieten hun 
jonge leven in de kampen. Rita Goossens rangschikt zorgvuldig alle slachtoffers 
en hun belevenissen volgens de kampen waarin ze geïnterneerd waren en het 
leven lieten: Gross-Strehlitz, Laband, Sonnenburg, Wolfenbüttel, Sachsenhausen, 
Buchenwald, Theresiënstadt, Gross-Rosen, Dora, Nordhausen, Dachau, Flossen-
burg, Sandbostel, Bergen-Belsen, Mauthausen, Brandenburg en Maagdenburg. 
In de voorafgaande hoofdstukken beschrijft ze in detail de verschillende kampen 
waarnaar de gearresteerden werden weggevoerd en de tactiek van de Duitsers 
om zo weinig mogelijk sporen van hun gruweldaden achter te laten. Het be-
kende “Nacht und Nebel” waarover nog altijd heel wat onduidelijkheid bestaat, 
is hier een voorbeeld van. Niemand zou ooit de fatale eindbestemming van de 
slachtoffers weten. 

Het is erg verdienstelijk dat Rita Goossens ook aandacht besteedt aan de 37 
van hen die de gruweldaden van de Duitsers overleefden en die later, soms 
tengevolge van de ontberingen die ze hadden meegemaakt, stierven. Ook de 
familieleden, vrienden en sympathisanten van de leden van De Zwarte Hand 
komen aan bod. Interessant zijn ook de vele bijlagen achteraan in het boek zo-
als diverse krantenartikels, het testament van Otto De Maeyer, de afscheidsrede 
van burgemeester Arthur Borms uit Bornem en diverse brieven van gevangenen.

Rita Goossens vertelt het allemaal heel vlot, vooral de ontstaansgeschiedenis en 
de peripetieën van de verzetsgroep. Ze laat vooral de documenten en de foto’s 
voor zichzelf spreken. Het vertelde verhaal is bekend en ook zij heeft het raadsel 
over het verraad eind 1941 dat tot de arrestatie van de verzetsgroep leidde niet 
opgelost. Zij vermeldt wel dat aansluitingsformulieren weggeborgen werden in 
het altaar in de kerk van Tisselt maar ook elders, namelijk in twee ingegraven 
melkkannen in de oever van de Vliet te Puurs.

Het zijn niet wat we grote heldendaden zouden noemen, die de jonge leden 
van De Zwarte Hand pleegden bij het nastreven van hun idealen en die van 
hun vaderlandsliefde getuigden. Toch mogen hun sabotagedaden ter waarschu-
wing van de Duitse bezetter en van de Duitsgezinde dorpsgenoten niet vergeten 
worden. “Opdat ze geen tweede dood zouden sterven, de dood van het vergeten 
worden” titelt Rita Goossens in het begin van haar boek. Zo geeft ze haar boek 
een reële boodschap waarvoor we dankbaar moeten zijn. Spijtig dat sommige 
reproducties in het boek niet de gewenste kwaliteit hebben. Dit doet echter niets 
af van het uitzonderlijk werk dat Rita Goossens presteerde en dat resulteerde in 
een degelijk boek van liefst 350 bladzijden aanbevolen lectuur.

Rita Goossens schreef ook nog “De parels van Romanie”, over een jonge vrouw 
die tijdens de Tweede Wereldoorlog tuberculose opliep en daarom in Zwitserland 
en te Westmalle verbleef om er te herstellen. Pas dertig liet ze al het leven. Het 
is een ontroerende familiegeschiedenis geworden, geschreven aan de hand van 
foto’s en brieven en met de bekommernis dat ze geen tweede dood zou sterven, 
die van het vergeten worden. Eerder verscheen van Rita Goossens nog een ander 
verhaal uit de Tweede Wereldoorlog, namelijk over het drama van Katyn, een 
bloedbad waarbij in 1940 ruim vierduizend Poolse officieren werden vermoord. 
De nazi’s droegen bewijzen aan dat dit de verantwoordelijkheid van de Russische 
geheime dienst was. De Russen van hun kant verwezen naar de Duitsers. In haar 
boek “Zwijgen na de stilte. Katyn” poogt Rita Goossens de gebeurtenissen te 
reconstrueren en de waarheid aan het licht te brengen.

 
RITA GOOSSENS
In gedachten 
De Zwarte Hand 
Jeugd en verzet 1940-1945
Uitgeverij Koppa Digitale Media
Hasselt, 2018, ISBN 978 90 77160 11 4

Rita Goossens over De Zwarte Hand
Paul Servaes
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Muziek verzacht de zeden en het samen zingen van liedjes krikt je humeur op 
en schept een sociale band, soms zelfs een culturele band. Naast het zingen is 
het overschrijven van volksliederen op losse blaadjes of in een schriftje daarom 
van alle tijden. Meermaals werden de meest populaire liedteksten gebundeld en 
in druk uitgegeven. Denken we maar aan Het Antwerps Liedboek uit 1544. Maar 
ook in de late 19de eeuw en nog meer in vorige eeuw konden vele liedboeken, 
zoals Liederen van Emiel Hullebroeck, de graag zingende goegemeente verlei-
den tot aankoop. Bovendien stimuleerden organisaties als het Davidsfonds de 
samenzang in groep. Op hun Guldensporenfeesten, zoals in Bornem in juli 1912, 
werden folders verspreid met daarin een aantal Vlaamse liederen van en naar 
Theo Van Rijswijck, Hoffmann von Fallersleben en anderen. In de geschiedenis 
van de Vlaamse beweging zou je zelfs kunnen stellen dat het een deel is van 
onze ontvoogding.

Ook in ons heemkundig archief in Erfgoedhuis De Casteleyn treffen we meerdere 
gedrukte liedboeken, losse bladen en vol gepende schriftjes aan met zowel 
Nederlandstalige als Franstalige liedjes waarvan we niet altijd de oorsprong 
kennen of hun originaliteit beseffen. Zo vinden we een op een los blad gedrukt 
Wreedaardig Kluchtig Volkslied over de Automobielen, een pamflet tegen het 
nieuwste en niets of niemand ontziende pleziertje van de rijken, geschreven door 
de opsteller-uitgever van ’t Boerkensblad van Stekene. En Schrikkelijke Dood van 
een 18-jarig Meisje of De Martelares van Antwerpen noopt ons enige opzoekin-
gen te doen om de aanleiding tot het lied te achterhalen. De jonge juffrouw 
Maria s’Heeren stond bij de Lichtstoet te Antwerpen in 1902 metershoog op een 
praalwagen – vastgebonden om er niet af te tuimelen – tot die wagen vuur 
vatte en ze niet kon gered worden. Haar jammerlijke dood werd de inspiratie 
voor een populair marktlied. Maar ook meezingers als De paraplu van schoon-
mama, Het huisje bij de toren, Het lied van den smid en ook nog Jef heeft mij 
een chik gerefuseerd, een Brussels kluchtliedje van Jan De Baets dat we beter 
kennen dankzij de uitvoering door Wannes Van de Velde, stonden klaarblijkelijk 
hoog genoteerd in de hitparade.

Daarnaast zijn er de strijdliederen als Strijdmarsch der Pauselijke Zouaven, wat 
zijn ontstaan te danken moet hebben aan de bedreiging van de kerkelijke staat 
Rome door generaal Garibaldi die de eenmaking van Italië voorstond, in de 
jaren ’60 en ’70 van de 19de eeuw. Duizenden jonge katholieke vrijwilligers 
stroomden toen van over de hele wereld toe in de heilige stad om als zoeaaf 
de paus militair te steunen. En dan is er nog het Strijdlied der Vlamingen, met 
als ondertitel: Aan de 13 senatoren-verraders. Het werd gezongen op de wijze 
van De Vlaamse Leeuw. De reden voor het schrijven van die tekst is niet ver te 
zoeken en is te situeren in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel 
tot officiële gelijkheid van de beide landstalen wat in 1898 zou leiden tot de Ge-
lijkheidswet, ook gekend als de Wet Cooremans-De Vriendt. De bespreking deed 
veel stof opwaaien, zeker nadat het wetsvoorstel in de Kamer een meerderheid 
kreeg, maar vervolgens in de Senaat werd geamendeerd tot een wet waarbij het 
Frans toch nog een meerwaarde kreeg bij tekstuele onduidelijkheden. Dit was in 
Vlaanderen de aanleiding tot een algemene en felle volks- en protestbeweging. 
In die sfeer ontstond het lied, waarvan hiernaast de tekst.
  

I
Gij hebt het volk bedrogen,

sinds jaren lang bespot,
in ’t aangezicht gespogen,
gehouden voor den zot!

Gij roept: ‘Het zijn maar dwazen,
tot niets dan arbeid goed.
Wat of zij brullen, razen,

geen schrik men hebben moet’

Refrein
Maar ’t volk is opgesprongen
en eischt het recht der taal.
Gelijkheid wil het hebben,

voor Vlaming als voor Waal!

II
Het haat u, senatoren,
met dertien in getal.

Eens door het volk verkozen,
dat u verdrijven zal!

Wanneer gij nog komt smeeken
om stemmen voor uw stoel,
dan zal de Vlaming spreken:
‘Weg met die Judasboel!’

Refrein
Het volk ontrukt uw zetels.
Gaat nu maar elders heen,

waar men de lafaards kiezen.
De Vlaming wil er geen!

III
Gij hebt ons reeds verweten
dat wij maar schooiers zijn.
‘t Is beter schooier heeten,

dan volksverrader zijn!
Wij blijven hem begroeten
den schoonen eerenaam.

Maar buigen zult gij moeten
voor de eischen van den Vlaam!

Refrein
Want ’t volk is opgesprongen
en eischt het recht der taal.
Gelijkheid moet er wezen

voor Vlaming en voor Waal!

Liedjesverzamelaars
Benny Croket
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     BOY
Oei Lena, gekortwiekt?

     LENA
Eens de vijftig gepasseerd, hé. Vind je ‘t oké?     

     BOY
Het staat je… beeldig en maakt je nog ernstiger dan je al was. Precies een 
schooljuf die Sarah gezien heeft. 

     LENA
Hou een ander voor de zot, jong. 

     BOY
Grapje, Lena. Serieus, voor mij ben je nu nog puurder en het is niet om te vleien 
dat ik dat zeg. Een enorm verschil met de dames hier op dit schilderij. Wat moet 
ik me bij al dat gewriemel voorstellen?

     LENA
Domme mannen die zich in een bordeel laten beetnemen. Vooral figuurlijk dan. 
Eigenlijk stelt het de parabel van de Verloren Zoon voor, een Bijbels thema dat in 

de 16de en 17de eeuw erg populair was en door vele kunstenaars van bij ons werd 
uitgewerkt. Rubens, Jordaens en Teniers hebben het gebeuren nogal braaf, eer-
der zedig voorgesteld. Bij de schilderijen van Frans Francken en Pourbus zie je 
al iets meer losbandigheid. Maar deze compositie vind ik het meest overtuigend.
 
     BOY
Ging dat niet over een zoon van een rijke familie die zijn deel van de erfenis 
op voorhand wou en eropuit trok om te feesten, dansen, dobbelen en om jonge 
deernen te versieren? Dat is toch wat ik me ervan kan herinneren uit de Gewijde 
Geschiedenis van weleer. Wie heeft dit geschilderd?

     LENA
Jan Sanders van Hemessen. Volgens de literatuur was hij afkomstig van Hemik-
sem, al valt dat moeilijk te bewijzen. Het is een van zijn beste werken. Mogelijks 
heeft hij er zichzelf op afgebeeld, namelijk als de ons recht in de ogen kijkende 
doedelzakspeler rechts achteraan het gezelschap. 

     BOY
Weet je meer over hem?

Lena
of de kunst van geschiedenis1: De Verloren Zoon

N.N.
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     LENA
Hij zou in 1500 geboren zijn of iets ervoor, want in 1519 was hij gekend als leer-
ling en vijf jaar later werd hij vrijmeester. Het vermoeden bestaat dat hij naar 
het Zuiden is gereisd om de Italiaanse schilderkunst te bestuderen. Vrij snel had 
hij in Antwerpen een omvangrijk atelier waar hij schilderijen op groot formaat 
realiseerde. Enfin, in zijn tijd was hij beroemd. Ook zijn zonen werden schilder, 
al is zijn dochter Catharina het bekendst.

     BOY
Wat voor schilderijen maakte Van Hemessen?

     LENA
De genreschilderkunst was zijn ding, met scènes uit het dagelijks leven, met 
bijna levensgrote en gedetailleerde figuren, die op het voorplan zo dichtbij staan 
dat je je gaat inbeelden deel uit te maken van het tafereel, dat je in dit geval 
een van de aanwezigen bent in dit luxueuze Venuskot. 

     BOY
Pardon? Nooit van mijn leven! Ik heb wel wat anders te doen.

     LENA
Toch moeten we opletten, want wat op het eerste gezicht een genretafereel lijkt, 
wordt bij nader toezien een Bijbels geïnspireerd tafereel. Bij van Hemessen is de 
grens tussen genre- en religieuze stukken flinterdun. Het is pas als je naar de 
tafereeltjes op de achtergrond kijkt, dat het godsdienstige aspect duidelijk wordt.

     BOY
Hoe bedoel je?

     LENA
Wel kijk. Alles wat zich op de voorgrond afspeelt zou realiteit kunnen zijn, dus 
genre. De rijkelijk geklede en spilzieke jongeman die geprangd zit tussen twee 
dames van lichte zeden is duidelijk van goede afkomst. Dat het om inhalige 
lichtekooien gaat, wordt gesymboliseerd door de kat uiterst links. Onze wilde-
bras heeft al genoeg op, heeft zijn arm rond het middel van de ene juffrouw 
geslagen en smeekt om haar gunsten. Het andere juffertje plakt tegen hem aan 
en werpt haar verleidingstechnieken in de strijd. Beiden worden aangevuurd 
door de lelijke en diep gedecolleteerde koppelaarster of ‘hoerenmadam’. Zij 
weet nu al wat gaat volgen. Het trio zal kwaad garen spinnen en de hitsige 
losbol pluimen door hem flink te laten betalen voor het verteer, terwijl er van 
een vrijpartij niet veel in huis zal komen. Dat er veel drank in het spel is, wordt 
nog verduidelijkt door de grijnzende dronkaard uiterst rechts, die in een lege 
wijnkan staart. Bovendien wordt de bordeelbezoeker uitgeschud met verderfe-
lijke en overwegend gemanipuleerde kansspelen. Zie maar naar de marskramer 
met bedrukte blik die met de dobbelstenen in de hand nog een uiterste poging 
waagt, maar nog slechts één muntstuk voor zich heeft liggen.

     BOY
De parabel van de Verloren Zoon speelt zich toch af in Palestina of Judea? Dan 
is het wel vreemd om de personages gekleed te zien in een stijl die volgens mij 
niet oosters is en al zeker niet uit de tijd van Christus.

     LENA
Dat klopt. Het is dan ook niet dé maar een verloren zoon. De kunstenaars ver-
taalden het verhaal naar hun tijd en goten het in een herkenbare enscenering 

waardoor het in eerste instantie een genretafereel wordt. Dus niet in het Heilig 
Land, maar in de Nederlanden, met kledij, meubilair, gebruiksvoorwerpen en 
muziekinstrumenten van hier. Al heeft Van Hemessen hier toch wel voor een 
italianiserend decor gekozen. Dat alles zodat de toeschouwer zou begrijpen 
dat in hun omgeving eveneens ‘verloren zonen’ dwalen. Weet je, er waren in 
die tijd ook toneelvoorstellingen en een rijmprentenreeks met een eigentijdse 
bewerking van de parabel als onderwerp. De figuur van de verloren zoon wordt 
daarin neergezet als de plezier zoekende Sorgheloos. Ook daardoor werden de 
kunstschilders beïnvloed. 

     BOY
Ik zie nog altijd niet het verband met de toch wel diepzinnige Bijbelse vertelling 
waarbij berouwvolle zondaars vergeving genieten. 

     LENA
Nee? Kijk dan eens in de linkerbovenhoek. Die achtergrondscènes zijn trouwens 
door iemand anders geschilderd. Door wie, weten we niet. Na het verbrassen 
van al zijn geld moet de uitgeschudde jongeman zijn mantel afgeven om zijn 
schuld te vergoeden. Honend wordt hij weggejaagd. Het verhaal gaat dan tussen 
de zuilen verder en de Verloren Zoon probeert het hoofd boven water te houden 
als varkenshoeder, hoopt zelfs noodgedwongen mee uit de trog te eten, wat hem 
geweigerd wordt. Gekweld komt hij tot inkeer en realiseert zich dat hij fout is 
geweest. Hierop keert hij berouwvol terug naar huis, naar zijn vader, in de stille 
hoop daar aan de slag te kunnen als simpele dagloner.

     BOY
Wel een beetje gemakkelijk.

     LENA
Zijn vader ontvangt hem echter met open armen, voorziet hem van nieuwe 
kleren en richt een copieuze feestmaaltijd in, tot ongenoegen van de oudere 
en altijd volgzame broer die deze vergevingsgezinde houding van hun vader 
moeilijk kan vatten.

     BOY
Van Hemessen heeft dan wel een Bijbelse draai gegeven aan zijn schilderij, maar 
vermoedelijk was de koper en zijn entourage van betere burgers toch meer ge-
interesseerd in wat op het voorplan gebeurt, in de voor hen toch wel prikkelende 
sensualiteit in dit onzedige etablissement. Of zie ik dat verkeerd?

     LENA
Lang hebben kunstcritici gesteld dat het de bedoeling was met dergelijke pikante 
genretaferelen de koper of toeschouwer te wijzen op wat moreel verkeerd is, 
omdat dergelijke uitspattingen niet tot de normen van een gecultiveerd mens 
behoren. Daarom werden vooral boeren, militairen, bedelaars en kreupelen, zeg 
maar de laagste sociale klasse, bespottelijk in beeld gebracht. Die bevolkings-
groep behoorde toch niet tot het koperspubliek en werd als simpel versleten. 
Vandaag wordt dan ook verondersteld dat het veeleer de intentie van de genre-
schilders was humoristisch uit de hoek te komen, de lachlust op te wekken, maar 
toch tegelijk een spiegel voor te houden. Want niet alleen de plattelander en de 
armzuchtige stedeling waren behept met drankzucht, ook achtbare burgers ke-
ken frequent te diep in het glas. De boodschap was dan ook dat drankmisbruik 
de motor was van vele onhebbelijkheden, niet in het minst van onzedig gedrag.
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     BOY
Dat zal wel. Bacchus en Venus zoeken graag elkaars gezelschap op. De ganse 
problematiek van de onmatige driften en onprettige gevolgen zit vervat in het 
spreekwoord: ‘Kaart, kous en kan maakt menig arm man’. En de herberg werd 
als apotheek van de duivel aanzien. 

     LENA
Ja, en uit de ene ondeugd volgt de andere. Wellust en gulzigheid bijvoorbeeld 
hebben luiheid tot gevolg, wat dan weer oorzaak wordt van armoede. Bijgevolg 
oordeelde de burgerij dat arme mensen het alleen maar aan zichzelf te danken 
hadden. Ook onkuisheid is een van de zeven ondeugden.

     BOY
Zeven? Noem ze eens op.

     LENA
Hoogmoed, afgunst, toorn of woede, luiheid, hebzucht of gierigheid, gulzigheid 
en de zevende is onkuisheid.

     BOY
Da’s de plezantste. Jij kent ze goed. Uit ervaring?

     LENA
Daar antwoord ik niet op. Weet jij iets te vertellen over hoe ontucht, echtbreuk 
en overspel in het verleden werden ervaren?

     BOY
Ontucht en overspel zijn zo oud als de wereld. Juvenalis schreef het al zo’n twee-
duizend jaar geleden in een van zijn satiren waarbij hij zijn vriend Postumus een 
wel erg negatief beeld van het huwelijk voorhoudt. 

     LENA
Juvenalis was dan ook een vrouwenhater. Alsof alleen vrouwen schuld hebben 
aan seksuele escapades.

     BOY
Veel later refereerde essayist Michel de Montaigne aan kerkvader Augustinus die 
opwierp of bij het Laatste Oordeel vrouwen wel als vrouwen zouden herrijzen 
en niet veeleer als man, om in deze heilige staat de mannen niet meer in 
verzoeking te brengen. Waarop de Montaigne repliceerde met de opmerking dat 
mannen wel voortdurend de vrouwen hun hoofd op hol brengen en ophitsen – 
want vissen en vrouwen zijn best onder de buik – om daarna moord en brand 
te schreeuwen vrezend hoorns gezet te worden.

     LENA
Waar halen ze het?

     BOY
Hoe kom je nu te weten hoe het met de seksuele moraal in onze dorpen gesteld 
was in het verleden? Wel dan moeten we gaan zoeken in ofwel de baljuwreke-
ningen of in de vonnisboeken van de officialiteiten.

     LENA
Wat was dat laatste? 

     BOY
Doof geworden, Lena? Officialiteiten, zei ik. Dat waren de kerkelijke rechtban-
ken die uitspraak deden over overtredingen tegen de canonieke regelgeving, 
zoals weigeren te biechten met Pasen, het niet respecteren van de zondagsrust, 
maar ook over veel zwaardere feiten als zich onledig houden met toverij en 
ketterse praktijken. Ook inbreuken tegen de huwelijkswetgeving behoorden tot 
hun domein. Dat ging dan meer specifiek over defloratie, overspel, ongehuwd 
samenwonen als man en vrouw en ook de scheiding van tafel en bed maakte 
deel uit van hun juridische bevoegdheid.

     LENA
Een dik belegde boterham.

     BOY
Dat wel. Ook met de vervolging van niet in het gareel lopende geestelijken had-
den ze hun handen vol. Met een aantal priesters, paters, broeders en nonnen 
liep het echt de spuigaten uit. Zo was er een priester die bij een duivelsuitdrij-
ving bij een jonge vrouw vond dat hij zijn tong in haar mond moest steken. Een 
andere oordeelde dat ze in dergelijk geval zich maar beter konden uitkleden.

     LENA
 Hoe naïef kan men zijn.

     BOY
Oh oh, ook sommige zustertjes waren helemaal niet achterlijk als het om de 
klepel ging. Er waren kloosters waar de religieuze juffrouwen een goed leven 
prefereerden boven hun gelofte van soberheid, als je begrijpt wat ik bedoel, en 
waar ’s nachts frivole spelletjes werden gespeeld. Mathias Hovius, de aartsbis-
schop van Mechelen, heeft er werk aan gehad in zijn poging die wantoestanden 
uit te bannen. Tevergeefs trouwens. 

     LENA
Leuke boel. 

     BOY
Soit. Het zou niet eerlijk zijn om te veralgemenen. Het ging meer om enkele 
overrijpe appels. En begin 17de eeuw had de Kerk het niet gemakkelijk om orde 
op zaken te stellen. Wat in de eeuw ervoor nog als aanvaardbaar werd be-
schouwd, gaf nu geen pas meer. We weten dat toen ook in Hingene een pastoor 
samenwoonde met een vrouw met wie hij twee kinderen had en dat het tot een 
rechtszaak kwam voor de officiaal van Mechelen. Ook de Mariekerkse pastoor 
Rosseau ging meermaals over de schreef. Als hij gedronken had, begon hij zotte 
praat uit te kramen en vrouwen lastig te vallen. Toen zijn meid naar Baasrode 
verhuisde en daar van een kind beviel, wees alles in zijn richting, tot ze eruit 
flapte dat het van de koster moest zijn.

     LENA
Dat komt ervan als je een jonge frisse meid in huis neemt. 

     BOY
Enige nuancering is hier op zijn plaats, want op de duur zag men overal spoken 
en was enkel het hebben van een leuk ogende dienstmeid met de goede vormen 
op de juiste plaats al een dwingende reden om haar te ontslaan. Of de duivel 
in haar lijf zat.
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     LENA
Preutsheid vanwege de kerkelijke overheid? 

     BOY
Beter voorkomen dan genezen was het devies. Daarom bestreden de bisschoppen 
en de landdekens en ook het merendeel van de pastoors een te vrije omgang 
tussen de seksen. Ze waarschuwden vooral tegen herbergbezoek en drinkge-
lagen. Op doopfeesten, huwelijksfeesten, schuttersgildenfeesten en kermissen 
werd er flink gedronken, ook op zon- en feestdagen trouwens. Dat was de zo 
goed als enige ontspanning voor zowel mannen als vrouwen. En op drinken 
volgde dansen en al eens een vechtpartij. Terwijl er achter de haag door kop-
peltjes vrijlustig werd gefoefeld.

     LENA
Gingen die dorpelingen ‘s zondags dan niet naar de misvieringen? 

     BOY
Meestal wel, maar wie naar de vroegmis ging, trok daarna naar de herberg en 
bleef er hangen. Want de herbergiers legden het verbod om tijdens de kerkdien-
sten bier te tappen en brandewijn te schenken gewoonweg naast zich neer en 
de meier of baljuw en zijn officieren lieten begaan, zaten zelf mee aan tafel. 

     LENA
Dan hadden die pastoors maar weinig vat op hun parochianen. 

     BOY
Meermaals werden hen de levieten gelezen. Dat waren ze de volgende zondag 
echter al vergeten. Nog een grote bezorgdheid voor de geestelijkheid waren de 
bijeenkomsten van jongens en meisjes in de herbergen en op kermissen of zelfs 
al spelend of pratend op straat of op het kerkhof. Gemengde ontspanning van 
de jeugd was het oorkussen des duivels. Ouders werden daarom voortdurend 
op hun verantwoordelijkheid gewezen en persoonlijk aangesproken om hun 
dochters en dienstmeisjes in de hand te houden. Op die manier werd getracht 
het leed van ongewenste zwangerschappen te vermijden. Maar ja, jongeren iets 
verbieden heeft meestal het tegenovergestelde effect.

     LENA
Waren de straffen zwaar voor zedeloos gedrag of wat er moest voor doorgaan?
 
     BOY
Voordat een zondaar zijn straf te weten kwam, had hij al een ganse procedure 
doorlopen. Eerst was er uiteraard een aanklacht bij de officiaal, overwegend 
vanwege de parochiepriester of de deken. Werd die aanvaard of waren de feiten 
zwaarwichtig, dan werd hij of zij gedaagd om voor de rechtbank te verschijnen. 
Meestal nam een procureur hun plaats in, want zoals bij burgerlijke rechtszaken 
verliep de rechtsgang grotendeels schriftelijk. Daarna kon men nog een resem 
getuigen pro en contra laten opdagen en uiteindelijk sprak de officiaal het eind-
vonnis uit. Vond men zich onterecht veroordeeld, was beroep mogelijk, in prin-
cipe in Mechelen of nog hogerop, bij de pauselijke rechtbank. De bestraffing van 
zedenmisdrijven was divers. Van openbare boetedoening, zeg maar op zijn blote 
knieën en met een kaars in de hand vergiffenis vragen, over bedevaart, tijdelijke 
verbanning, geldboeten en gevangenis tot excommunicatie. Een aantal straffen 
konden afgekocht worden en voor de strafuitvoering moest de officialiteit wel 
beroep doen op de wereldlijke autoriteit en daar knelde dikwijls het schoentje.

     LENA
Hoezo?

     BOY
Soms legde die het vonnis naast zich neer of vond zich voorbijgestoken. De 
bevoegdheden van de kerkelijke rechtbanken waren immers niet altijd duidelijk 
omschreven en zodoende kwamen ze frequent in mekaars vaarwater. Een aantal 
veroordeelden speelde daar handig op in en stapte naar een burgerlijke recht-
bank die het kerkelijk vonnis herriep.

     LENA
 Die straffen vielen precies nogal mee. Voor ketters lag het wel anders.

     BOY
Iemand die verdacht werd van ketterij werd zowel vervolgd voor een misdaad 
tegen de kerk als tegen de staat. Dat kon tot de doodstraf leiden. Wist je 
dat gewezen schoolmeester en kaartenmaker Jeremias Semeelen, die toen in 
Mariekerke woonde, jarenlang als mogelijke verdachte werd gevolgd door de 
landdeken van Dendermonde? Semeelen had een tijdlang in Holland verbleven 
en iemand van Sint-Amands had hem horen zeggen dat de mensen ook zonder 
doopsel gered konden worden.  

     LENA
Denkelijk zijn mond voorbij gepraat in een of andere herberg. Ik onthoud er wel 
uit dat over die zaken onderling gediscussieerd werd en dat buiten een enkeling 
maar weinig mensen van dergelijke uitspraken wakker lagen. 

     BOY
Mogelijk. Maar je zal maar de verkeerde treffen.

     LENA
 Je zei daarstraks iets over defloratie. Wat is dat voor iets?

     BOY
Figuurlijk vertaald: ‘Weg met die bloem.’ Ontmaagding dus. Nu mag je dat 
niet zien als verkrachting, maar eerder als voorhuwelijkse betrekkingen met 
onderlinge toestemming. De Kerk ging er vanuit dat als ongehuwden geslachts-
gemeenschap hadden gehad waarbij ze elkaar voorhielden te zullen trouwen, er 
sprake was van een feitelijk huwelijk. Dit misdrijf kon zonder boe of ba recht-
gezet worden dankzij een kerkelijk huwelijk. Als een van de twee het toch niet 
meer zag zitten, dan kon de andere partij een klacht indienen. Uiteraard was dit 
voor jongens moeilijk te bewijzen. Bij meisjes echter was de bewijsvoering iets 
makkelijker en al zeker als na een tijdje bleek dat ze zwanger was. Dan werd 
flink ingepraat op de jongeman om toch maar te huwen. Weigerde hij pertinent, 
dan werd hij gestraft tot betaling van een geldsom als eerherstel voor haar ver-
lies aan maagdelijkheid en draaide hij eventueel nog op voor de kraamkosten 
en alimentatie voor het kind. Maar dan moest ze wel het vaderschap kunnen 
aantonen. Nee, met gedane huwelijksbeloften werd niet gelachen.

     LENA
Juist goed. Het zal je maar overkomen dat je op trouwen staat en je toekom-
stige partner enkele dagen voor het feest er met een ander vandoor gaat. En 
je bovendien nog te weten komt dat hij ze nog zwanger heeft gemaakt ook. 
De smeerlap.
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     BOY
Oei, je spreekt toch niet uit ervaring, hoop ik? Dat zou niet fijn zijn voor jou. 
Begin 17de eeuw liep er voor de officiaal van Mechelen een rechtszaak tegen een 
zekere Joannes Bal die de Bornemse Joanna Verschueren ontmaagd had met een 
baby tot gevolg. Ik vermoed dat ze niet getrouwd zijn, maar het zoontje werd 
wel ingeschreven in het doopregister van Bornem als kind van hem. Denkelijk 
met het mes op de keel. En eind 18de eeuw nog had de Mariekerkse Elisabeth 
Polfliet een rechtszaak aangespannen tegen Philippus Pauwels, van wie ze be-
weerde een kind te hebben en die de huwelijksbeloften had verbroken. Ze is 
later met iemand anders getrouwd. Sommige ongewilde en onwillige vaders 
probeerden een straf of opgelegde vergoeding te vermijden door het hazenpad 
te kiezen of door soldaat te worden. Langs de andere kant, Lena, waren er toch 
wel jongedames die in defloratie een handeltje zagen en meerdere keren een 
vergoeding vroegen voor hun zogezegde ontmaagding. Ook niet proper, hé. 

     LENA
Nee. Die zullen meestal wel door de mand gevallen zijn zeker. 

     BOY
Schering en inslag was ook dat verloofden, wat niet anders wil zeggen dan dat 
ze huwelijksbeloften waren aangegaan, al onder een dak gingen wonen en 
samen het bed deelden. Ondanks de geldboeten bleef dit misbruik bestaan. Mis-
schien wensten die aanstaanden zeker te zijn van geen kat in een zak te kopen.

     LENA
Waar ze vroeger zo’n spel van maakten, zeg, nu woont iedereen eerst een paar 
jaar samen om dan bij de trouw voorafgegaan te worden door de eigen kinderen 
als bruidsmeisje en bruidsjongen. 

     BOY
Dat ongehuwd samenwonen heet eigenlijk concubinaat. Het was een ernstig, 
schandelijk misdrijf waar in principe zware straffen opstonden. Het ging hierbij 
immers niet alleen om onkuisheid, maar ook om heiligschennis door schending 
van het sacrament van het huwelijk. Een aantal van die samenwonenden waren 
bovendien al gehuwd met iemand anders. Meestal werd de man aangemaand 
om zijn minnares weg te sturen en kregen ze een verbod opgelegd om elkaar 
nog te zien. Niet iedereen ging daarop in en verhuisde dan maar naar een ander 
dorp, ver genoeg weg. In Bornem waren Anna Weyns en Andreas Van Brempt, 
die samen een kind hadden, in dat geval. Bleven de geliefden elkaar ontmoeten, 
dan stond hen gevangenneming en opsluiting te wachten.

     LENA
Het moet toch ontzettend verdrietig geweest zijn voor die mensen, die elkaar 
graag zagen, maar niet samen mochten zijn.

     BOY
Tja, het uitgangspunt van de Kerk was dat enkel een hechte familiale structuur 
een ordentelijke samenleving kon garanderen en voor hen was dat het gezin 
waarvan vader en moeder getrouwd waren.

     LENA
Ik ben akkoord dat dat misschien nog altijd het beste is, maar we zien toch dat 
ongehuwde koppels met kinderen ook goede gezinnen vormen. Als natuurlijk 
een van de twee op een ander gaat, ja dan gaan de poppen aan het dansen. 

     BOY
Overspel kwam veelvuldig voor, vooral door mannen dan. Het wekte veel erger-
nis op bij buren en dorpelingen. Door de Kerk werd overspel als een crimineel 
feit aanzien en dus volgde er sowieso een aanklacht bij de officialiteit. Tijdelijke 
of eeuwige verbanning uit dorp of regio was een van de straffen. Bijkomend 
betekende het dat je ook je burgerrechten verspeelde en dat je kans liep dat 
je eigendommen verbeurd werden verklaard. Maar sommigen kwamen ervan 
af met openbare boetedoening in de kerk of met een bedevaart naar Halle 
of Scherpenheuvel of verder. De zwaarste straf was dan weer excommunica-
tie gekoppeld aan een geldboete. De vrouwelijke overspelige werd doorgaans 
zwaarder gestraft dan haar mannelijke collega. Maar bij overspel kon je ook 
door een burgerlijke rechtbank vervolgd worden. Zo las ik in een rekening van 
de Hingense baljuw dat de vrouw van Aernout De Backer 36 gulden mocht 
ophoesten voor haar overspel met de meier van Blaasveld. Begin 17de eeuw was 
dat een hele som.

     LENA
Boy, zie dat je geen slippertje maakt, hé, want ze zullen je weten te vinden.

     BOY
Ik doe in mijn huis wat ik wil, met wie ik wil en al zeker in het donker. Enig 
kwaad zie ik daar niet in. Incest daarentegen is wel van een ander kaliber en 
is hoogst verwerpelijk. In vorige eeuwen had dit wel een andere betekenis. 
Bijvoorbeeld vrijen met je schoonzus of een nichtje werd als incest beschouwd. 
Kwam het uit, dan kreeg je aanvullend op een andere straf een fikse geseling 
te verduren. 

     LENA
En het bezoek aan prostituees, wat vond men daarvan?

     BOY
Ik vermoed dat hoererij in plattelandsdorpen een randverschijnsel moet geweest 
zijn. Natuurlijk waren er de forten langs Schelde en Rupel en waren er al eens 
ongehuwde soldaten gestationeerd. Bijgevolg zullen die wel op zoek zijn gegaan 
naar enige lichamelijke ontspanning tegen betaling. Evenzeer trokken vele mili-
tairen door onze streek vanuit Mechelen richting Waasland en als die hier bleven 
hangen met in hun zog de legertros, ja dan weet je dat daar dames van lichte 
zeden bij waren die hun lichaam als koopwaar aanboden. Maar of de plaat-
selijke mannen daar gebruik van maakten? Trouwens, de aanwezigheid van 
publieke vrouwen werd door de wereldlijke overheid dikwijls onverlet gelaten.

     LENA
Ze waren misschien zelf klant, al denk ik dat het slimmer was naar een ander 
dorp of een stad te gaan waar ze je niet kenden. 

     BOY
Vanuit onze streek kon je best naar Antwerpen gaan om je zinnen te blussen. 
De ‘kabberdoeskes’ in de Willem Lepelstraat en de Blijdenhoek waren alom 
gekend.  Al kon je onderweg ook al je ding kwijt. In Schelle was een herberg 
‘In de fortuyne’ die een slechte reputatie had en ook in Hemiksem vond je een 
aantal frivole etablissementen. In Deurne en op Den Dam waren meerdere 
ontuchthuizen, maar vooral Berchem was het centrum bij uitstek voor prostitutie. 
In de bordelen daar krioelde het van koppelaars en lichtekooien. De overheid 
probeerde hoererij te bestrijden door vooral de koppelaars of hoerenmadammen 
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te straffen. Langs de andere kant werd in een stad als Antwerpen prostitutie 
aanzien als een noodzakelijk kwaad.

     LENA
Zweren krijgen op je edele delen was de beste remedie om er weg te blijven. 
Casanova wist ervan mee te spreken. Ik ben zijn memoires aan het lezen. Man, 
man, hoeveel vrouwen die gehad heeft.

     BOY
Je moet mij het boek eens uitlenen. Kwestie van de juiste woorden te vinden en 
de beste verleidingstechnieken aan te leren. Alhoewel, op mijn leeftijd…

     LENA
Blijf maar gewoon. Er is al miserie genoeg in de wereld. Je man zal maar eens 
een hoerenloper zijn. Verdriet verzekerd. Dan vraag je toch direct de scheiding 
aan.

     BOY
Dat is waar. Door te denken dat het gras altijd groener is aan de overkant, zijn 
al vele huwelijken op de klippen gelopen. En winnaars komen daar niet uit. Zo 
was ik eens op de familierechtbank in Dendermonde. Op een zitbank in de grote 
hall zat ik te wachten en ik verwonderde me over de hoeveelheid advocaten 
die daar af en aan liepen, in toga en enkele zelfs op ‘basketsloefkes’ – vond 
ik eigenlijk niet kunnen – en met de echtscheidingsdossiers onder de arm. 
Sommigen waren nog met hun klanten aan het overleggen hoe ze het zouden 
spelen. Plots zag ik een jonge vrouw in mijn buurt die met roodbetraande ogen 
tegen een van die majestueuze kolommen stond te snikken, terwijl naast haar 
de in mijn ogen gevoelloze deurwachter zijn boterhammetje aan het opeten was. 
Vreemd zicht. En ik was te laf om haar aan te spreken met een beetje troost, 
want misschien zou zij, die in niemand nog geloofde, vragen waarmee ik me 
bemoeide. Toen wist ik het: dit is de wereld in het klein, de poel van verdriet, 
waar alleen verliezers naar buiten gaan. 

     LENA
Dagelijkse kost. Hoeveel echtparen zouden er per dag scheiden in België? Maar 
beter scheiden dan lijden, is ook een waarheid. Kon een huwelijk vroeger onge-
daan gemaakt worden?

     BOY
Nee en ja. Nee, want de huwelijksband kon enkel door de dood van een van de 
partners verbroken worden. Ja, want scheiding van tafel en bed kon wel. Toch 
probeerde de pastoor en de vrienden van het koppel op hen in te praten zodat 
een verzoening mogelijk werd. Als dat op niets uitdraaide, dan sprak de of-
ficiaal de scheiding uit. Een burgerlijke rechtbank ging dan na hoe de goederen 
moesten worden verdeeld en in vele gevallen was dit ten voordele van de vrouw. 
Hertrouwen zat er echter niet in zolang de andere partner leefde en werd de ene 
of de andere toch verliefd op iemand anders en was er geslachtsgemeenschap, 
dan werd dit aanzien als overspel. 

     LENA
Amai, van drooglegging gesproken.

     BOY
Er waren vele redenen om te scheiden. Bijvoorbeeld omdat een van de twee door 
de andere mishandeld werd of omdat er zoveel krakeel was dat dit negatief 
was voor de kinderen. Ook voortdurende dronkenschap en spilzucht of het links 
laten liggen van de partner konden redenen zijn. De belangrijkste angel was 
wel overspel. De procesvoering die tot een scheiding van tafel en bed leidde, 
was niet gratis en daarom was het enkel de betere burgerij die hiervan gebruik 
kon maken. 

     LENA
Klassejustitie.

     BOY
Iemand die alle ontuchtige onhebbelijkheden in zich had, was Peeter Van Haef-
ten, de baljuw van Bornem in de tweede helft van de 17de eeuw. Die man moet 
een hoog testosterongehalte gehad hebben, zelfs tot op gevorderde leeftijd. Wat 
die allemaal heeft uitgespookt. De aanklacht tegen hem leest als een pikante 
schelmenroman.

     LENA
Vertel!

     BOY
Baljuw Van Haeften was van vele markten thuis. Buiten valsheid in geschrifte, 
fraude en het schrijven en verspreiden van paskwillen, waren het vooral zijn 
seksuele bokkensprongen die een doorn in het oog waren van de goegemeente. 
Gehuwd zijnde frequenteerde hij meerdere stedelijke ontuchthuizen, waarover 
hij tijdens banketten uitgebreid en onophoudelijk pochte, tot ongenoegen en 
verbouwereerdheid van de aanwezigen. Driemaal werd hij voor de officialiteit 
van Gent gedaagd. Onder andere voor overspel met de Bornemse Françoise De 
Smet, waarvoor hij gestraft werd en tegenover zijn echtgenote een eed zweerde 
dit nooit meer te doen. Vijf jaar later papte hij aan met een andere getrouwde 
vrouw, Jenneken Thoen. Daardoor was er voordurend ruzie tussen hem en zijn 
vrouw. Maar erger nog was dat hij zijn minnares meegenomen had naar Brus-
sel waar hij voor haar een kamer regelde, zodat hij regelmatig kon langsgaan. 
Maar evenzeer bracht hij haar ook nog op andere plaatsen onder. Antony Van 
Geete, de radeloze echtgenoot die Jenneken overal tevergeefs zocht, is gestorven 
met achterlating van enkele kleine kinderen en het zou kunnen dat hij zichzelf 
van het leven heeft beroofd. Toen heeft Van Haeften die vrouw naar Oorderen 
boven Antwerpen gebracht en bleef dag en nacht bij haar. Uiteindelijk werd hij 
uit zijn ambt ontzet, maar door voortdurend te procederen kon hij telkens weer-
keren. Hij had ook nog een affaire met een zekere Catharina Maes die hij be-
zwangerde. Toen hij in de gevangenis van Brussel zat, bezocht deze vrouw hem. 
Hij had de cipier en de medegevangenen wijsgemaakt dat het zijn echtgenote 
was. Weerom raakte ze zwanger en het kind is in Willebroek geboren. Ook een 
van zijn dochters kwam hem in de gevangenis opzoeken. Samen zongen ze vuile 
liedjes en ze bleef er vier nachten slapen, beiden ontkleed tot op hun hemd. Het 
minst erge nog was dat hij op zondag en heiligdagen geen mis hoorde en dat hij 
vrijdags vlees at. Volgens mij stond Peeter Van Haeften model voor De Verloren 
Zoon. Maar of hij berouw had?

     LENA
 Straffe kerel. Ik vraag me wel af wat met die dutsen van kindjes is gebeurd. 
Heb je nog van die smeuïge verhalen, Boy?
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     BOY
Een van de sappigste vertellingen uit de 17de eeuw gaat over ‘Dierick die eier-
man’, een karikatuur van een eierboer die maar al te graag tussen de kippetjes 
scharrelde en het schaamteloos aandurfde als een volleerde koekoek zijn loze 
schrompeleieren in een niet voor hem bestemd nest te deponeren. En Dierickje 
lustte er pap van, maar dat is de papzak zo slecht bekomen dat, terwijl Lippe 
Loer en enkele zotten op de snerpende klanken van een doedelzakspeler de 
eierdans opvoerden, hij zijn geklutste eitjes rauw met een snuifje zout mocht 
uitslurpen. Echt gebeurd! Bij een glaasje rosé doe ik je het scabreuze verhaal 
eens volledig uit de doeken. Lachen!

     LENA
Interessant. Ik kijk ernaar uit. Wat is het volgende?

     BOY
Ik heb het hier gehad. Laten we naar de Grote Markt wandelen, bij Poppen-
theater Toone een geuze gaan drinken en bloedworst smikkelen en dan eens 
naar Manneke Pis gaan kijken. Dat ventje staat constant met zijn prulletje in 
de hand. En maar sproeien! Weet je Lena, die Verloren Zoon van Van Hemessen 
is nog goed terecht gekomen, maar een zoon kan je op verschillende manieren 
verliezen. Jammer, echt jammer.

Noten
1 Voor de introductie op deze reeks dialogen tussen twee fictieve personen over geschiedenis, kunst 

en literatuur, zie Mededelingen 27, (VHKB), Bornem 2016, p. 11

Mosselen dragen kan de gezondheid schaden
Benny Croket
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De regio Rivierenland is met zijn kastelen, kerken, tradities en geschiedkundige 
verenigingen zeer rijk aan erfgoed. Dit erfgoed moet uiteraard beschermd en 
gekoesterd worden. De gemeenten zagen dan ook de meerwaarde om hierrond 
op regionaal niveau samen te werken met de intercommunale IGEMO.

De laatste jaren is IGEMO uitgegroeid tot een regionaal samenwerkingsverband 
van de regio Rivierenland. De intercommunale IGEMO ontwikkelt heel wat dien-
sten en projecten voor haar lokale besturen en hun inwoners. Ze werkt rond 
de thema’s: wonen en energie, klimaat, omgeving, mobiliteit, infrastructuur, 
werken en leren, welzijn, preventie en bescherming … en ook erfgoed. De dienst 
erfgoed is het aanspreekpunt voor iedereen die aan de slag wil met erfgoed. 
Naast adviesverlening biedt ze kennisuitwisseling, begeleiding en vorming aan. 
Met concrete acties wil de dienst erfgoed zoveel mogelijk mensen warm maken 
voor de rijkdom van het verleden.

Erfgoed Rivierenland

De dienst erfgoed is in 2016 gestart als Intergemeentelijke Onroerend Erfgoed-
dienst (IOED) met als doel het onroerend erfgoed in de gemeenten Bonheiden, 
Bornem, Duffel, Lier, Putte, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Wil-
lebroek te bewaren, te beheren en te ontsluiten. Vanaf januari 2021 is hier de 
culturele erfgoedcel Rivierenland bijgekomen om ook op het vlak van cultureel 

en immaterieel erfgoed ondersteuning te bieden voor de gemeenten Bornem, 
Duffel, Puurs-Sint-Amands, Sint-Katelijne-Waver en Willebroek. Ons team be-
staat uit vier medewerkers die zich elk vanuit hun expertise samen inzetten voor 
de zorg van ons erfgoed.
 

IOED IGEMO

IOED IGEMO is een kennis- en aanspreekpunt voor onroerend erfgoed. On-
roerend erfgoed is een verzamelnaam voor gebouwen, archeologische sites 
en landschappen. We nemen een adviserende en ondersteunende rol op voor 
gemeenten, bedrijven en haar inwoners in de regio. Heb je een vraag over 
onroerend erfgoed? Wil je bijvoorbeeld weten op welke premies je beroep kan 
doen bij restauratiewerken? Wil je préadvies voor geplande werken? Dan kan 
je bij ons terecht. We willen ook het draagvlak vergroten door meer in te zetten 
op sensibilisering en publiekswerking. Zo ondersteunen en communiceren we 
publieksprojecten zoals Open Monumentendag en Archeologiedagen. 

In het verleden heeft het team al een aantal mooie projecten verwezenlijkt. 
Een voorbeeld hiervan is het beheersplan voor het stads- en dorpsgezicht van 
de Sint-Gummarusstraat voor de Stad Lier waarbij op een innovatieve wijze te 
werk is gegaan. Bij de uitwerking hebben eigenaars, gebruikers en beheerders 
de mogelijkheid gekregen om werkzaamheden op te nemen in het beheersplan. 

Een hart voor erfgoed
Sarah Luyten, Linsy Raaffels, Greet Voorhoof

Kasteel Marnix van Sint-Aldegonde te Bornem (Bron: IOED IGEMO, 2017)
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Via het buurtconvenant participeren ze mee in het beheer, het behoud en de 
ontsluiting van het aanwezige erfgoed. Dichter bij huis stond de IOED mee aan 
de wieg van de oprichting van het Margarethagenootschap van Wintam. Zij 
geven een nieuwe invulling aan het lokale kerkgebouw. Ook vandaag volgen we 
de uitwerking vanaf de zijlijn mee op. 

Tijdens de periode 2017-2018 heeft de IOED de inventaris bouwkundig erfgoed 
van het Agentschap Onroerend Erfgoed geactualiseerd. Tijdens dit traject zijn ook 
in Klein-Brabant alle gebouwen bezocht. Er waren echter heel wat interessante 
gebouwen die nog niet op de lijst stonden omdat eerdere inventarisatietra-
jecten thematisch of geografisch opgevat waren. Daarom is een grootschalig 
valorisatie- en herinventarisatietraject opgestart voor de gemeenten Bonheiden, 
Duffel, Lier, Putte en Willebroek. Het herinventarisatiegedeelte richt zich op het 
aanvullen van deze bestaande inventaris erfgoed. In de gemeenten is bovendien 
nood aan valorisatie: het naar waarde schatten van bouwkundig erfgoed. Het 
gaat hierbij om niet-beschermd maar wel waardevol erfgoed. Bij (ver)bouwdos-
siers is het soms moeilijk in te schatten welke gebouwen waardevol zijn, wat 
de erfgoedwaarde is en welke delen behouden moeten blijven. Vroeger was 
het Agentschap Onroerend Erfgoed hiervoor verantwoordelijk, vandaag is dit 
een lokale aangelegenheid. Dit valorisatietraject betekent een vereenvoudiging 
van het werk van de gemeentelijke medewerkers die in aanraking komen met 
dergelijke panden.

Culturele erfgoedcel Rivierenland

De erfgoedcel Rivierenland is het aanspreekpunt voor wie aan de slag wil met 
roerend en immaterieel erfgoed. Roerend erfgoed wordt bewaard in musea, 
archieven, bibliotheken, documentatiecentra, kerken, kloosters, bij heemkundige 
kringen, erfgoedverenigingen, scholen, theaters... en omvat kortweg alles wat je 
kan vastnemen en verplaatsen zoals schilderijen, beeldhouwwerken, documenten 
of gebruiksvoorwerpen. Tot het immaterieel erfgoed behoren dan weer minder 
tastbare dingen zoals verhalen, tradities, feesten, liederen, dialecten, stoeten, 
processies... die de hoeksteen van onze samenleving vormen.

We hebben zelf geen collectie, maar als erfgoedcel zorgen we mee voor het be-
waren van het bovenstaande erfgoed. Zo ondersteunen we het in kaart brengen, 
het digitaliseren en het borgen. Daarnaast coördineren we publieksevenementen 
zoals Erfgoeddag.

Onze erfgoedcel is één van de kleinste erfgoedcellen van Vlaanderen, maar die 
kleine schaal biedt net een groot voordeel: het laat toe in te spelen op de be-
hoeften van onze gemeenten. Ons plan: een hecht erfgoedveld creëren, waarin 
inspraak en samenwerking hand in hand gaan met innovatie. Aan de officiële 
start is een uitgebreid voortraject voorafgegaan met een extensief participa-
tiegedeelte. Met alle gekende erfgoedactoren van de gemeenten is overlegd, 
gaande van erfgoedverenigingen en musea tot individuele burgers. Zo zijn er 
verschillende lokale erfgoedcafés uitgerold. Het doel van deze ontmoetingen: 
samen de uiteindelijke visie op cultureel erfgoed in de regio opstellen. Deze 
erfgoedcafés zullen we opnieuw opstarten zodra corona het toelaat.

Er zijn al een aantal boeiende projecten in de pijplijn zoals de ondersteuning van 
de erfgoedbibliotheek van de Sint-Bernardusabdij van Bornem of het museum 
Fort Liezele van Puurs-Sint-Amands. In Willebroek zijn we recent gestart met 
een publieksproject: via het bestickeren van nutskasten brengen we het dorps-
verleden en het bijhorende erfgoed terug tot leven. Er volgt nog meer. Achter de 
schermen zijn we volop bezig met de uitwerking van een eigen website www.
erfgoedcelrivierenland.be. Op deze manier willen we gemakkelijk bereikbaar 
en meer zichtbaar zijn… En dat voor iedereen met een hart voor erfgoed in 
onze regio. 

Sint-Margarethakerk te Wintam (Bron: IOED IGEMO, 2017)

Watertoren te Sint-Amands, bezocht tijdens de actualisatie (Bron: IOED IGEMO, 2017)

‘Zeg het met een postkaart: wat betekent erfgoed voor jou?’ een bevraging tijdens het voortraject 
van de Culturele Erfgoedcel Rivierenland, 2019-2020



47Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

Anne ADRIAENS-PANNIER, Roland Jooris-Guy Leclercq, Oeverloos, Sint-Amands, 
Emile Verhaerenmuseum, 8 blz. 

Chris APERS, Marie van Oyenbrugge, uit het huis van Kobbegem op het hof van 
Echelpoel in Puurs, in Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in 
Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 21-24 

Marion AUSSEMS, Dina Tersago [Puurs] woont samen met schoonouders. Je 
familie als buur. Een vangnet voor elkaar, in Leef CM Gezondheidsmagazine, 
nr. 105, 29 april 2021, p. 8-13 

Patrick AUWELAERT, Oeverloos. Geslaagde hommage aan Emile Verhaeren, in 
Doorbraak, 11 oktober 2020 

Patrick AUWELAERT, ‘Gelukkig hij die aan de groene zomen van een rivier zijn 
jaren slijt’. Over de Schelde, een literaire biografie van Stefan van den Bos-
sche getoetst aan het leven en werk van Filip De Pillecyn, in Filip De Pillecyn 
Studies XVI, Antwerpen, Filip De Pillecyncomité, Jaarboek 2020, p. 111-146 

Patrick AUWELAERT, Jacques Violet toont Schelde van bron tot monding, in Door-
braak, 28 maart 2021 

Simon BELLENS, Uitlaatklep: Deze week Marc Van Ranst, viroloog (55), in Visie, 
nr. 20, 17 december 2020, p. 16 

Kristof BOHEZ, De misrekening van de eeuw en de dubbele rol van de Kerk: het 
verzet tegen Adolf Hitler in kaart gebracht, in Het Nieuwsblad, 20 maart 2021 

BORNEM, Primeur in Europa. Expo 100/100 BAP reist van Abu Dhabi recht naar 
Bornem, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr. 4, 27 januari 
2021, p. 6 

BORNEM, Altijd en overal, in Markantmagazine, 68ste jrg., nr.2, 1 juni 2020, p. 
63 (over boek van Grete Flies [Bornem] in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij 
Baeté, 23ste jrg., nr. 25, 3 juni 2020, p. 28

BORNEM, Mia De keersmaecker, Viruswinter ’20-’21, in Kerk en Leven, Sint-
Amands en Bornem, 23ste jrg., nr. 23, 9 juni 2021, p. 4

BORNEM, Outdoor Expo The Eyes of Time tijdens lockdown, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 50, 9 december 2020, p. 35

BORNEM, Zeldzaam: zeearend gespot op Noordelijk Eiland in Wintam, in Het 
Nieuwsblad, 21 januari 2021 

BORNEM, Definitieve bestemming kerken via kerkenplan, in Publi-Nieuws, Puurs, 
Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr. 11, 17 maart 2021, p. 12 

BORNEM, Oud-politicus Rony Cuyt (67) overleden, in Publi-Nieuws, Puurs, Druk-
kerij Baeté, 26ste jrg., nr. 14, 7 april 2021, p. 4

BORNEM, Bornemse heemkring schrijft boek over 400 jaar Sint-Bernardusabdij, 
in Het Nieuwsblad, 19 april 2021 

Ward BOSMANS, Agentschap Natuur en Bos wil dat Bornemse vissershuisjes wor-
den afgebroken, in Het Nieuwsblad, 22 juni 2021

Bo BOUILLIAERT, ‘Wie is er in godsnaam sexy in de badkamer?’ Anne-Laure 
Vandeputte breekt met de clichés, in De Standaard Magazine, 16 januari 
2021, p. 1 en 6-9 (over Bathroom stories van regiseuse Eva COOLS uit Breen-
donk). 

BREENDONK, Lokaal muziektalent “The Radar Station” scoort bij Studio Brussel, 
in PSSST infomagazine van de gemeente Puurs-Sint-Amands, mei 2020, p. 25 

BRIEVEN VAN EMILE, Sint-Amands, Emile Verhaerenmuseum, nr. 31, maart 2021, 
4 blz. (Expo: Jacques Vilet: Landschappen van de Schelde; Aankoop Emile 
Verhaeren met rode jas van Theo Van Rysselberghe; Markante aanwinsten van 
het Emile Verhaerenmuseum 2020; Erfgoeddag 2021: Poëzievertelling: In het 
duister van de nacht; Lezing en poëzievoordracht: Luc Devoldere & Maarten 
Inghels: De Schelde, een literaire stroom - Avec de l’Italie qui descendrait 
l’Escaut) 

BRIEVEN VAN EMILE, Sint-Amands, Emile Verhaerenmuseum, nr. 30, augus-
tus 2020, 4 blz. (Expo Guy Leclercq-Roland Jooris: Oeverloos; Aankoop 
L’Incendiaire van Maximilien Luce; Emile Verhaeren in het Oekraïens; Emile 
Verhaeren herontdekken; Cultures of Belgian Space (1850-1924) 

Godelief C., Voor outer en heerd! De Boerenkrijg (1798), in Kerk en Leven, editie 
Sint-Amands en Bornem, 81ste jrg., nr. 45, 4 november 2020, p. 1-2 

Louis CALLAERT, Een Duitse fotograaf in Puurs bij het begin van de 20ste eeuw, 
in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 19, 6 mei 2020, p. 11

Louis CALLAERT, Paul Hehemann, een Duits fotograaf in Puurs, in Mededelingen 
van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 
55-57 

Achiel CALUS, Wat doet men in tijden van “Corona-isolatie”?, in Mededelingen 
van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 14

CHRISTA, Één van ons…, in Kerk & Leven,Editie Sint-Amands en Bornem, 82ste 
jrg., nr. 16, 21 april 2021, p. 4 (Interview met Jos Vanachter) 

Benny CROKET, 30x Mededelingen, in Mededelingen van de Vereniging voor 
Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 5-13 

Benny CROKET, Van Roy, een Bornemse familie van uurwerkmakers, in Mede-
delingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 
2020, p. 34-36 

Benny CROKET, Bornem en de Boerenkrijg, in Mededelingen van de Vereniging 
voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 43-52 

Benny CROKET, Ongewenst bezoek in het Engels Klooster, in Mededelingen van 
de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 66-67 

Benny CROKET, Huizengeschiedenis: een onderzoek en een oproep, in Mede-
delingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 
2020, p. 74-79 

Benny CROKET, Ik vraag me af…, in Mededelingen van de Vereniging voor Heem-
kunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 80-81 

Proeve van Klein-Brabantse bibliografie (deel 18)
Paul Servaes
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Benny CROKET en Gert VAN KERCKHOVEN (redactie), Jos WINCKELMANS (icono-
grafie), Hemels, 400 jaar Klooster en Abdij te Bornem, Jaarboek 2020, Hin-
gene, Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, 2021, 256 blz. (Met de 
medewerking  van Achiel Calus, Linda Caluwaerts, Benny Croket, Frans Goiris, 
Jules Pauwels, Danny Polfliet, Geert Segers, Raymond Van Dijck, Martine Van 
Keer, Gert Van Kerckhoven, Raf Vinck en Jos Winckelmans)

Ben CUYCKENS, In Memoriam Norbert Borghmans [Lippelo], in Kerk en Leven, 
Sint-Amands en Bornem, 82ste jrg., nr. 19, 12 mei 2021, p. 2

Martine CUYT, Liefdevol opgedragen. Geschreven boekop-
drachten van Willem Elsschot, Antwerpen, Uitgeverij 
Vrijdag, 2020, 499 blz.

Cathérine DE KOCK, Wijnbouwer Pieter Raeymaekers van 
Valke Vleug te Liezele: De dag van de lockdown zag ik 
onze onderneming zo goed als weggeveegd worden”, 
in De Standaard, 17 juli 2020 

Erik DE COCK, Oppuurs: Frans Van den Bergh is niet 
meer!, in Kerk en Leven Editie Bornem-Sint-Amands, 

81ste jrg., nr. 48, 25 november 2020 

Marcel DE COCK, De bibliotheek van de hertog, in Kasteel d’Ursel Magazine, 16de 
jrg., nr. 63, november-december 2020-januari 2021, p. 4-6 

Sofie DE JONGH [Hingene] Leef nu!, Duffel, Stockmans Art Books, 2021, 128 
blz. (foto’s door Willem ROSIERS)

Mia DE KEERSMAECKER, Viruswinter ’20-’21 Haiku’s, Bornem, 2021, Eigen be-
heer, 82 blz. (dichtbundel) 

Guy DELFORGE, Poëzie,wappert aan Weertse afsluitingen, in Het Nieuwsblad en 
Gazet van Antwerpen, 19 juni 2021

Guy DELFORGE, Word Streekkenner voor Rupelstreek en Klein-Brabant, in Het 
Nieuwsblad en Gazet van Antwerpen, 18 juni 2021

Guy DELFORGE, Bornem, “Viruswinter” bundelt haiku’s over kille coronatijd, in 
Het Nieuwsblad, 16 juni 2021 (over dichtbundel van Mia De Keersmaecker)

Guy DELFORGE, Bornem: Vrijwilligers voelen zich meteen weer thuis in gerestau-
reerde bibliotheek, in Het Nieuwsblad, 8 mei 2021

Guy DELFORGE, Klein-Brabantse kruisweg staat online, in Het Nieuwsblad, 2 
april 2021 

Guy DELFORGE, Hingene, Kasteel in beeld: maak kunstwerk over kasteel d’Ursel 
en win een mooie prijs, in Het Nieuwsblad, 2 juli 2020 

Guy DELFORGE, Auteur [Danny de Vos uit Bornem] levert elfde jeugdboek af in 
vijf jaar. “Boek geschreven terwijl ik vocht voor mijn leven”, in Het Nieuws-
blad, 6 juni 2020

Guy DELFORGE, Tweede kinderboek Marc Geudens over draakje Pyro, in Het 
Nieuwsblad, 7 juli 2020

Guy DELFORGE, Bekende kinderpsychologe [Klaar Hammenecker uit Sint-
Amands] brengt eerste boek uit “Laat kinderen uitgroeien tot een krachtigere 
versie van zichzelf”, in Het Nieuwsblad, 25 augustus 2020 

Guy DELFORGE, Puurs-Sint-Amands, Fotograaf Jacques Vilet exposeert in Emile 
Verhaerenmuseum, in Het Nieuwsblad, 8 maart 2021

Guy DELFORGE, Bornem, Unieke bibliotheek van Sint-Bernardusabdij is geres-
taureerd, in Het Nieuwsblad, 17 april 2021 

Leo DE NIJN, Vijf gemeenten roepen culturele erfgoedcel Rivier & Land in het le-
ven (Bornem, Puurs-Sint-Amands, Willebroek, Duffel, Sint-Katelijne-Waver), 
in Het Nieuwsblad, 19 november 2020.

Monique DE RYCK, Poëzie moet voorgedragen worden, in Kerk en Leven, Editie 
Sint-Amands en Bornem, 82ste jrg., nr. 4, 27 januari 2021, p. 4

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, Brouwerij Scaldis, in Kasteel d’Ursel Magazine, nr. 
64, februari-maart-april 2021, p. 10-11

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, Een Italiaanse prins in de gracht, in Kasteel d’Ursel 
Magazine, nr. 64, februari-maart-april 2021, p. 7-9

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, Het Keilig-bosquet, in Kasteel d’Ursel Magazine,, 
16de jrg., nr. 63, november-december 2020-januari 2021, p. 12-14

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, De bloempot en de haardplaat, in Kasteel d’Ursel 
Magazine, 16de jrg., nr. 62, augustus-september-oktober 2020, p. 4-7 

Danny DE VOS [Bornem], De onbekende, Denk jij dat 
je alles weet over je familie, Amsterdam, Uitgeverij 
Ploegsma, 160 blz.

Lukas DE VOS [Liezele], De stallen van Augias; Zonder 
knieval geen aalmoes; EU-herstelplan: geen blanco 
cheques!; Erdogan droomt van ‘Groot-Turkije’; De-
mocratie groeit alleen van onderen uit;Tegen de 
verloedering; Erdogan, brandstichter in de Levant; 
Jozef Deleu krijgt Arkprijs Vrije Woord; De vrucht-
bare droogte en de vergetelheid; Risico op conflict 
met Taiwan reëel; ‘Square John’ Le Carré: een eerlijk man in een wereld vol 
leugens; Het paleis van Erdogan wankelt, in Doorbraak, 1 mei; december, 15 
december, 26 december 2020

Lukas DE VOS, Een nostalgische verdwijning [overlijden van Nicole Verschoore]; 
Scotland, the crave; Kloof tussen EU en Orbàn steeds dieper; Het tweede 
beleg van Malta; Boris’ stuiptrekkingen wekken Noord-Ierse demonen;Orbàn 
en EVP: de kloof diept zich uit; Mongoolse lente; Aspe: 68 maar geen 68’er; 
Londen blijft worstelen met Noord-Ierse legermoorden, in Doorbraak, 4 ja-
nuari, 19 januari, 4 maart, 7 maart, 21 maart, 23 maart, 10 april, 4 mei, 
6 mei 2021 

Jos DE WIT, Schrijvers van en over Klein-Brabant: van idee tot begin realisatie, 
in Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, 
mei 2020, p. 69 

Arne D’HONT, Als een zwangerschap te vroeg voorbij is. Els Leclercq [Puurs] 
publiceert een prentenboek om het taboe dat rust op ‘sterrenkinderen’ te 
doorbreken, in Kerk en Leven, 81ste jrg., nr. 24, 1 juni 2020, p. 13

Jean-Paul DULLERS [Branst], De zaak Tom. Een Coppens 
& Vercauteren verhaal, Sint-Amands, Hamley Books, 
2020, 300 blz. 

Graaf Baudouin D’URSEL, Portraits de famille Les d’Ursel 
(1850-1950), Brussel, Association royale Office géné-
alogique et héraldique de Belgique, 2021
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Léopold D’URSEL, “Het huis trilde op zijn grondvesten”, in Kasteel d’Ursel Maga-
zine, nr. 64, februari-maart-april 2021, p. 12-14

Piet Wackie EYSTEN, Stefan Zweig en Emile Verhaeren, in Nieuwsbrief van het 
Stefan Zweig Genootschap, Nederland, 22 mei 2020

Marc GEUDENS [Hingene], Pyro van de kristalbeek, Hingene, in eigen beheer, 
2020, 34 blz. (Illustraties door Imelda Feraille)

Marie GEVERS, La comtesse des digues, Brussel, Espace Nord, 2021, 258 blz. 
(Postface door Vincent Vancoppenolle)

Seren GOEMAN [Puurs], Kartonnen sterren, Sint-Amands, Hamley Books, 2020, 
290 blz. 

Rita GOOSSENS [Puurs], Zwijgen na de Stilte. Katyn, Puurs, In eigen beheer, 
2016, 250 blz. 

Rita GOOSSENS, In gedachten. De Zwarte Hand. Jeugd en verzet 1940-1945, 
Hasselt, Uitgeverij Koppa Digitale Media, 2018, 350 blz.

HALLO BORNEM, infomagazine, Bornem, Gemeentebestuur, juli-augustus-sep-
tember 2020, 24 blz. (In ’t kort; Mobiliteit en werken; Dorien: Voor een 
boodschap of een vraag, de buurtkar is hier voor u vandaag; Op komst: nieuw 
mobiliteitsplan!; Wat moet ik doen tegen eikenprocessierupsen?; Corona bui-
ten Bornem; Uitgelegd; Bedanktbeurm; 50 jaar Academie Onze Academie voor 
muziek, woord en dans blaast dit jaar 50 kaarsjes uit. Tijd voor een brokje 
geschiedenis; Starter; Maak een wandeling met de Klein-Brabantse natuur-
gidsen!; Germaine 2.0; Beurm, Zalig zomeren in Bornem)

HALLO BORNEM, Infomagazine, Bornem, Gemeentebestuur, 
januari, februari, maart 2021, 24 blz. (In ’t kort; Zin 
in sociaal contact Sara & Jorni, Mobiliteit en werken; 
Dankzij de zwerfvuilploeg van Huize de Steiger wordt 
een stukje Branst proper gehouden; De uitpas; Hoe 
participeer ik?; Uitgelegd: Vloeibaar Bornem; Vroeger 
en nu; Net gemist; Starter: Wim Verbesselt van De 
Babbellijn; Snoezelbos; Leestip: De zaak Tom van 
Jean-Paul Dullers; Beurm; Samentegencorona)

HALLO BORNEM, Infomagazine, Bornem, Gemeentebestuur, april, mei, juni 2021, 
24 blz. (In ’t kort; Handelen in Bornem; Mobiliteit & werken; Dankzij; Op 
komst: Overstromingsgebieden als klimaatbuffers; Hoe vraag ik eenvoudig 
documenten aan?; Uitgelegd; Vroeger en nu; Net gemist; Starter; Buurt in het 
midden; Agendatip)

Klaar HAMMENECKER, Wat elk kind nodig heeft. 5 basics 
voor krachtig opvoeden, Tielt, Uitgeverij Lannoo, 2020, 
192 blz. 

Inge HAUCHECORNE, Werner Van Laer: Een regenboog 
van vernieuwing, in Kerk en Leven, editie Sint-Amands 
en Bornem, 81ste jrg., nr. 41, 7 oktober 2020, p. 3

HINGENE, Unieke biografieën, in Publi-Nieuws, Puurs, 
Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr. 24, 16 juni 2021, p. 23

HINGENE, Nieuwe herinneringsbanken in het Keiligbos-
quet, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 236ste jrg., nr. 24, 16 juni 
2021, p. 19

HINGENE, Georges op avontuur, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste 
jrg., nr. 24, 16 juni 2021, p. 19 

HINGENE, Kerstmagie in een ander kleedje, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij 
Baeté, 26ste jrg., nr. 25, 23 juni 2021, p. 22 

HINGENE, Zeventienjarige Nele Vuylsteke uit Hingene wint wedstrijd kasteel in 
beeld, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 44, 28 oktober 
2020, p. 30 

HINGENE, 18de-eeuwse haardplaat afkomstig uit salon van gesloopte Hôtel 
d’Ursel krijgt plekje in kasteel d’Ursel, in Het Nieuwsblad, 27 augustus 2020 

HINGENE, Takeaway: Restaurant Eyckerhof, Spuistraat,21, 2880 Hingene, in De 
Standaard Magazine, 23 mei 2020, p. 29

HINGENE, Zomerproject ‘Kasteel in beeld’, in Publi-Nieuws, Puurs Drukkerij 
Baeté, 25ste jrg., nr. 33, 12 augustus 2020, p. 36 

HINGENE, Heraanplant van het historische Keiligbosquet, in Publi-Nieuws, Puurs, 
Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 49, 2 december 2020, p. 22 

Roland JOORIS-Guy LECLERCQ, Oeverloos. Hommage aan Emile Verhaeren, Gent, 
Uitgeverij Octave de Achtste, herfst 2020 (Bibliofiele uitgave)

Roland JOORIS-Guy LECLERCQ, Oeverloos. Hommage 
aan Emile Verhaeren, Gent, Petit Octave nr. 15, herfst 
2020 (Facsimile op verkleind formaat van de bibli-
ofiele uitgave) 

DE KALFORTSE KLOK, nr. 115, september 2020 (Woord 
vooraf; Uit de oude doos; Gesprekje met Ludo 
Schampaert; Eindelijk terug dorpshuis; Eindelijk te-
rug muziek; Eindelijk terug voetbal; Woordje vanuit 
de parochie (Priester Kurt Suenens); Wandelten-
toonstellingen 2020; Beweeg met Kalloo; Familienieuws, Kalfortse kalender) 

DE KALFORTSE KLOK, nr. 116, december 2020 (Woord vooraf; Uit de oude doos; 
Gesprek met Anne Vanachter; Vluchtelingenwerk Klein-Brabant; 5x5 en de 
Kalfortwandeling; Woordje vanuit de parochie (Priester Kurt Suenens); Wen-
sen van je verenigingen)

DE KALFORTSE KLOK, nr. 117, april 2021 (Woord vooraf; Uit de oude doos; 
Gesprek met Erik Cools; Bilan van het dorpshuis over 2020; Woordje vanuit 
de parochie (Priester Kurt Suenens); Maria-ommegang in 2021; Kalfort ver-
andert; Kalender; Familienieuws)

KASTEEL D’URSEL MAGAZINE, Antwerpen, Provinciebestuur, 16de jrg., nr. 62, 
augustus-september-oktober 2020, 16 blz. (Eikenspintkever; Jubileumfoto, 
Werkzone; Beeldbank: Een pareltje uit een adellijke privé-verzameling)

KASTEEL D’URSEL MAGAZINE, Antwerpen, Provinciebe-
stuur, 16de jrg;, nr. 63, november-december 2020-ja-
nuari 2021, 16 blz. (Van Gien en van Delft; Kasteel in 
beeld; De nacht is het donkerst net voor de dageraad, 
Topstukken uit het MoMu)

KASTEEL D’URSEL MAGAZINE, Antwerpen, Provinciebe-
stuur, 17de jrg., nr. 64, februari-maart-april 2021, 
16 blz. (In memoriam José Walravens; De catalogus 
van de hertog; Agenda; Herinneringsbanken in het Keiligbosquet). 
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Luc KEMPEN, De dood van Jan Wauters, tien jaar later: “Hij was geweldig bang 
om te hoog te grijpen”, in De Standaard Weekblad,16 mei 2020, nr. 444, p. 
22-27 (foto’s Fred DEBROCK)

KLEIN-BRABANT, Met de fiets op muzikale ontdekkingstocht. Belpop Bonanza 
Klein-Brabant, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 33, 12 
augustus 2020, p. 2

KLEIN-BRABANT, Nieuw heemkundig jaarboek: Hemels…  400 jaar klooster en 
abdij in Bornem, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 50, 9 
december 2020, p. 14

KLEIN-BRABANT, Hemels 400 jaar klooster en abdij in Bornem, in Kerk en Leven 
Editie Bornem-Sint-Amands, 81ste jrg., nr. 53, 30 december 2020 

KLEIN-BRABANT, Weet je het nog? 1996-25 jaar geleden, in Publi-Nieuws, Puurs, 
Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr. 2, 13 januari 2021, p. 35

Godfried KWANTEN, De erfenis van een wereldbrand. Interview met de kinderen 
van politiek gevangene Florent Peeters, in Koorts Erfgoedmagazine van Kadoc, 
nr. 1, 2020, p. 50-59 (Over boek van Lukas De Vos) 

Joke LANGMANS, Mèèèèn Zevensprong nieuw kinder-
boek, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste 
jrg., nr; 19, 6 mei 2020, p. 18 

Patrick MAERVOET, Dankwoord van Patrick Maervoet 
aan Henk Hamerlinck, in Kerk en Leven, Sint-Amands 
en Bornem, 82ste jrg., nr; 19, 12 mei 2021, p. 4

MEDEDELINGEN van de Vereniging voor Heemkunde in 
Klein-Brabant vzw, Hingene, Erfgoedhuis De Casteleyn, nr. 31, mei 2020, 
88 blz.

Veerle MOENS, De kastelen van de Schelde, in Kasteel d’Ursel Magazine, 17de jrg., 
nr. 64, februari-maart-april 2021, p. 4-6

Veerle MOENS, Leven op het ritme van de natuur, in Kasteel d’Ursel Magazine, 
16de jrg., nr. 62, augustus-september-oktober 2020, p. 8-9 

Veerle MOENS, Kasteel in beeld, in Kasteel d’Ursel Magazine, 16de jrg., nr. 62, 
augustus-september-oktober 2020, p. 12-14. 

Veerle MOENS, Waarom de ‘H’ van Humboldt zou moeten zijn, in Kasteel d’Ursel 
Magazine, 16de jrg., nr. 62, augustus-september-oktober 2020, p. 10-11 

NIEUWSBRIEF STEFAN ZWEIG GENOOTSCHAP NEDERLAND, 22 mei 2020 (Dirk Jan-
sen; Piet Wackie Eysten:Stefan Zweig en Emile Verhaeren)

NIEUWSBRIEF van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, mei 2020 (Een toeristi-
sche vraag?; Varen per veer; Les voyages d’Emile; Om te ontdekken; Fietsnet-
werk Scheldeland, Horeca comeback) 

NIEUWSBRIEF van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, juni 2020 (Speel in 
Sint-Pietersburcht; Bewonder verstilde beelden; Herbeleef de wereldoorlogen; 
Word vrijwilliger; Speur in Sint-Amands; Stroom mee met Hoogtij)

NIEUWSBRIEF van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, juli 2020 (Bewonder 
landschapskunst; Ga lekker eten of logeren; Fiets-en muziekroute; Leer meer 
over station Puurs; Plons in het zwembad; Plan je daguitstap)

NIEUWSBRIEF van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, augustus 2020 (Klein-
Brabant vanuit de lucht; Geen kasteel-uitje; Op stap in Park Fort Liezele; 
Open Monumentendag) 

NIEUWSBRIEF van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, september 2020 (Bekijk 
onze winteruren; Geef je voeten alle ruimte; ASStrid op vakantie; Ga op 
groepsuitstap; Bewonder paddestoelen)

NIEUWSBRIEF van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, oktober 2020 (Steun mee 
onze horeca; Toerisme Klein-Brabant op Instagram; Belpop en Bonanzaroute; 
Paddestoelen voor goden of doden?; Bezoek een streekproducent)

NIEUWSBRIEF van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, december 2020 (De schat 
van Baron Isidoor; Oorlog in Scheldeland, Stippel zelf je fietsroute uit; Klaar 
voor Kip?; Fijne Feestdagen) 

NIEUWSBRIEF van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, januari 2021 (Nieuwe 
website in ontwikkeling; De schat van Baron Isidoor; Inspiratie voor groepen; 
Kunst in Puurs; Expo 100 BAP) 

NIEUWSBRIEF van Toerisme Klein-Brabant-Scheldeland, april 2021 (Zalig toeren 
in veelzijdig Klein-Brabant; Hemels. 400 jaar klooster en abdij in Bornem; 
Aspergewandeling; Kunst in de bib; Wandelen langs erfgoed)

NN, Lena of de kunst van geschiedenis: Het afscheid van Jean Calas, in Mede-
delingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 
2020, p. 37-42 

Flor PEETERS en Lukas DE VOS, Mijn triomf van de wil. Dagboek van 40 maan-
den Sachsenhausen, Tielt, Lannoo, 2020, 424 blz.

Ludo PERMENTIER, Woorden weten alles. Adieu, in De Standaard 2, 18 januari 
2021, p. 7 

Patrick POPPE, Puurs-Sint-Amands, Maria-ommegang [te Kalfort] gaat voortaan 
maar om de drie jaar uit, in Het Nieuwsblad, 27 april 2021 

Patrick POPPE, Zelfportretten uit psychiatrische periode [van Nelle Van de  Ven 
uit Liezele]: “Ik hoop dat  mijn foto’s mee het taboe doorbreken”, in Het 
Nieuwsblad, 1 oktober 2020 

Patrick POPPE, Laatbloeier Jean-Paul Dullers (65) schrijft een boek over een 
jongen met syndroom van Down: “De verhalen liggen voor het grijpen”, in 
Gazet van Antwerpen, 23 september 2020 

David PROOT, Begin en Eynde van een vlaggengeschiedenis, in Mededelingen 
van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 
27-31

Bert PROVOOST, Eten aan het water bij Skaldu. Onze reporter mag in primeur 
proeven, in Het Nieuwsblad, 8 mei 2021 

PSSST Infomagazine Puurs-Sint-Amands, Gemeentebestuur 
Puurs-Sint-Amands, mei 2020, 28 blz. (Het mooiste 
plekje van Sint-Amands; Update voor het masterplan 
De tuinen van Puurs; Jelle Cleymans wordt Aspergerid-
der; Maak kennis met Sweeny Tatt; Een duwtje voor 
onze lokale handelaars, Samen tegen corona; Dank 
je wel sportmonitoren & animatoren; Lea heeft al 57 
jaar een buurtwinkel in Breendonk; Straatpeters hou-
den het proper!; Lokaal muziektalent “The Radar Station” 
scoort bij Studio Brussel)

PSSST Infomagazine Puurs-Sint-Amands, Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands, 
juli 2020, 28 blz. (Op vakantie in eigen gemeente!; De mooiste plekjes van 
Puurs-Sint-Amands; Samendenkers bouwen mee aan onze gemeente; Dorps-
hart helemaal vernieuwd; Extrabon; Winkeliers Lutgart en Anouk zijn creatief 
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in coronatijden; Coronacrisis wij bieden hulp!; Andere inwoners zorgen voor 
jou!; Mondmaskers voor iedereen dankzij WeDoenHetSamen)

PSSST Infomagazine Puurs-Sint-Amands, Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands, 
september 2020, 36 blz. (De mooiste plekjes van Liezele; Nieuwe schoolom-
geving voor Sint-Amands; Marcel bouwt  mee aan een veilige schoolomge-
ving; Schoenen maken en herstellen, een echte stiel!; Welkom in Park Fort 
Liezele; Modelbouwers uit Kalfort bouwen station van Puurs na; Theatermaker 
Dimitri Leue brengt voorstelling over de liefde; Dank je wel, noodplannings-
coördinator; Maak kennis met Yves Stevens, woordvoerder van het Nationaal 
Crisiscentrum; Angst is een heel nuttig gevoel: Carine over coronastress; De 
tofste terrassen van Puurs-Sint-Amands)

PSSST Infomagazine Puurs-Sint-Amands, Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands, 
november 2020, 28 blz. (Het mooiste plekje van Breendonk; Nieuwe begraaf-
plaats aan Park Fort Liezele; Heb je een vraag over wonen? Één adres: Stekr; 
Sintspecialiteiten bij onze bakkers: lekker!; Nathalie vervoert pakjes met de 
fiets; De toekomst van onze kerken; Dankjewel thuiszorgcoördinatoren; Beste 
vrienden: Ruisbroekenaar Tom Suykens en Dieter Coppens; Iedereen zou moe-
ten weten wat het is om in armoede te leven; Uit met kinderen) 

PSSST Infomagazine Puurs-Sint-Amands, Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands, 
januari 2021, 28 blz. (De leukste plekjes van Oppuurs; Onze open ruimte 
beschermen? Met een beheerplan!; Beheerplan vraagt om ruimtelijke uit-
voeringsplannen; Tip: verken nu al het junglepad!; Een gezonde geest in een 
gezond lichaam? Zo doe je dat!; Maak je eigen mocktail!; Haal zoveel méér 
uit onze website; Dank je wel, seniorenconsulent!; Vertrouwensleerkracht gaat 
strijd aan tegen pesten; Puurse Seren brengt  eerste roman uit; Pssst!; Wandel 
langs de K.I.P.-tentoonstelling; Sociale media)

PSSST Infomagazine Puurs-Sint-Amands, Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands, 
maart 2021, 28 blz. (Blikvanger: ’s Gravenkasteel in Lippelo; Hoe gaan 
we slim om met onze beschikbare ruimte?; Abo uit Puurs werkt mee aan 
Pfizer-vaccin; Met twee generaties aan het roer van één zaak; Welkom in het 
vaccinatiecentrum; Dank je wel, medewerkers van het recyclagepark!; Karen 
start gezondheidscentrum in pastorij [te Breendonk]; Paulien [De Bock uit 
Oppuurs] speelt mee in Ketnet-reeks; Het is weer jeugdboekenmaand!)

PSSST Infomagazine Puurs-Sint-Amands, Gemeentebestuur Puurs-Sint-Amands, 
mei 2021, 28 blz. (Blikvanger: Hof van Coolhem; Ontdek het voorontwerp 
van het masterplan voor Kalfort; Ons klimaatplan is er!; Kom shoppen in 
onze nieuwe handelszaken; Verover een zitje in de Vrijetijdsraad; Dankjewel 
onthaalmedewerkers; Vrijwilligers in het vaccinatiecentrum; Kinderpsychologe 
Klaar Hammenecker over opvoeden in coronatijden; Het Aspergefestival is er 
weer!; Sociale media) 

PUURS, Puurse Seren (17) brengt eerste roman uit, in Nieuwsbrief Gemeentebe-
stuur Puurs-Sint-Amands, 9 november 2020

PUURS, Station Puurs bestaat 150 Jaar-Unieke tentoonstelling, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., Nr. 27, 1 juli 2020, p. 14 

PUURS, Verplaatsen van de historische ijskelder verliep vlekkeloos, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., Nr. 27, 1 juli 2020, p. 44

PUURS, Een tentoonstelling rond textiel, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 
25ste jrg., nr. 46, 11 november 2020, p. 2 

PUURS, Jos De Donder ontvangt hoogste kerkelijke onderscheiding, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 50, 9 december 2020, p. 4 

PUURS, Kunst in Puurs is terug met grote namen, in Publi-Nieuws, Puurs, Druk-
kerij Baeté, 25ste jrg., nr. 51, 16 december 2020, p. 30 

PUURS, Met zestien aan tafel, in Kerk en Leven, Editie Sint-Amands en Bornem, 
82ste jrg., nr. 4, 27 januari 2021, p. 2 (over boek van Jos Vanachter) 

PUURS-SINT-AMANDS, Ontdek de expo’s in CC Binder, in Beleef Puursam, Puurs, 
Drukkerij Baeté, 2020, p. 4 (150 jaar Station Puurs; Greta Rochtus; Stoelen-
dans; C 19, 2020)

REDACTIE, Bornem 1885, in Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in 
Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 32-33

ReM, Prijs heldere communicatie voor M. Van Ranst [Bornem], in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 44, 28 oktober 2020, p. 10

RENINCA [Puurs], Sta Stil, Aforismen, Samenstelling en uitgave in eigen beheer, 
Dirk Van der Linden, Deinze, 2020, 84 blz.  

Marina RIEMSLAGH [Bornem], Jezelf ontstressen in minder dan vijf minuten. 
Leer ‘Het ABC van het ontstressen’, Live The Connection Publishing, 2018, 
280  blz. 

Dirk ROCHTUS, Lenin ontdekt Hegel; Hitler: “Liever dood dan capitulatie”; Het 
Turks nationalisme als bindmiddel; Turkije: mars van de mannen door de 
instellingen; De herinnering laat de Duitsers niet los; Officier met een hart 
voor Afrika; Rechter met een reukje; De eerste populist, de eerste putsch; 
“Jij gaat naar het land van de Cultuur”; Crisis van het systeem in Turkije; 
Coronacrisis als doodgraver van identiteitspolitiek?; De man met de bazooka; 
Van wedstrijd tot doodsstrijd; Fritz Behrens: DDR-dwarsdenker uitgerangeerd; 
Thilo Sarrazen uit de SPD gezet; De smart van Cicero; Spookstad beslist over 
de toekomst van Cyprus; Herman Van den Reeck de ‘ogen zuiver en onbe-
waasd’; Compagniezaak Marx & Engels; Politieke hoogspanning in Duitsland, 
in Doorbraak, 22 april; 30 april; 2 mei; 3 mei; 9 mei; 21 mei; 25 mei; 27 
mei; 2 juni; 16 juni; 17 juni; 20 juni, 13 juli 2020; 15 juli 2020; 1 augustus; 
16 augustus; 13 oktober; 8 november, 28 november; 8 december 2020

Dirk ROCHTUS, Feeststemming bij volle maan, in ADVN-mededelingen, Tweede 
trimester 2020, p. 23 

Dirk ROCHTUS, De natie in de verf gezet, in ADVN-mededelingen, Vierde trimes-
ter, 2020, p. 19

Dirk ROCHTUS, “Gevangenschap was deel van de Poolse cultuur”, in ADVN-mede-
delingen, eerste kwartaal 2021, p. 19  

Dirk ROCHTUS, Naar de hel met Hitler. Verzet in het Derde Rijk (1933-1945), 
Antwerpen, Uitgeverij Vrijdag, 2021, 263 blz. 

Dirk ROCHTUS, Kan een mens echt een heuse wereldburger zijn? in Kerk & 
Leven, 81ste jrg., nr. 45, 4 november 2020, p. 6

Dirk ROCHTUS, ‘Mooie aanvulling op mijn wereldbeschouwing als academicus’, 
in Kerk & Leven, 82ste jrg., 13 januari 2021 (over het weekblad Kerk & Leven) 

Dirk ROCHTUS, Opstand van een machthebber; Wie bepaalt de koers na Mer-
kel?; De degen van de keizer; CDU moet rekening houden met conservatieve 
onderstroom; Breekt het ijs tussen Turkije en de Europese unie?; Ruk naar 
links bij Duitse sociaaldemocraten; Die Linke kleurt nog roder; Meerderheid 
zonder conservatieven in Duitsland?; Gevangenschap was deel van Poolse 
cultuur; Opnieuw een vrouw als regeringsleider in Duitsland; Habermas gaat 
dan toch niet naar Abu Dhabi; Door Hitler geknakte Roos [Sophie Scholl]; 
Joseph Beuys: sjamaan of Charlatan?, in Doorbraak, 10 januari; 13 januari, 
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18 januari, 18 januari, 23 januari, 27 januari, 1 maart, 16 maart, 10 april, 
21 april, 3 mei, 9 mei, 12 mei 2021

Arvid ROCHTUS & Dirk ROCHTUS, De vrijheidsboom van de 
staatsfilosoof. Hegel en de Franse revolutie, Uitgeverij 
Doorbraak, 2020, 196 blz. 

SCHELDENIEUWSBRIEF, mei 2021 (Werkplan 2021:dit on-
derzoekt, VNSC in 2021; Getijdenduiker Waterduinen 
goedgekeurd; Antwerpse haven strijdt tegen vervuiling 
door pellets; Deltaprogramma 2021, Vlaams-Neder-
landse Scheldecommissie, Bergen op Zoom. 

Geert SEGERS, Pijpaarden bodemvondsten in Klein-Bra-
bant, in Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, 
nr. 31, mei 2020, p. 15-19 

Paul SERVAES, Rita Goossens uit Puurs over “De Zwarte Hand”, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 44, 28 oktober 2020, p. 10 

Paul SERVAES, Brieven van Emile zijn terug, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij 
Baeté, 26ste jrg., nr. 38, 16 september 2020, p. 14 

Paul SERVAES, Geen Verhaeren in historisch citatenboek, in Mededelingen van de 
Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 13 

Paul SERVAES, Fotograaf Philip Boël op wandel met Emile, in Mededelingen van 
de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, p. 20 

Paul SERVAES, Een boeiend encyclopedisch verhaal van de Scheldeliteratuur, in 
Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, 
mei 2020, p. 53-54 

Paul SERVAES, Proeve van Klein-Brabantse bibliografie (deel 17), in Mededelin-
gen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 2020, 
p. 58-65 

Paul SERVAES, Kurt van Camp schreef het complete verhaal van “De Zwarte 
Hand”, in Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, 
nr. 31, mei 2020, p. 68-69 

Paul SERVAES, Patrick Lateur vertaalde “Belle Chair” van Emile Verhaeren, in 
Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, 
mei 2020, p. 73 

SINT-AMANDS, L’Escaut, le long fleuve tranquille de Jacques Vilet, in Notélé, 
Doornik, 5 mei 2021 (Waalse lokale zender) 

SINT-AMANDS, Knuts, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr. 4, 
27 januari 2021, p. 10 (over Kunst bij Arts Monopole) 

SINT-AMANDS, Interview met Rik Hemmerijckx, conservator van het Emile Ver-
haerenmuseum, in Berg en Dal, Radio Klara, 13 september 2020 

SINT-AMANDS, La nouvelle exposition du Musée Verhaeren, in Le Carnet et les 
instants, 13 september 2020 

SINT-AMANDS, Het mooiste plekje van Sint-Amands, in PSSST, infomagazine van 
de gemeente Puurs-Sint-Amands, mei 2020, p. 4-5

SINT-AMANDS, Kunstenares Kris Van den Bossche palmt Arts Monopole in, in Het 
Nieuwsblad, 7 december 2020 

SINT-AMANDS, Une nouvelle exposition au Musée Verhaeren, in Le Carnet et les 
Instants, 28 februari 2021 

Jos VANACHTER, Met zestien aan tafel. Het verhaal van 
een Vlaamse familie, Brave New Books, 2021, 504 
blz. 

Geert VAN DER SPEETEN, De Schelde vanuit een dakven-
ster, in De Standaard, 10 maart 2021, DS2, p. 2

Luckas VAN DER TAELEN, Duitsers tegen Hitler. Dirk 
Rochtus: “Naar de hel met Hitler”, in Doorbraak, 
20 maart 2021 

Hit en Run, Fleur VAN GRONINGEN [Bornem], schrijfster/cartooniste/mu-
zikante, in De Standaard Weekblad, 16 mei 2020, nr. 44, p. 52-53

Wim VAN HOEYMISSEN, Kalfort, Maria-ommegang krijgt grondige make-over, in 
Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr. 24, 16 juni 2021, p. 30

Wim VAN HOEYMISSEN, Nikolaas Demoen gaat in dialoog met Emile Verhaeren, 
in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr. 25, 23 juni 2021, p. 14 

Wim VAN HOEYMISSEN, Sint-Amands, Geboortehuis Emmanuel Rollier, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr. 25, 23 juni 2021, p. 14 

Wim VAN HOEYMISSEN, Sint-Amands, Zanger Kris De Bruyne zegt vaarwel aan 
het water, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste jrg. nr. 6, 10 februari 
2021, p. 4

Wim VAN HOEYMISSEN, Sint-Amands: ‘Wat elk kind nodig heeft’ (Klaar Ham-
menecker), in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg, nr. 39, 23 sep-
tember 2020, p. 26 

Wim VAN HOEYMISSEN,  Sint-Amands: Anne Adriaens-Pannier licht expositie 
‘Oeverloos’ toe, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 44, 28 
oktober 2020, p. 27 

Wim VAN HOEYMISSEN, Expo 150 jaar Puurs station toont spoorpareltjes, in Pu-
bli-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 39, 23 september 2020, p. 4

Wim VAN HOEYMISSEN, Oeverloos genieten van beeldende en poëtische taal, in 
Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr.38, 16 september 2020, 
p. 8

Wim VAN HOEYMISSEN, Wandeltentoonstelling belicht Kalforts verleden, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 26, 26 augustus 2020, p. 4

Wim VAN HOEYMISSEN, Kalfort, Ommegangcomité overweegt mini-ommegang 
in het najaar, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 26, 26 
augustus 2020, p. 4

Wim VAN HOEYMISSEN, Vernieuwingswerken Kasteel van Bornem gestart, in Pu-
bli-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 26, 26 augustus 2020, p. 4 

Wim VAN HOEYMISSEN, Seren J. Smedts [Puurs] schrijft eerste roman “Karton-
nen sterren”, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 36, 2 
september 2020, p. 12

Wim VAN HOEYMISSEN, Kunst in Puurs toont twaalf kunstwerken, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr, 2, 13 januari 2021, p. 4

Wim VAN HOEYMISSEN, Sint-Amands, Jacques Vilet toont Scheldelandschappen, 
in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr.10, 10 maart 2021, p. 
28
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Wim VAN HOEYMISSEN, Muziek: ‘We zoeken steeds naar een evenwicht tussen 
uitdaging en entertainment’ (Eddy Croes van d’Harmonie te Sint-Amands), 
in Publideluxe, Puurs, Drukkerij Baeté, 12de jrg., nr. 46, maart 2021, p. 3-4 

Wim VAN HOEYMISSEN, Puurs: Koen Fillet toont lichamen zonder naam, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 26ste jrg., nr. 11, 17 maart 2021, p. 12 

I. VAN KERCKHOVEN & D. VAN DEN NOTELAER & B. BELIS, Een agrarische neder-
zetting met sporen van metaalbewerking uit de Romeinse periode te Puurs, 
in Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, 
mei 2020, p. 82-87 

Sarah VANKERSSCHAEVER, Interview Ludo Permentier, ‘Ik denk soms: ze doen 
maar zonder mij, met dat taaltje van vandaag’, in De Standaard, 30/31 
januari 2021, p. 22-23. (Foto’s Jimmy KETS)

Werner VAN LAER [Bornem], Een regenboog van vernieuwing. Pleidooi voor kerk-
hervorming, Antwerpen, Uitgeverij Garant, 2019, 442 blz. 

Kristof VAN ROMPAEY, Klein-Brabant neemt afscheid van oud-politicus Rony Cuyt, 
in Het Nieuwsblad, 1 April  2021

Peter VANTYGHEM, Postuum Kris De Bruyne (1950-2021), Bij Kris De Bruyne 
was de verbeelding altijd aan de macht, in De Standaard 2, 5 februari 2021, 
p. 1-3 

Luc VERSTEYLEN overleden, in Kerk & Leven, 82ste Jrg., 24 februari 2021 

Michel VOITURIER, Jacques Vilet: l’horizon comme repère, in Flux News, 15 april 
2021 

WEERT, Inwoners van Weert niet eensgezind over veer, in Publi-Nieuws, Puurs, 
Drukkeriij Baeté, 25ste jrg., nr. 37, 9 september 2020, p. 12

WEERT, Sint-Annakerk in Weert wordt verkocht, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij 
Baeté, 26ste jrg., nr. 11; 17 maart 2021, p. 12

WEERT, Weert wil zijn veerdienst terug, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 
25ste jrg., nr. 34, 19 augustus 2020, p. 22

WEERT, Zilverreiger op de koffie bij gouverneur Cathy Berx, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr. 44, 28 oktober 2020, p. 28 

Jos WINCKELMANS, 200 jaar over verharde weg Mechelen-Dendermonde, in Me-
dedelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, mei 
2020, p. 70-72 

Jos WINCKELMANS, Verdwenen (ge)zichten: De Warande en Munter in Liezele, 
in Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 31, 
mei 2020, p. 81 

WINTAM, Kerk Wintam schittert tjjdens Open Monumentendag, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 25ste jrg., nr.38, 16 september 2020, p. 8

Niet te missen evenementen
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 - Kerk van Wintam

Tentoonstelling - Erfgoeddag 22 april 2022 - Kerk van Wintam

Stormvloed en Sigmaplan – 10 eeuwen Nattenhaasdonk
In Klein-Brabant waren de aanlegplaatsen langs de rivieren van groot belang bij het ontstaan van dorpen zoals Wintam en Eikevliet. Ook Nattenhaasdonk 
werd van oudsher opgezocht als bewoningslocatie. Deze donk kennen we nu als de huidige Pastoor Huveneersheuvel en de directe omgeving. Het was een 
hoger gelegen plek midden in de polders en in de nabijheid van het belangrijke veer naar Rupelmonde. Dankzij recent wetenschappelijk onderzoek kan 
men stellen dat zeker vanaf aanvang 11de eeuw op deze donk zich een dorp vormde rond het omwalde hof van de ridders van Havesdunck en de kerk. 
Maar de overstromingen in de volgende eeuwen waren nefast voor Nattenhaasdonk. In 1825 was de donk met de aan Sint-Margaretha toegewijde kerk 
door een bres in de Rupeldijk zelfs maandenlang omringd door het water. Dit deed het gemeentebestuur besluiten om tot afbraak van kerk en pastorij en 
tot de bouw van een nieuwe en grotere kerk in Wintam over te gaan. 

De zware stormen van 1906, 1953 en 1976 dwongen Vlaanderen tot het nemen van maatregelen. Het Sigmaplan werd ingesteld en beschermt ons sinds 
dan bij extreme weersomstandigheden tegen overstromingen van de Schelde en haar zijrivieren. Het plan investeerde daarom in stevigere en hogere dijken 
en in overstromingsgebieden. Ook vandaag is het Sigmaplan nog actief: de Oudbroek-Schellandpolder, het Groot Schoor en het Stort in Buitenland zullen 
zo worden ingericht dat ze water opvangen bij hoge waterstanden. 

De nieuwe tentoonstelling in de kerk van Wintam toont de evolutie van het landschap van Nattenhaasdonk doorheen de eeuwen, haalt belangrijke gebeur-
tenissen voor de toenmalige bewoners aan en richt haar blik op de toekomst. Want het Sigmaplan beschermt niet alleen onze dorpen, maar is tevens een 
nieuwe en ingrijpende verandering van het landschap met ruimte voor meer water en natuur. 

Met medewerking van het Sint-Margarethagenootschap Wintam, de gemeente Bornem, Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, Universiteit Antwer-
pen, Kerkfabriek Onze Lieve Vrouw aan de Schelde, De Vlaamse Waterweg, de Vlaamse Landmaatschappij, Erfgoedcel Rivierenland en IOED IGEMO.

Niet te missen evenementen

(© Elise Eeraerts)
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Laatst toonde een kennis, een verzamelaar van heemkundig en folkloristisch 
drukwerk, me een programmablad over een ‘praaltrein’ die in Bornem uitging 
ter gelegenheid van de inhuldiging van burgemeester Victor Daelemans in 1922. 
Samen het programma overlopend fronste ik even de wenkbrauwen, maar kon-
den we beiden toch een glimlach niet onderdrukken. Denkelijk ervoeren we 
hetzelfde bij onze voorstelling van de optocht. Niet minder dan 77 nummers telt 
het programma, waarbij één nummer zelfs stond voor drie wagens. Lange stoet 
bijgevolg, welke we straks willen fileren. Maar eerst lezen we het erg prozaïsche 
artikel uit Het Nieuwsblad van ’t Kanton Puers en snuiven de sfeer op dewelke 
die dag overheerste in de straten van Bornem.  

Zondag 23 april 1922

De intro over de weergekeerde zwaluwen en de tierelierende leeuweriken, om 
te duiden dat de lente in het land was, laten we terzijde. Verder stelt de auteur 
dat de ganse Bornemse bevolking aanwezig tekende bij het gebeuren en dat 
de hulde die de Bornemnaren brachten aan hun nieuwe burgemeester innig 
en gemeend was. Alsof de woorden oppositie en mistevredenen nog bedacht 
moesten worden. Victor Daelemans werd dan ook overstelpt met geschenken en 
bloemtuilen. In tal van redevoeringen – elke wijk wou zijn ding kwijt – werd 
de burgemeester opgehemeld als de man die Bornem nodig had, wars van de 
alleenheerschappij van het groepje adel-gezinden. Dan toch tegenstrevers. Tal 
van inwoners, onder wie de schepenen, boden hun medewerking aan bij het 

tot bloei brengen van de gemeente. En allen eindigden ze met veel hip-hip-
hoera’s en met: ‘Lang leve onze burgemeester’. Sec beloofde Victor Daelemans 
als Vlaams- en volksgezinde burgemeester zijn best te doen tot tevredenheid van 
alle Bornemnaren en bedankte daarop de aanwezigen. 

De stoet zelf werd gevormd op het gehucht Doregem, doorkruiste de Boomstraat, 
Statiestraat en Kapelstraat en werd ontbonden in de Nieuwe Kouterstraat. Onder 
de vele taferelen waren er enkele die de journalist zijn lezers niet wou onthou-
den, zoals de praalwagen van de Gentse Kristen Vlaamschen Meisjesbond met 
op het voorplan een verhakkeld huisje dat Arm Vlaanderen moest voorstellen en 
met verder een koepel die de zo gewenste maar nog altijd ontzegde Vlaamse 
Universiteit te Gent moest verzinnebeelden. Dan was er nog de wagen met 
daarop een snek met stoere, in schapenvacht gestoken Vikingen, welk tafereel 
verwees naar het toneelstuk Gudrun van Albrecht Rodenbach. Veel succes had 
de vissersschuit van de toneelafdeling van harmonie Concordia & Amicitia uit 
de Boomstraat. Drie wagens waren volgestouwd met artikelen van de Bornemse 
wissen- en mandennijverheid. En daarvoor en daarachter tal van groepen te voet 
en te paard, harmonies en zangmaatschappijen. De verslaggever eindigde zijn 
uitgebreid relaas met: ‘Alles was om ‘t best!’ En de dorpelingen waren tevreden 
over hun niet-alledaagse zondag, dronken nog een glas of twee of meer en 
stelden zich beslist geen vragen bij wat ze gezien hadden. Wat telde voor de 
toeschouwers was de amusementswaarde in zijn geheel. En de organisatoren 
hadden voorwaar niet de bedoeling of het besef iemand voor schut te zetten of 
het zou de politieke tegenstrever moeten geweest zijn. 

Een hele stoet nu is nog geen halve van vroeger 
Benny Croket
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En vandaag?

Vandaag voelen velen zich gestigmatiseerd, toch als het hen goed uitkomt, en 
zoeken ze spijkers op laag water. Daarom zou dergelijke optocht nu – bijna een 
eeuw later – niet meer kunnen, zonder dat de luizenkam alle onbetamelijke 
-ismen er zou uitgekamd hebben. Bang voor de snerpende commentaar van de 
quasi over alles stellingnemende gedachtepolitie zouden de organisatoren voor-
zichtigheidshalve hun staart intrekken en zou na uitzuivering van alle mogelijke 
en onmogelijke kwetsende taferelen nog maar weinig stoet overblijven. Want in 
het uitmesten van de ‘praaltrein’ van 1922 zouden deze ‘correcte’ betweters in 
hun zelfverklaarde morele superioriteit hun lust kunnen botvieren. Wel, laten we 
eens in hún schoenen gaan staan. 

Bij voorkeur beginnen we dan met seksisme en gendergelijkheid. Altijd prijs. Alle 
aangehaalde maagden in het programma moeten er bijgevolg uit, want door 
jeugdige meisjes expliciet als ‘maagden’ uit te stallen, plak je een denigrerend 
etiket op hun voorhoofd. De score is hoog, want van de 77 nummers kunnen er 
al 23 geschrapt worden, waaronder de Maagdekenswagen, Jeanne d’Arc, Flora 
en de Jachtgodin, maar ook de Maagd van België met de negen rond haar hup-
pelende provinciale maagdekens en zeker en vast de Maagd van Vlaanderen, 
die boerentrien. 

En wat te denken van niet-gemengde groepen? Niet meer van deze tijd. Weg 
ermee. Dan zit de groep ‘Herders en Herderinnetjes’ wel goed, zolang ze hun 
schapen maar thuis laten, want dieren leven niet om tentoongesteld te worden. 
Ook de ‘Jagers’, macho’s die leed veroorzaken voor hun plezier, en de ‘Duiven-
melkers’, waar enkel winst van tel is, zijn in hetzelfde bedje ziek. Tevens moet 
de veganist in ons ‘Jan Breydel’, de brutale beenhouwer met een groot historisch 
vraagteken, de wacht aanzeggen. Bijgevolg mag wevertje en oproerkraaier ‘Pie-
ter De Coninck’ het in zijn eentje waarmaken op de Groeningekouter. 

De racisme-hark door zo’n programma halen, is ook nooit ondankbaar. Over 
nummer 21 moet zelfs niet gepalaverd worden: Negers en Negerinnetjes. On-
gehoord, want al springen en lopen ze gemengd, als ‘blackfaces’ zijn ze niet 

origineel en dus niet op hun plaats. En het kan nog veel erger: een groep Hot-
tentotten op nummer 31. Wie haalt dat in zijn hoofd? Durven we ons voorstellen 
hoe die erbij liepen met een strooien rokje en voor de rest zo goed als naakt en 
een knook om de nek gebonden of in het kroeshaar gestoken? Wie wil daaraan 
meedoen? ‘How dare you?’ horen we Greta vloeken. Dat Kaapse volk is immers 
door de Nederlandse veroveraars niet fraai behandeld toen het uit zijn tenten 
naar een tentoonstelling werd gelokt. Dat ruikt naar het meest verwerpelijke ko-
lonialisme. En in datzelfde vakje kunnen we de groep uit Branst, landverhuizers 
voorstellend, plaatsen. Laat die in hun Kil maar wat ronddobberen. 

Blijven nog de personages en groepen die we kritisch tegen het klare en ware 
licht moeten houden. Met de ‘Gek te paard’ (24) valt niet te lachen, want 
ook de minst begaafden maken deel uit van onze inclusieve samenleving. Wie 
wil lachen met zichzelf of andere idioten moet op TV maar naar ‘Geubels en 
de Belgen’ kijken of naar het Eurovisiesongfestival. De Cupido’s (23) zijn een 
gevaar op zich. Met hun naar alle kanten geschoten projectielen zouden ze de 
toeschouwers kunnen kwetsen en bovendien gebruiken ze tegenwoordig vooral 
hun botte pijlen die enkel haat opwekken. De bende Boerenkrijgers zou ook te 
veel commotie veroorzaken, want waren dat geen nationalistische extremisten 
die voor hun nieuwe vaderland weigerden te sterven op de slagvelden in Spanje 
en Rusland? Voorwaar geen wereldburgers. De wagen met ‘Bacchus op de ton’ is 
dan weer propaganda voor alcoholgebruik en dat wordt best verboden. Rest nog 
het Koek- en Wafelkraam. Ten eerste niet goed voor mensen met een maatje 
meer en ten tweede bij wafels zie ik altijd het beeld van de telkens terugkerende 
grote wafelenbak in de stripverhalen van Nero, waarbij zijn sloor zich moet 
uitsloven om de heren het naar hun zin te laten hebben. Foei. 

Besluit: grof geschat blijven er 38 nummers over, maar daar zitten enkele 
twijfelgevallen tussen. De ‘Gendarmen’ bijvoorbeeld, die zijn er niet meer. Maar 
langs de andere kant, de politionele ordehandhavers, die zich constant verge-
noegen met hun etnische profileringsdrang, mag je jennen naar beliefte en 
zonder enig gevolg je frustraties op uitwerken. Laten dus. Met ‘Voorposten’ 
– het meervoud van voorpost – weet ik het zo niet, die naam klinkt niet 
koosjer. Albrecht en Isabella mogen blijven, al waren ze liever naar Scherpen-
heuvel gereden om te beewegen, maar de ‘Vlaamsche Ridders’ doen ons te veel 
denken aan de met bloed besmeurde Godfried van Bouillon, die in Jeruzalem 
die arme Saracenen op hun donder gaf. À propos, over dat standbeeld op het 
Koningsplein in Brussel moeten we het nog eens hebben. Gelukkig heeft men 
hem kort daarop vergiftigd. En dan zitten we nog met drie harmonies en twee 
zangmaatschappijen, dat moet een kakofonie van jewelste zijn. Eén harmonie 
is voldoende; het zal trouwens al moeilijk genoeg zijn er een bijeen te krijgen. 
Alstublieft, dan komen we uit onder de helft, waarbij de groep ‘Vluchtelingen’ 
de stoet mag openen. Opdracht geslaagd.

Terug in de eigen schoenen, onszelf blijvend zonder ons de les te laten spellen 
en met beide voeten in het werkelijke leven. Met een ernstig gezicht vroeg mijn 
kennis of hij, om strenge vervolging in de toekomst te vermijden, dit program-
mablad niet beter kon vernietigen, waarop ik hem opportunistisch antwoordde 
dat hij het beter aan onze vereniging kon schenken, wat dan ook prompt ge-
beurde. 
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Het lezen van enkele boeken over Napoleon had verdere interesse gewekt over 
zijn leven en de gevolgen daarvan. Zijn uiting van bewondering voor de mooie 
Puurse kerktoren ‘die men onder een stolp diende te plaatsen’ is een leuke 
anekdote. Hij is hier niet geweest. Wel werd hij in 1801 van Brussel naar Klein-
Willebroek gevaren. Zijn doortocht in Willebroek werd er generatielang door-
verteld. Na een schouwing van oorlogsschepen in de Rupel werd hij vervolgens 
per koets van Boom naar Antwerpen gereden via de onder keizerin Maria-
Theresia aangelegde rechte steenweg.

Met zijn talrijk uitgevaardigde beleidsdaden als consul en keizer hebben onze 
voorouders wel te maken gehad. Ook met de inlijving in het Franse leger die in 
België door het Directoire was ingevoerd in 1798. De conscriptie, de gedwongen 
aanwijzing tot krijgsdienst was mede oorzaak van de Boerenkrijg. Wie zich in 
onze streek er aan onttrok, werd opgespoord door de gendarmes van de kazerne 
in Kalfort, thans Brasserie Vrededaal. Directe voorvaders, de enkelen die terug-
keerden, maar vooral jonge en ongehuwde broers van onze voorouders dienden 
in de legerscharen van Napoleon. Zij marcheerden tot in Portugal en Rusland. 
Wie terugkeerde genoot veel aanzien, zoals Pierre Riemslagh in Sint-Amands of 
Kobe De Smedt in Puurs.

De namen zijn gekend van 109 Klein-Brabanders die het leven lieten als gevolg 
van hun inlijving in het Franse leger: 25 uit Sint-Amands, 21 uit Puurs waarvan 
10 uit Kalfort, 11 uit Ruisbroek, 10 uit Bornem en uit Hingene, 7 uit Breendonk 
en uit Oppuurs, 6 uit Liezele, 5 uit Mariekerke, 4 uit Weert en 3 uit Lippelo. Hun 
namen en bijkomende inlichtingen werden gepubliceerd in Mededelingen van de 
Vereniging voor Heemkunde, nr. 8, juni 1999. 

29 onder hen kwamen om het leven in Frankrijk, 24 in België, 19 in Spanje, 15 
in Duitsland, 10 in Nederland, 6 in Oostenrijk, 3 in Portugal en 1 in Polen en 
in Rusland. Eén slachtoffer, Jan-Baptist Peleman uit Bornem, is vermist na een 
laatste brief uit Duitsland. Zeven onder hen zijn omgekomen op het slagveld, 
getroffen door een geweer- of kanonschot. Carolus Van Assche uit Lippelo bij 
de veldslag van Friedland (Oost-Pruisen, thans Wit-Rusland) op 14 juni 1807. 
Uit Sint-Amands: Frans Van Leuven te Neusling in Duitsland op 23 april 1809;                                   
Judocus Collier te Albuera in Spanje op 16 mei 1811; Dominicus Wauters te Col 
de Maga in Spanje op 25 juli 1813; Judocus Van Fraeyenhoven, getroffen door 
een geweerschot te Irun in Spanje op 31 augustus 1813. Jan Laevaerts uit Bor-
nem te Nedellin in Spanje, op 28 maart 1809 getroffen door een kanonskogel. 
Jan-Baptist Pepermans uit Puurs, getroffen door een geweerschot te Wagram in 
Oostenrijk op 6 juli 1909.

De grote meerderheid der slachtoffers zijn overleden in militaire hospitalen of 
wat daarvoor moest doorgaan, aan de gevolgen van kwetsuren of door ziekten. 
Zij die overleden in België of in Nederland kwamen meestal ook om in hospi-
talen. Drie soldaten uit Kalfort en een uit Puurs kwamen echter naar huis om 
te sterven. 

Na de grote “Volkerenslag” bij Leipzig, van 16 tot 19 oktober 1813 – een 
gewone veldslag duurde vaak slechts enkele uren – vluchtte Napoleon naar Pa-
rijs, waarna zijn overwinnaars oprukten naar Frankrijk en de Franse hoofdstad 
inpalmden. De keizer werd in 1814 zijn kroon ontnomen en verbannen naar 
het eiland Elba, waarvan hij zou weerkeren wat hem tot Waterloo zou leiden.

Na de nederlaag bij Leipzig vielen de Franse troepen uit elkaar, wat de soldaten 
de gelegenheid gaf terug te keren naar huis. Zo staan in het overlijdensregister 
van de gemeente en het begraafregister van de parochie Puurs vier overlijdens 
in januari 1814 genoteerd van teruggekeerde soldaten. Pastoor-deken Judo-
cus Plettinckx schreef de inlichtingen in het Registrum Defunctorum Puersurum 
1803-1825.1 De bijhorende vermeldingen in het Latijn verklaren op bijna de-
zelfde wijze: miles conscriptus e nosocomio militari donum reversus / ad donum 
paternam quatibus / eger donum reversus (dienstplichtig militair, ziekelijk weer-
gekeerd naar huis). Het betreft de overlijdens van:
	Op 6 januari in de ouderlijke woning in Kalfortdorp, na terugkeer 

uit hospitaal van Luik, Jan-Baptist Van Ingelgem, 19 jaar, zoon van 
Jan-Baptist en van Catharina Slachmuylders - soldaat bij het 150ste 
Linieregiment;

	Op 7 januari in de ouderlijke woning op Overheide, na terugkeer 
uit het hospitaal van Leuven, Petrus Van Nuffel, 22 jaar, zoon van 
Jacobus en van Anna Catharina Van den Bergh - ruiter bij het 1ste 
regiment Huzaren;

	Op 19 januari te Kalfort in de ouderlijke woning, na terugkeer uit 

Kalfort en 1814 – het jaar tussen Leipzig en Waterloo 
Louis Callaert

Spotprent op de nederlagen van Napoleon – ets van Hermanus Fock, 1812-1813 
(©Rijksmuseum Amsterdam)
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Brussel, Jacobus Seghers, 19 jaar, zoon van Petrus Joannes en van 
Maria Nijs - 150ste Linieregiment;

	Op 27 januari in de ouderlijke woning aan de Haagstraat, Antoon 
Van Segbroeck, 20 jaar, zoon van Joannes en van Maria Anna Pee-
ters - eveneens van 150ste Linieregiment; 

	Op 25 september aan Hoek-ten-Eike, Frans Meeus, zoon van Petrus 
en van Anna Catharina Moyersoms. Gezien zijn leeftijd, 26 jaar en 
met aanduiding in het overlijdensregister: ex-soldaat, had hij meer 
dan waarschijnlijk zijn dienstplicht al volbracht. De pastoor schreef 
hem ook niet meer in als “miles conscriptus”.

Na de Slag van Leipzig werd België geleidelijk door de Fransen ontruimd. Op 
de Conferentie van Londen van juni 1814 werd België verenigd met Nederland 
onder Willem I. Op 5 oktober is er nog een vermelding van een gendarme in 
Kalfort, namelijk Auguste Tossanus. Constantin Hauchecorne, in Kalfort sedert 
1798, ging na zijn verblijf alhier, op rust naar Versailles. Zoon Joseph die ver-
liefd was op zijn buurmeisje, keerde nadien terug en zou de stamhouder worden 
van de Hauchecornes in Klein-Brabant. 

Noten

1 Met dank aan Dirk Binon voor de inlichtingen uit het parochieregister

De grollen van onderpastoor Eduard Van Doorslaer
Benny Croket
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Baceroth is minstens 1200 jaar jong. Dat is de aanleiding voor een heus feestjaar 
in Baasrode. Tot juni 2022 kan iedereen genieten van gezellige activiteiten en 
mooie verhalen over de rijke geschiedenis van dit dorp. In september verschijnt 
ook een boek over de vergeten geschiedenis van Baasrode, van de stichting tot 
1648. Toen werd Baasrode gerekend tot één van de belangrijkste binnenhavens 
van de Nederlanden. De hele streek komt uitgebreid aan bod in dit werk. Zo 
worden Sint-Amands en Mariekerke honderden keren vermeld.

‘Baceroth’

Oorspronkelijk was ‘Baceroth’ een uitgestrekt koningsgoed dat niet alleen Baas-
rode maar ook de latere entiteiten Kuitelgem (de Ouden Briel), Sint-Amands, 
Mariekerke en mogelijk ook Vlassenbroek omvatte. De Frankische heersers 
schonken in de vroege middeleeuwen systematisch vorstelijke domeinen weg 
aan de kerkelijke instellingen. Op een bepaald moment werd ook een deel van 
het koningsgoed ‘Baceroth’ geschonken aan de Sint-Amandsabdij in Pevele, nu 
in het noorden van Frankrijk gelegen. Waarschijnlijk vond dit plaats in de jaren 
633-639, wanneer de abdij ter gelegenheid van haar stichting werd begiftigd 
met circa 10.000 hectare aan goederen door Dagobert I, koning der Franken. We 
zullen het nooit met zekerheid weten. Dit abdijdomein ‘Baceroth’ wordt voor het 
eerst vermeld op 29 juni 821 binnen een akte van keizer Lodewijk de Vrome, de 
enige volwassen zoon van Karel de Grote.1 Dat is best oud. Nabije steden zoals 
Dendermonde, Aalst, Sint-Niklaas en Brussel worden pas eeuwen later met een 
eerste vermelding vereerd. 

Maar eigenlijk gaat de eerste vermelding van ‘Baceroth’ niet over Baasrode, 
maar wel over… Sint-Amands! Deze verwarring ontstond in 1968, toen professor 
Jan Verbesselt stelde dat zowel Sint-Amands als Baasrode werden geschonken 
aan de Sint-Amandsabdij. Aan de oorzaak van deze dwaling ligt de hardnekkige 
gewoonte om binnen middeleeuwse documenten te spreken van ‘Baasrode’ in 
plaats van Baasrode-Sint-Ursmarus (Baasrode), Baasrode-Sint-Amands (Sint-
Amands) of Baasrode-Sint-Marie (Mariekerke). Het was echter gebruikelijk om 
slechts stukjes van koningsgoederen aan religieuze instellingen te schenken. De 
oudste oorkondes met betrekking tot het ‘Baceroth’domein bevestigen dit. Deze 
documenten van 821 en 847 spreken niet over dorpen (villae), maar slechts 
over 48 mansi (hoeves) of omgerekend zo’n 720 hectare, verspreid over de 
landen van ‘Baceroth’, Dikkele, Ninove en Sirault. In de administratieve docu-
menten van de abdij wordt duidelijk dat steeds Sint-Amands wordt bedoeld. Voor 
volstrekt identieke bezittingen wordt zowel gesproken van ‘Basserode’ als van 
‘Bacherode-Saint-Amand’, ‘Sainct-Amant-Basserode’ en ‘Ste-Amand dessoubz 
Baesserode’ (Sint-Amands onder Baasrode).2 Ook de naamgeving van Sint-
Amands is veelzeggend. We hebben het hier over het gedeelte van Baceroth dat 
eigendom was van… de Sint-Amandsabdij. Daar komt bij dat Sint-Amands tot in 
1795 in leen werd gehouden van de Sint-Amandsabdij, terwijl het grootste deel 
van Baasrode bleef ressorteren onder de Koninklijke Domeinen.3 Op het grond-
gebied van Sint-Amands was het daarentegen pover gesteld met de vorstelijke 
bezittingen. We vonden slechts een tiental hectare terug in het zuidwesten van 
deze gemeente, als een afzonderlijk hoofdstuk beheerd onder het koningsgoed 
van Baasrode-Vlassenbroek. Dit alles valt niet te rijmen met een koninklijke 

schenking van het volledige ‘Baceroth’domein aan de abdij. Historicus en profes-
sor Jan Lindemans geeft ons mee dat dit zou verklaren waarom deze laatste 
gemeente, alhoewel in het Land van Dendermonde gelegen, toch niet volledig 
onder het gezag van de heren van Dendermonde stond, vermits het reeds was 
weggeschonken geweest vóór Dendermonde werd gesticht.4 

Een mirakel in Sint-Amands (828)
Zeven jaar na de eerste vermelding krijgen we reeds een eerste verhaal 
uit Baceroda voorgeschoteld. Een zekere lijfeigene of slavin met de 
naam Edella, in dienst van de Sint-Amandsabdij, was sedert verschei-
dene jaren blind. Op 21 juli 828, na een gebed aan de heiligenrelieken 
in de Gentse Sint-Baafsabdij, verkreeg ze eensklaps haar zicht terug. 
Een mirakel!5 

Opdeling van het ‘Baceroth’domein 

Kuitelgem wordt afgesplitst:
In de 11de eeuw werd Kuitelgem door de Brabantse heren van Grimbergen gean-
nexeerd en vervolgens aan het Buggenhouts domein van Grimbergen gekoppeld. 
Het ging om een vrij smalle strook land waarbij de grenzen arbitrair zijn getrok-
ken. Aan de zijde van Sint-Amands werd het grote Kruisveld doorsneden, aan 
de kant van Baasrode bleef het stukje Kuitelgem vanaf de huidige Oeverstraat 
Vlaams en moest een beek worden gegraven om de nieuwe grens af te bakenen.

1200 jaar Baceroth: ontstaan en scheepvaart tot 1650
Bart De Bondt

Het Baceroth-domein in de 9de eeuw. Er waren nog geen dijken, waardoor een groot deel van 
de moerasgebieden geregeld onder water stond. Bovendien was het middenstuk van het 
Baceroth-domein nog niet door de Schelde uitgeschuurd. De heirbaan Dendermonde-Mechelen 
maakte in die tijden vermoedelijk een vrij rechte doorsteek naar Kuitelgem en Sint-Amands. 
We hebben ter informatie de (latere) opdeling tussen Op- en Nederbaasrode meegege-
ven. Deze opdeling werd tot in de 17de eeuw gebruikt om Baasrode & Vlassenbroek en Sint-
Amands & Mariekerke aan te duiden. Op deze kaart is Vlassenbroek bij Baceroth gevoegd, al 
is het niet zeker dat deze entiteit oorspronkelijk tot het koningsgoed Baceroth behoorde. 
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Met de annexatie van Kuitelgem verkreeg Brabant een toegang tot de Schelde, 
terwijl een strategische wig in Vlaanderen werd gevormd. Het oude ‘Baceroth’-
domein werd dan weer letterlijk in twee gesneden. Zeer bijzonder is dat later 
de kruisprocessies uit Baasrode, Sint-Amands en Buggenhout op hetzelfde mo-
ment toekwamen aan de Brielkapel.6 De precieze oorsprong van deze gedeelde 
processie hebben we niet kunnen achterhalen, maar Kuitelgem lag nu eenmaal 
nauw aan het hart van deze drie heerlijkheden. Wereldlijk lag de parochie in 
Buggenhout, kerkelijk in Baasrode en de kapel werd ten slotte beheerd door 
Sint-Amands.

Sint-Amands wordt verdeeld:
Sint-Amands was te ver van de abdij verwijderd om het rechtstreeks te beheren. 
De verspreide Vlaamse abdijbezittingen werden daarom gecentraliseerd bin-
nen de proosdij van Kortrijk. De eerste gekende proost van deze instelling is 
Hériband, in 1147.7 Vele eigendommen van de abdij werden na verloop van tijd 
uitgegeven als leengoederen. Voor Sint-Amands ging het om twee grote lenen, 
namelijk de heerlijkheid/meierij en de domeininkomsten. Deze lenen brachten 
elk 16 pond Vlaams op, waarbij 15,5 pond bestemd was voor de keuken van 
de abdij en 10 schellingen Vlaams voor de schatbewaarder van de kerk.8 Dit 
gaat nog steeds terug naar de akte van 821, waarin staat dat de eigendommen 
in ‘Baceroth’ bestemd waren voor het onderhoud van de monniken. De eerste 
bekende leenman van de Sint-Amandsabdij was Impinus van Basserode. Die 
hield in 1241 de courante domeininkomsten in leen en vanaf 1247 ook de 
heerlijkheid. Impinus had toen 14 mansi of ongeveer 210 hectare grond in be-
heer, waarvan 45 hectare rechtstreeks door hem werd uitgebaat via de heerlijke 
pachthoeve.9 In oude tijden bezat de abdij ook nog kleinere eigendommen en 
lenen te Sint-Amands. Vier bunder of omgerekend 5,4 hectare meers te ‘Ba-
cerode’ werd al in 1223 geschonken aan de abdij van Ninove, in ruil voor een 
jaarlijkse cijns.10 Op een stuk perkament uit 1308 lezen we ook dat een zekere 
Agnès en Ferins, kinderen van Jacob van Kortrijk, twee lenen van zowel vijf 
bunder als vier bunder plus een weide bezaten in ‘Bacherode-Saint-Amand’. Een 
andere persoon, Johan van Schellebelle, was toen leenman voor een rente van 
10 pond Vlaams, bezet op de inkomsten die Ode van Kruiningen verkreeg van de 
‘ville de Bacherode’. Ook dit gaat over Sint-Amands. Het is interessant om mee 
te geven dat een deel van deze rente werd bezet op ‘le moelin’ (de molen).11 

In het jaar 1266 kreeg Sint-Amands een vrijheidskeure waarbij alle gewoonte-
rechten werden vastgelegd. Niet alleen kon Sint-Amands zo een onafhankelijke 
koers varen ten opzichte van het Land van Dendermonde, bovendien werden 
de inwoners niet meer onderworpen aan allerlei belastingen, krijgsdiensten en 
tollen. Sint-Amands kon zo ook een aantal nijverheden oprichten die doorgaans 
door steden werden gemonopoliseerd, zoals brouwerijen. Opvallend zijn de lin-
ken tussen dit dorp en Aalst. Niet alleen moest de magistraat van Sint-Amands 
daar zijn hoofdvonnis gaan halen, maar er waren ook voordelen verbonden aan 
de inwoners die zich van deze stad poorter lieten maken. Dat leidde ertoe dat 
onder de inwoners bijna uitsluitend Aalsterse buitenpoorters te vinden waren, 
terwijl men te Baasrode eerder koos voor het Dendermonds poorterschap. In 
1575 beweerde Sint-Amands zelfs ten onrechte dat ze behoorde tot het Land 
van Aalst.12 

Belangrijk is dat het oorspronkelijke dorpscentrum van Sint-Amands niet aan de 
Schelde gesitueerd moet worden zoals nu, maar wel aan de Kerkhofdries, waar 
ook de oude burcht stond. Aan de rivier was er enkel sprake van ‘woestijne’ en 
de eerste bewoning en economische activiteit zou er pas in de 15de eeuw zijn 
gekomen.13 

Mariekerke naar het Land van Bornem:
Op wereldlijk vlak werd Mariekerke volledig losgekoppeld van het ‘Baceroth’-
domein en ingedeeld bij het Land van Bornem, wiens heren het voogdijschap 
waarnamen. In 1228 schonk Hugo II, burggraaf van Gent en heer van Bornem, 
een vrijheidskeure aan Mariekerke. Het dorp werd zo een vrijheerlijkheid die een 
relatief onafhankelijke koers van het Land van Bornem kon volgen. Vermoedelijk 
trachtte Hugo II munt te slaan uit de strategische ligging van het Scheldedorp 
om er een vissershaven uit de grond te stampen. Het centrum van Mariekerke 
was immers een schiereiland dat pal in de Schelde stond. Er waren ook twee 
aanlegplaatsen voorhanden. Aan het centrum was er ‘het Leg’ en naar het 
noorden toe konden de bootjes aanmeren aan de zandrug ‘Beerdonk’, boven het 
huidige Branst.14 De plotse opkomst van het nabije Dendermonde en de groei 
van de Baasroodse haven gooiden roet in het eten. Mariekerke schopte het nooit 
verder dan een klein vissersdorp. In 1318 telde de gemeenschap een veertigtal 
huisjes.15 Zoals van een vissersgemeenschap kan worden verwacht, tierde de 
armoede er welig. Al in de 16de eeuw zei men dat Mariekerke ‘ne doit pas estre 
nommé un village, mais un pauvre hameau’16 (het moet geen dorp genoemd 
worden, maar een arme wijk) en in 1852 gaf het eigen gemeentebestuur mee 
dat de inwoners de armste van België waren.17

In recente tijden hebben lokale geschiedschrijvers verkondigd dat aan de vrij-
heidskeure van 1228 stadsrechten zijn verbonden. Om die veronderstelling 
kracht bij te zetten, werd zelfs de term ‘stadt, poorte ende vrijheit van Ste-Marie-
neder-Baserode’ uitgevonden. Binnen de officiële documenten van Mariekerke, 
met de keure op kop, wordt echter met geen woord gerept over het verlenen van 
stadsrechten. Wel wordt gesproken van burgers die binnen of buiten de heerlijk-
heid wonen, naar analogie met de stedelijke buitenpoorters.

Baasrode wordt verscheurd:
Te midden van het feodale getouwtrek werden de grenzen van Baasrode-
Sint-Ursmarus en Vlassenbroek volledig hertekend. Bestuurlijk werd een groot 
deel van de parochie Baasrode-Sint-Ursmarus losgekoppeld en wereldlijk aan 
Vlassenbroek gehecht. Deze nieuwe entiteit werd vervolgens omgedoopt tot de 
parochie Baasrode-Vlassenbroek. In de volksmond sprak men geregeld van 
‘Baasrode-buiten’ of het gebied ‘over de beek’. Het beheer was in handen van 
de Koninklijke Domeinen. Wat nog overbleef van het oorspronkelijke Baasrode-

De opsplitsing van het Baceroth-domein in de 11de-13de eeuw. Mariekerke gaat naar Bornem, Sint-
Amands wordt een vrijheerlijkheid en Kuitelgem gaat naar Buggenhout. De grenzen van Baasrode 
en Vlassenbroek worden hertekend, wat resulteert in de kunstmatige entiteiten ‘Baasrode-binnen’ 
en ‘Baasrode-buiten’.
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Sint-Ursmarus, ongeveer 200 hectare, werd voortaan begrepen onder de noemer 
‘heerlijkheid van Sint-Ursmarus-Baasrode’, of in de volksmond ‘Baasrode-bin-
nen’. Deze entiteit werd als een afzonderlijk leen bij het Leenhof van Moerzeke 
gevoegd, dat zelf onderhorig was aan dat van Dendermonde. De bezitter van dit 
leen mocht zich de heer van Baasrode-Sint-Ursmarus noemen. 

Scheepvaart in ‘Baceroth’ (Baasrode, Sint-Amands en Mariekerke)

Tot en met de 14de eeuw:
Al bij de Germaanse kolonisatie moet er heel wat scheepvaart op de Schelde 
zijn geweest, want alle Frankische boegkoppen op het Belgische grondgebied 
werden in de buurt van ‘Baceroth’ opgebaggerd. De beroemdste dateert uit de 
4de of 5de eeuw en werd in 1938 bij Appels gevonden. De andere stamt uit de 4de 
tot 6de eeuw en werd in 1939 of 1940 aan Mariekerke uit de Schelde gehaald 
door Baasroods ondernemer De Wilde, samen met enkele planken en een bijl. 
Via een verzamelaar kwamen deze in handen van Léon Degrelle, leider van 
de fascistische beweging Rex. Hij vluchtte er na de oorlog mee naar Spanje. 
Een derde steven zou in 1939 bij Vlassenbroek zijn opgebaggerd en vertoont 
een drakenkop met geopende muil en vier slagtanden. Ze zou in Antwerpen in 
privébezit zijn bewaard, maar werd nooit aan een museum geschonken.18

Al in 899 en 1143-1163 refereert de Sint-Amandsabdij naar een oude gewoonte 
om in ‘Bacherot’ zalm en steur te kopen.20 In 1287 wordt het veer van Marie-
kerke voor het eerst vermeld, in 1293 dat van Baasrode.21 Concrete informatie 
aangaande de lokale handel en scheepvaart is echter pas vanaf de 14de eeuw 
voorhanden. Baasrode-Sint-Ursmarus ontpopte zich tot de economische motor 
van het ‘Baceroth’domein. Dat had tot gevolg dat deze entiteit de naam ‘Baas-
rode’ vererfde. Voor de andere parochies beperkte men zich op den duur tot de 
patroonheiligen wat resulteerde in de dorpsnamen Mariekerke en Sint-Amands. 
Dit was een zeer geleidelijk proces; nog tot ver in de 17de eeuw sprak men 
geregeld van ‘Baasrode-Sint-Amands’ of van ‘Baasrode-Sint-Marie’. Sinds jaar 
en dag wordt ook ‘Baasrode-Sint-Gertrudis’ gebruikt om Vlassenbroek aan te 
duiden, maar die naam is volledig uit de lucht gegrepen.

In de bewaarde tolrekeningen van Dendermonde is Baasrode het enige dorp dat 
in de 14de eeuw expliciet wordt vernoemd bij handelsverrichtingen. Zo vinden we 
vermeldingen voor de import van buitenlands bier terug in 1373-1374 (39.793 
liter), 1377-1378 (23.115 liter) en 1380-1381 (16.971 liter). Ook werden er 
met zekerheid grote hoeveelheden wol, hout en schors verscheept.22 In oktober 
1380 liet een Jan Van Damme bijna 60.000 liter haver lossen ‘die toet Baserode 
bi schepe was gekome’ en in 1381 werd de volledige graanexport van het Land 
van Dendermonde via Baasrode ingescheept. Belangrijker zijn de eerste vermel-
dingen van Baasrode als stapelplaats. In maart 1383 lezen we over ‘bier ende 
haringhe dat te Baserode opghesleghen was’ en ook in januari 1384 wordt een 
vermelding gemaakt van ‘goede dat opghesleghen was te Baserode’.23 Bij deze 
vermeldingen moet wel worden opgemerkt dat het aantal handelsverrichtingen 
in deze woelige oorlogsjaren heel beperkt was.

Na een gruwelijk incident in 1380 waarbij een aantal Gentse Schelde-
schippers de handen en oren werden afgesneden, laaiden de vijande-
lijkheden in Vlaanderen opnieuw op. De Gentenaars wezen met een be-
schuldigende vinger naar Dendermonde, dat onmiddellijk de vestingen 
liet versterken en in allerijl een schip stuurde naar de kasteelheer van 
Rupelmonde om er een grote ‘steenbusse’ (kanon) op te halen. Al op 9 
mei 1380 startten de Gentenaars met het beleg van Dendermonde. Ze 
sloegen hun kamp op langs de kant van Baasrode, waar het zwakste 
punt in de verdediging lag. Het kanon van Rupelmonde was onderweg, 
maar de schippers durfden niet verder zeilen dan Mariekerke. Ze wier-
pen er hun ankers uit en één van de matrozen werd op pad gestuurd 
om de hulp van het Dendermondse oorlogsschip in te roepen. Hij trok 
naar Grembergen en zwom daar de Schelde over naar de belegerde 
stad. De volgende dag trok de Dendermondse oorlogsgalei de rivier op 
richting Mariekerke, gewapend met kruisboogschutters. Het kanon werd 
zonder problemen begeleid naar de stad.24

De handel was in die tijden voornamelijk gericht op de steden Antwerpen en 
Mechelen, terwijl het hinterland hoofdzakelijk bestond uit de Denderstreek en 
West-Brabant. Het is een hardnekkig fabeltje dat men in tegenstelling tot Den-
dermonde geen tol verschuldigd was in Baasrode of Sint-Amands. In werkelijk-
heid vormden beide tollen onderdelen van de zogenaamde Grote Tol van Den-
dermonde. Naast de tol van Dendermonde werden de handelaars geconfronteerd 
met twee Brabantse tollen. Op de Schelde werd de ‘Roedertol’ geheven en alle 
goederen richting Brabant werden onderworpen aan de ‘Grote Brabantse Zwij-
gende Landtol’. Stroomafwaarts waren de schippers bovendien ook de tol van 
Rupelmonde verschuldigd. 

De ‘Roedertol’ is een zeer oude tol die in het leven werd geroepen bij 
de oprichting van de Antwerpse burcht. Bepaalde lokaliteiten waren 
vrijgesteld van de tol, maar moesten in ruil werklieden afvaardigen 
voor het onderhoud van het kasteel. De tolheffing blijkt dwars door 
het oude Baceroth-domein te lopen; Nederbaasrode (Sint-Amands en 
Mariekerke) leverde manschappen en Opbaasrode (Baasrode) betaalde 
tol. Antwerps stadssecretaris Van Caukercken (1629-1701) was hele-
maal de kluts kwijt toen hij op een oud perkament ‘Baestroy’ op beide 
lijsten zag staan.25 

Twee eiken Frankische boegkoppen, opgebaggerd uit de Schelde. De eerste is gevonden 
ter hoogte van Mariekerke, de tweede bij Appels.19 (Afbeelding: British Museum, Londen)
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De 15de eeuw:
Het doorbreken van de Westerschelde was van groot belang voor de Scheldehan-
del. Antwerpen werd een zeehaven en de bevolking groeide snel aan, van nog 
geen 20.000 inwoners omstreeks 1400 tot maar liefst 144.000 tegen 1568! 
Antwerpen was toen de grootste stad ten noorden van de Alpen, op Parijs na. 
Vanaf de 15de eeuw koppelde Baasrode zijn lot aan dat van Antwerpen. Het dorp 
steunde hierbij op zijn strategische ligging. Baasrode bevond zich namelijk op 
een zuidelijk punt aan de Schelde en was voortaan op één tij te bereiken vanuit 
Antwerpen. Daar komt bij dat de brede loop van de Schelde van Antwerpen naar 
Baasrode goed te bezeilen was door de overheersende westenwinden. Vanaf de 
grote Scheldebocht aan het Brielgebied kregen de schippers de wind op kop en 
dan kon men het verder zeilen tot Dendermonde over de smalle en bochtige 
rivier wel vergeten. Ook de Dendervaart was moeizaam en nam verschillende 
dagen in beslag, terwijl de Baasroodse haven voor alle Dendersteden eenvoudig 
met paard en kar te bereiken was dankzij de Oude Heirbaan.

Een groot deel van de Baasroodse inwoners had zich buitenpoorter van Dender-
monde gemaakt om gemakkelijker handel te kunnen drijven. Over de gehele 
eeuw hebben we niet minder dan 297 buitenpoorters bij naam teruggevonden, 
wat met ruime voorsprong het grootste aandeel buitenpoorters was van alle 
entiteiten van het Land van Dendermonde. Dat had natuurlijk alles met de 
haven te maken. In Sint-Amands waren er ook vrij veel buitenpoorters, maar 
dan van de stad Aalst.

Vanaf deze eeuw krijgen we een beter beeld van de lokale haventjes. Zo ver-
zorgden Baasroodse schippers transporten van zowat alle soorten goederen naar 
de Brabantse havensteden, Mechelen, Dendermonde en Aalst. De bevolking 
groeide sterk aan en verschillende hoven werden gebouwd. Zelfs hertog Filips de 
Goede bracht in 1463 een bezoek aan het dorp.26 In 1441 haalde Dendermonde 
een eerste slag thuis. Deze stad wist toen de stapel van de buitenlandse bieren 
in handen te krijgen, terwijl de betere bieren voortaan moesten worden aange-
schaft in de stad, na het betalen van de nodige accijns.27 Zo kon het bier wel in 
Baasrode worden gelost, maar niet gedronken vooraleer ze de Dendermondse 
bierkelder was gepasseerd. Gelukkig zag de stad deze belachelijke situatie na 
verloop van tijd in, waardoor ook een opslag werd toegestaan in Baasrode.28 
Sint-Amands was daarentegen niet gebonden aan dit verbod en bezat steeds 
brouwerijen. Later groeide Mariekerke trouwens uit tot een belangrijk transit-
punt voor buitenlandse bieren, want het buitenlands bier op weg naar het Land 
van Dendermonde moest daar worden aangegeven.29

Vermoedelijk ging men in de 15de eeuw van start met een dagelijks passa-
giersveer van Baasrode op Antwerpen. Dat zou verklaren waarom Aalsterse 
geschriften al in 1451 spreken van de ‘pontweg naer Baesrode’: de rechtstreekse 
verbinding van de stad op het veer.30 Er stond zelfs een wateruurwerk op de 
toren van het Aalsterse Belfort op de Grote Markt, waarbij één wijzer het uur 
aangaf en het andere ‘de ure van het gety van de Schelde tot Basrode’. Zo wist 
iedereen hoeveel tijd er nog restte vooraleer het laagwater werd ingezet en de 
bootjes vertrokken.31 

De 16de eeuw:
Baasrode had tegen 1500 een groot deel van de stapel van en naar Antwerpen 
in handen gekregen. Of zoals men later zelfs neerpende: ‘toute le passaige estoit 
par lequelle paroisse’ (de hele handel verliep via deze parochie). De handelsac-
tiviteit piekte tijdens de stedelijke jaarmarkten. Vooral de opeenvolgende Bra-
bantse jaarmarkten van Antwerpen en Bergen-Op-Zoom waren van tel. Tijdens 
deze wekenlange markten waren ‘de scippers van Andtwerpen niet alleenelyck 

tot Basroede maer oock Denremonde gewoenelyck geweest te commen laden in 
groten getale’.32 Vanaf deze eeuw speelden ook Sint-Amands en Mariekerke een 
rol in de Scheldeschipperij, want we vonden voor die eeuw respectievelijk 27 en 
16 schippers terug. 

Het jaar 1540 was een kantelmoment. Binnen de handelsalmanakken prijkte 
Baasrode sinds jaar en dag tussen de belangrijkste havens van de Nederlanden. 
Dendermonde voelde zich economisch gekrenkt en diende met succes een klacht 
in bij Keizer Karel. De scheepvaart op Baasrode werd dat jaar zo goed als 
verboden. Sommige Baasroodse schippers namen hun intrek in andere dorpen 
en er werd ook neergepend dat ‘diversche cooplieden op Mariekercke ende Sint-
Amants hun vaert hebben begonst te nemene’.33 Al snel werd Dendermonde ertoe 
bewogen om zich iets inschikkelijker op te stellen. In 1545 werd de scheepvaart 
van Antwerpen op het Land van Dendermonde verankerd in een gezamenlijk 
reglement, terwijl vijf jaar later ook aan Aalst toegevingen werden gedaan. 
Mocht men volgens de privileges enkel nog in bier en hout handelen in de 
Baasroodse haven, dan blijkt in werkelijkheid dat zowat alle soorten goederen 
werden geladen of gelost. Het passagiersveer bleef daarenboven om praktische 
redenen in Baasrode gevestigd. Het was steeds weer hetzelfde liedje: vanuit Ant-
werpen kon men op ‘een getyde vaeren tot het voorseyde hooft van Baesterode’ 
terwijl men ‘twee ja somwijlen dry getijden onderweghen is om te commen tot 
Dendermonde’.34 Dit alles maakte dat de Dendermondse privileges slechts korte 
tijd in voege waren.35 Antwerpen bestempelde deze later zelfs ‘als wesende niet 
practicabel […] al te costelijck ende oock al te absurt’.36 Alles in beschouwing 
genomen werd Baasrode vooral de stapel en de handel in buitenlandse goede-
ren ontzegd. Het verlies van de stapel was evenwel niet te onderschatten. Dit 
zorgde ervoor dat het grote goederenvervoer vanaf 1540 in Dendermonde werd 
gecentraliseerd. 

De scheepvaart op de Schelde kan worden gekwantificeerd dankzij een aantal 
bewaarde tolboeken van Rupelmonde. Alle vaartuigen moesten daar halt hou-
den om de vracht aan te geven, vissersbootjes uitgezonderd. In oktober 1541, 
toen de Dendermondse privileges in werking waren getreden en de Baasroodse 
goederenhandel grotendeels in elkaar was gestuikt, bekleedde Baasrode slechts 
de vierde stek met 8% van de vermeldingen.37 Dat was na Antwerpen, Gent en 
Dendermonde. Sint-Amands komt aan 1% van de vermeldingen, op Mariekerke 

De oudste nog bestaande almanak voor de Nederlanden dateert uit 1556 en vermeldt haventijden 
voor een selecte groep van veertien plaatsen uit de Nederlanden. Tussen absolute kleppers als 
Antwerpen, Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Haarlem, Mechelen, Enkhuizen en Dordrecht vinden 
we er het nietige Baasrode terug. (Afbeelding: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience, Antwerpen).
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werd enkel met vissersbootjes gevaren. Daarna wist Baasrode de handel op-
nieuw uit te breiden. Toen in 1549 de Antwerpse Nieuwstad werd aangelegd, liet 
de stad de voorwaarden van de aanbesteding verzenden naar twaalf steden en… 
Baasrode.38 Dat moet toch wijzen op een aanzienlijke handel in bouwmaterialen. 

In 1550 zorgde Aalst voor een belangrijke impuls voor de handel op Sint-
Amands. Door de Dendermondse privileges tegen Baasrode ging deze stad op 
zoek naar een alternatieve Scheldehaven. In 1550 zakten de magistraat van 
Aalst af naar Sint-Amands om een plaats te bezoeken die geschikt was voor 
‘eenen opslaghe omme de cooplieden van deser stede huere goeden aldaer te 
schepe te laden ende ontladen’. Het gaat hier om de aanlegplaats aan de Groe-
nen Meers, pal aan de grens met Buggenhout.39 De Aalstenaars liepen iets te 
hard van stapel. Vele kooplieden bleven weg en er werd zelfs geen deftige kade 
aangelegd. Een bewoningskern was er ook al niet. Daarentegen werd de aan-
legplaats vanaf deze periode wel in gebruik genomen voor de export van allerlei 
hout en in mindere mate landbouwproducten. Binnen een aantal toldocumenten 
vinden we deze handel terug en ook in de Dendermondse stadsrekeningen 
staan vanaf 1557 de eerste houttransporten uit Sint-Amands genoteerd.40 Men 
noemde dit haventje daarom ook de Houtbriel. Dat wordt bevestigd in 1559, 
wanneer iemand zijn wouw leverde ‘aan den groenen meersch tussen Baasrode 
en St Amands geheeten den houtbriel’.41 

In 1561 kreeg de Scheldevaart een nieuwe opdoffer te verwerken: door de 
opening van het kanaal Brussel-Rupel viel de volledige handel op westelijk 

Brabant weg. Al een geluk dat een aanzienlijk deel van het hinterland onaange-
roerd bleef. In Antwerpen schreef men op dat er te Baasrode nog heel wat goe-
derenoverslag was ‘om de selve van aldaer voorders te verseynden naer Rijssel, 
Valencijn, Aeth, Gheersberghen, Ninove, Aelst ende andere plaetsen buyten den 
lande van Dendermonde’.42 Op basis van het tolboek van 1562 leek de schade 
voor Baasrode beperkt. De trafiek was geminderd, maar het dorp was nog steeds 
de vierde Scheldehaven en de achterstand op Dendermonde werd voor een groot 

Een zicht op de aanlegplaatsen in de onmiddellijke omgeving van Baasrode in de 16de eeuw. Buiten 
de Baasroodse haven (zie pijl) waren er ook nog kaaien in Mariekerke en in Sint-Amands. De havens 
van de Ouden en Nieuwen Briel bestonden nog niet. Een uitsnede van de kaart toont de locatie van de 
aanlegplaatsjes ‘Houtbriel’ en ‘Schaillenhoofd’.

Deze fraaie uitsnede van een kaart uit 1559 spreekt boekdelen. Tussen meer dan 70 afgebeelde lokaliteiten blijkt ‘Baesroo’ het enige dorp te zijn waar een verstedelijkt centrum wordt afgebeeld. Het 
belang van Baasrode valt ook af te leiden uit de plaatsbepalingen van de nabije dorpen. Zo lezen we geregeld over ‘Buggenhout by Baseroode’ of ‘Ste Amants gelegen by Baesserode’.49 Tijdens een 
schippersruzie uit 1569 verweet een Antwerps schipper iemand zelfs het volgende: “ghy en zyt nyet weerdich dat ghy in Baersrode woendt!”50 (Afbeelding: Manuscript van Jacob van Deventer, Koninklijke 
Bibliotheek Brussel)
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stuk ingehaald.43 Ook Sint-Amands kwam op als aanlegplaats, met een trafiek 
die op ongeveer 1/6de van het niveau van Baasrode lag.

Op 2 mei 1563 gaf de heer van Sint-Amands grote lappen grond in erfpacht 
aan Diederik van Liefvelt, de latere kanselier van Brabant. Buiten het in cultuur 
brengen van tientallen hectaren verwilderd heidegebied (de Grote Heide), moest 
Diederik ook de Groenen Meers indijken.44 Aan de Houtbriel liet Diederik het 
‘Schaillenhuis’ bouwen. Hij legde ook verschillende hoofden aan om de stroming 
te breken en zo het achterliggende land te behoeden voor uitschuring. Het hoofd 
aan het Schaillenhuis bleek zich bijzonder goed te verlenen tot het laden en 
lossen van schepen. In oktober 1568 kreeg Diederik van Liefvelt de toelating om 
de aanlegplaats in te schakelen voor de scheepvaart.45 De Houtbriel van Sint-
Amands geraakte hierdoor in onbruik en de naam werd overgedragen op een 
aanlegplaats die één kilometer zuidelijker in het Buggenhoutse Kuitelgem zou 
worden aangelegd: den (hout)Briel. Toch zou het Schaillenhoofd geen groot suc-
ces worden. In een tekening uit 1571 worden bootjes afgebeeld aan de havens 
van Baasrode, Mariekerke en Drie Goten, maar niet aan het Schaillenhoofd of 
zelfs te Sint-Amands. De plaats was te afgelegen van de drukke transitplaatsen, 
werd te zeer omringd door andere haventjes en had eveneens te lijden onder de 
aanwezigheid van de gloednieuwe Willebroekse Vaart. In het begin van de 17de 
eeuw was de rol van het Schaillenhoofd al uitgespeeld. Ook de cultivatie van de 
Sint-Amandse ‘hofheide’ bleek geen succes, want in 1624 schreef men op dat 
‘na groter onkost en tluttel profijt, den grond onbequaem is bevonden om tot lant 
te brengen’. Men slaagde er slechts in om de heide om te vormen naar weide, 
waarna deze de ‘Hofweide’ werd genoemd. In 1630 verkochten de nazaten van 
Diederik van Liefvelt hun bezittingen om van het contract verlost te zijn.46 

Na de schok van 1561 volgde een snel herstel van de Scheldehandel. Het kleine 
Baasrode had zelfs opnieuw de steden naar de kroon gestoken. Tussen april 
1566 en maart 1567 stond Baasrode garant voor 1.748 vermeldingen of 24% 
van de bootjes en schuiten die de tol van Rupelmonde passeerden, tegenover 
20% voor Antwerpen, 19% voor Gent en 13% voor Dendermonde. Sint-Amands 
en Mariekerke wisten minder te profiteren van de heropleving van de riviervaart. 
Ondanks de kaaien aan het Schaillenhoofd vonden we voor Sint-Amands amper 
114 (2%) vaarten terug, voor Mariekerke 19.47 De Baasroodse tol lag toen bijna 
10 keer hoger dan de nabije tollen van Lebbeke, Appels, Zele en de rivier de 
Durme samen. Tegen mei 1573 was het aandeel van Baasrode in de Schelde-
scheepvaart nog verder uitgelopen tot 34%, voor Antwerpen (27%) en Gent 
(10%). Sint-Amands kon genieten van verschillende wekelijkse beurtvaarten 
naar Antwerpen en klom eveneens op tot 4%. Dat maakte van dit laatste dorp 
de zesde belangrijkste haven. Baasrode-centrum telde maar liefst vijftien her-
bergen, bijna allemaal opgetrokken uit steen. Nu lijkt dat logisch, maar in die 
tijd was dat op het platteland eerder de uitzondering. In het centrum van Sint-
Amands stond in 1570 geen enkel huis dat qua waarde de top tien zou halen te 
Baasrode.48 Zelfs de beroemde schilder Pieter Bruegel de Oude merkte Baasrode 
op en vereeuwigde van op een bootje het dorp in een kunstwerk.

De Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) resulteerde in de totale ontwrichting van 
de maatschappij. Talrijke krijgsverrichtingen, hongersnoden en epidemieën wis-
selden elkaar af. De scheepvaart kreeg zware klappen en geregeld bleek alle 
riviervervoer onmogelijk. Een protestantse vloot voerde al in 1568 een raid uit 
op Baasrode. Vele schippers verlieten de kleine dorpen en namen hun intrek 
in de veiliger en ommuurde steden. Toen werd ook de tol van Sint-Amands 
samengevoegd met die van Baasrode. De uitbaters van de Sint-Amandse tol in 
die jaren waren schippers Joos Steylaert, Pieter Heylins en Frans Van Damme. 
Interessant is trouwens dat de schippers van het Land van Waas geen tol in 

dit dorp verschuldigd waren.51 Op 16 september 1576 werd het klooster van 
Sint-Bernards te Hemiksem bezet door Spaanse galeien en hun bemanning. In 
Baasrode, Sint-Amands en Hamme werden zowat alle tien dagen wagens en 
schepen opgevorderd.52 

Vanaf eind 1578 werden de katholieke geestelijken uit het Land van Dender-
monde verbannen en hun laatste goederen geconfisqueerd. Op 23 april 1579 
werd de kapelaan van Hamme nog door protestantse soldaten gevangengeno-
men in Sint-Amands en hardhandig beroofd van al zijn bezittingen. Pas na zes 
dagen kwam hij vrij, toen iemand een losgeld van 200 gulden had opgehoest.53 
De Scheldevaart bleef relatief ongedeerd tot 1579. In juli van dat jaar zien we 
nog minstens 17 scheepjes de tol van Rupelmonde passeren op weg van of naar 
Sint-Amands. Dat was 3,2% van het totaal. De top 3 werd toen uitgemaakt door 
Antwerpen (29%), Baasrode (25%) en Dendermonde (9%). 

Ondertussen was Baasrode omgevormd tot een fort met 500 soldaten. Veertig 
Staatse ruiters hielden de wacht op de dijk aan de overkant van de Schelde.54 
Zij moesten begin augustus 1579 met lede ogen vaststellen hoe de Spanjaarden 
zich zonder slag of stoot meester maakten van Hingene en Bornem. Mogelijk 
werd Mariekerke aan de vlammen overgeleverd, want later sprak men van 
wel tachtig verbrande huizen.55 Als bij verrassing viel een Spaans leger op 15 
augustus 1579 Baasrode aan vanuit de andere kant. Zij hadden vernomen dat 
opstandelingenleider Willem van Oranje (grondlegger van de Nederlandse staat) 
in het versterkte Baasrode overnachtte. De Baasroodse bolwerken werden na 
een strijd van twee uur onder de voet gelopen. Willem wist echter te ontsnap-
pen naar zijn vloot, die vanaf de Schelde de Spanjaarden onder vuur nam. 
Honderden soldaten vonden de dood en de dorpskom werd tot het laatste huis 
platgebrand, in de hoop dat Willem zich nog ergens verschool. De scheepvaart 
op Baasrode strompelde nog voort tot eind 1580. Om de Spaansgezinden te ver-
hinderen de Schelde over te steken, werd toen besloten om alle vaartuigen van 
‘Baserode, Sint Amands, Mariekercke ende daer omtrent’ binnen de muren van 
Dendermonde te brengen.56 In december 1580 werd Baasrode geplunderd door 
koningsgezinde huurlingen. Toen ging het licht uit voor de haven. Drie vierde 
van de inwoners bleek verjaagd of gestorven. Anderen hadden zich bekeerd tot 
het calvinisme en waren naar het noorden gevlucht. Jarenlang vonden er slechts 
enkele vaarten per maand plaats. De Staatsgezinden waren geen haar beter. 
Begin 1583 haalden ze Baasrode, Sint-Amands en Bornem voor een zoveelste 
keer leeg. Het leek erop dat vrijwel elk leger de streek plunderde. Toch wist 
Sint-Amands deze bloederige jaren met minder kleerscheuren te overleven. We 
vonden tussen februari 1582 en februari 1583 nog 83 vaarten van of naar Sint-
Amands terug. Daarna werd Sint-Amands echter geplunderd door het garnizoen 
van Aalst,57 waarna de scheepvaart ook daar aan belang inboette. Het aantal 
vaarten nam tegen 1586 met de helft af ten opzichte van 1582. 

Naar het einde van de jaren 1580 toe werd de situatie er niet beter op. De 
streek werd onveilig gemaakt door grote groepen vrijbuiters: rovers die meestal 
in opdracht van de Staatsen werkten. Dendermondenaren durfden de drie kilo-
meter naar Baasrode niet meer af te leggen.58 De pastoor van Londerzeel werd 
gevangen genomen door vrijbuiters terwijl hij aan het altaar de mis stond te 
celebreren.59 Het bestuur van Sint-Amands verklaarde in 1591 dat de ‘vagebon-
den, straetschenders, vrybueters ende andere rebellen ende vianden van sijne 
Majesteyt’ dagelijks passeerden en dat de inwoners slechts in ruil voor grof geld 
in de gemeente mochten blijven wonen. Niemand kon het dorp bereiken ‘sonder 
groot peryckel ende evident dangier van ghevangen, ghespannen ofte vermoort 
te worden’.60 Een deel van het Dendermondse garnizoen is op 22 november 
1591 nog naar Baasrode moeten trekken om er de vrijbuiters te verjagen en op 
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17 maart 1592 dacht men nog aan het bouwen van een fort in Mariekerke.61 
Bootjes van Baasrode en Sint-Amands werden opgevorderd om Duits- en Frans-
sprekende huurlingen te vervoeren.62 Het gevaar loerde overal. Gelukkig werden 
de vrijbuiters vanaf maart 1592 verjaagd door de gewapende boeren van Klein-
Brabant, waarna de handel kon herleven. Er werd zelfs over gedicht: 

“Hoe compt het dat de borghers soe vrij wandelen gaen,
dat hebben de boeren van Cleyn Brabant gedaen!

Die vrijbuetere werden gesleghen en daer uyt gejaeghd,
in Paeschdag, wilt dat verstaen.”63

Bij deze klopjachten werd slechts één vrijbuiter bij naam genoemd en dat was 
verrassend genoeg een Baasrodenaar. Deze Mattheus Verstraeten werd op 23 
maart 1592 bij de lurven gevat omtrent Zele.64 Op Beloken Paasdag, nog geen 
twee weken later, werd hij levend verbrand. Alle onkosten voor de aanhouding, 
gevangenis, marteling en executie werden verhaald op zijn ouders.65 

De eerste helft van de 17de eeuw:
De Scheldeschipperij werd zodanig bemoeilijkt door de vrijbuiters dat de Armada 
vanaf 1592 werd ingeschakeld om de vaart op Baasrode en Mechelen te beveili-
gen met oorlogsschepen.66 Deze bewapende schepen escorteerden de goederen-
bootjes en herbergden de kooplieden en reizigers. Letterlijk, want eigenlijk was 
zo’n konvooischip een varende herberg. Tegen 1636 waren er maar liefst zes 
konvooischepen in de vaart, elk uitgerust met vier tot zes kanonnen. Dat maakte 
van Baasrode-Antwerpen de belangrijkste beurtvaart in de Zuidelijke Neder-
landen! De haven draaide opnieuw op volle toeren, terwijl ook de Baasroodse 
scheepsbouw steeds belangrijker werd. Al op het einde van de 16de eeuw waren 
er drie tot vier scheepswerven tegelijk actief, terwijl er ook een scheepswerf in 
Sint-Amands was, in 1610 eigendom van Jan Van Keer.67 De hernieuwde bloei 
van de haven duurde tot 1646. Op 3 januari van dat jaar stak een Hollands 
leger de bevroren Schelde over, versloeg er de Spaanse cavalerie en plunderde 
het dorp. In Amsterdam werd nog gedicht over de rijke buit die toen in Baasrode 
werd binnengehaald.

Tegelijkertijd zou het belang van Sint-Amands voor de scheepvaart afnemen. 
Hoewel schippers van Sint-Amands op Antwerpen, Brussel en Mechelen zeilden, 
geraakte het Schaillenhoofd in onbruik als aanlegplaats en werden iets verderop 
in Buggenhout en Baasrode volwaardige havens uitgebouwd die ‘Ouden Briel’ 
en ‘Nieuwen Briel’ werden genoemd. Ook de aanlegplaats aan de kerk van 
Sint-Amands zou deels verslijken, waardoor het bij laag water moeilijk werd om 
nog de kaai te naderen. Dat hield niet tegen dat er nog heel wat andere bedrij-
vigheden waren in deze gemeente. Mariekerke bleef zich zoals steeds toeleggen 
op de visserij en vishandel. 

Schippers

Voor Baasrode, Sint-Amands en zelfs Mariekerke werden voor de periode tot 
1650 heel wat schippers geïdentificeerd. In totaal gaat het om respectievelijk 
165, 33 en 19 personen! De scheepvaart was dus van ontzettend groot belang 
voor de lokale economie. Voor Baasrode zou de uiteenzetting ons te ver brengen, 
maar hieronder zijn de teruggevonden schippers van Sint-Amands en Mariekerke 
opgelijst. Velen zijn echter uit de gemeente weggetrokken in het begin van hun 
carrière. In Mariekerke is het bovendien niet altijd eenvoudig het onderscheid 
met de vissers en visventers te maken.

Schippers van Sint-Amands

Naam Periode Type schip Buitenpoorter

Jan De Keersmaecker 1506-1534 Roeischuit en 
heude

Antwerpen

Jan Van Utrecht 1506 Roeischuit

Gillis Van der Vekene 1539 Heude

Jan Stevens 1540 Pleit

Jan Van der Vekene alias Thijs 1541-1571 Heude

Michiel Theeus fs Willem 1541-1548

Gillis Verrest fs Jan 1542 Heude

Filips Van Damme 1545-1580 Heude Antwerpen

Willem Verrest 1550 Antwerpen

Hendrik Joos 1553 Heude

Frans Van Damme 1554-1580 Heude Antwerpen

Joost Daniels 1559 Antwerpen

Pieter Van Zwaervelde 1559-1562 Aalst

Gillis Daniels 1561 Antwerpen

Jan Daniels 1562 Antwerpen

Pieter Heylins 1562-1579 Roeischuit

Pieter Van der Vekene fs Jan 
alias Thijs

1566-1587 Heude

Jan Van Boshoven 1573-1579 Roeischuit

August De Raedt 1576-1580 Roeischuit

Jan De Smedt 1579-1582 Roeischuit

Joos Steylaert 1579-1582 Roeischuit

Niklaas Cornelissen 1581-1599 Antwerpen

Joos De Costere 1581

Gillis Van Kerckhove 1581

Goossen Hendrickx 1586-1608 Roeischuit

Hans Verscheyen 1587

Pieter Roose 1595

Pauwel Van der Vekene alias 
Thijs

1599-1612

Boudewijn De Gendt 1612

Dirk Boutens fs Jacob 1623 Antwerpen

Jan Wijns 1636 Antwerpen

Jan De Gendt 1641-1642

Michiel Thijs 1643
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Schippers van Mariekerke

Naam Periode Type schip Buitenpoorter

Herpere Baert fs Geert 1467

Jan Viers fs Jan 1476 Vervoer van 
verse vis

Pieter Nocke fs Jan 1522-1530

Antoon Vreys/Faes 1524-1527

Jan Cloet 1536

Jan De Berlaere fs Romein 1541-1548 Waterschip 
(visvervoer)

Danneel Noetken/Nocke fs 
Pieter

1541-1542 Antwerpen

Joos Steylaert fs Joos 1541-1552 Antwerpen

Pieter Van Swaerveld 1541-1563 Waterschip 
(visvervoer)

Gillis Van Boven fs Hendrik 1547 Antwerpen

Joost Van Boven fs Hendrik 1548 Antwerpen

Jan Hou fs Hendrik 1550 Waterschip 
(visvervoer)

Antwerpen

Pieter Seghers fs Antoon 1552-1556 Antwerpen

Pieter De Cock 1560 Pleit

Cornelis Van Oosbroeck fs 
Jan

1561 Antwerpen

Danneel Peerman 1562-1566 Roeischuit

Adriaan Brant 1581-1583 Roeischuit

Mattheus De Cock fs Pieter 1588 Antwerpen

Jasper Thijsbaerdt 1642-1643

Vissers

De inwoners van Baasrode en vooral Mariekerke waren zeer bedrijvig in de 
visserij. In 1318, 1324 en 1414 telde Mariekerke respectievelijk 6, 8 en 10 
vissersbootjes die gelijktijdig bedrijvig waren tussen Eikevliet en Hontemuide,68 
bovenop enkele bootjes die eerder stroomafwaarts de netten uitwierpen. Ook 
Baasrode stond bekend om zijn vissers. In de 14de eeuw waren ze minstens met 
17, in de 15de eeuw met 25 en in de 16de eeuw met 21. In Sint-Amands waren er 
minder vissers aanwezig. In deze eeuwen werd zowel met ‘seys’ als ‘volemers’ 
gevist. Een ‘sey’ is een platboomd zeilschip, tot 19,5 meter lang en 2,5 meter 
breed. Ze waren ‘zeer ranck, licht van houte ende laech bij den waeter opgetim-
mert’.69 ‘Volemers’ waren zoals de latere emers kleiner en geroeid.

Uit een document van 1450 blijkt dat Baasrode samen met Mechelen de vismijn 
van de grote stad Brussel bevoorraadde. De handel was zo belangrijk dat de 
Baasroodse kooplieden gunstiger verkoopsvoorwaarden verkregen. Zij mochten 
als enigen in het klein verkopen vooraleer de eigenlijke markt van start ging.70 
Wanneer Filips de Goede in deze stad op 20 september 1447 een groot banket 
gaf voor een resem ambassadeurs, stond er trouwens ‘poisson de Basseroe’ op 
het menu.71 Ook in het Brusselse vismijnreglement van 1517 valt af te leiden dat 
de zoutwatervis vanuit Antwerpen en Steenbergen naar Baasrode en Mechelen 
werd verscheept, om vervolgens met wagens en ‘mitter hant’ naar de Brusselse 
vismijn gebracht te worden. Voor zoetwatervis worden eveneens Baasrode en 
Mechelen vernoemd.72 Mogelijk wil men in deze teksten met ‘Baasrode’ eerder 
Mariekerke bedoelen, want vooral daar woonden de uitventers. 

Baasrode, een vergeten geschiedenis 821-1648
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De wereldfaam die de Sint-Amandse dichter Emile Verhaeren nog tijdens zijn 
leven genoot, wordt na zijn dood nog meermaals bevestigd. Een van de landen 
waar hij in hoog aanzien stond was Rusland. In dit land was Valerij Brjoesov 
(1873-1924) een onvermoeid vertaler van zijn poëzie die ook vanaf 1906 al zijn 
vertalingen in diverse publicaties verspreidde. Hij ligt ook aan de basis van de 
reis die Verhaeren met zijn vrouw Marthe Massin in 1913 maakte naar Rusland 
om er lezingen te gaan geven te Sint-Petersburg en te Moskou. De sociale poëzie 
van Verhaeren sprak het Russische publiek aan. De wurggreep van de industriële 
grootsteden op het platteland en zijn bewoners vertolkte Verhaeren in bundels 
als “Les Villes tentaculaires” en “Les Campagnes hallucinées”. Hij had in Rusland 
het imago van een sociaal geëngageerd en visionair dichter die de heraut was 
van nieuwe tijden in de wereld. In de periode rond de Russische Revolutie en 
het begin van de parlementaire democratie moeten Verhaerens gedichten een 
bijzondere betekenis hebben gehad. 

Talrijke jonge schrijvers, onder wie Konstantin Paustovski (1892-1968) keken 
naar Verhaeren op en schreven vaak over hem. In het Nederlandse taalgebied 
is Paustovski vooral bekend door de publicatie van zijn memoires. Vanaf 1970 
verschenen die ook in het Nederlands bij de Arbeiderspers te Amsterdam, in de 
reeks Privé-domein in zes aparte delen. In het deel “Verre Jaren. Herinneringen 
aan het tsaristische Rusland” schetst Paustovski een beeld van nachtelijk Moskou. 
Hij ziet er de vele affiches waarop in grote letters een lezing van Verhaeren 
wordt aangekondigd. Hij schrijft in dit autobiografische verhaal: “Op het Rode 
Plein waren vuren ontstoken. Voorbijgangers en koetsiers warmden zich eraan. 
Rook lag over het plein. Op de muren rondom zag ik affiches van het Kunst-
theater met een vliegende meeuw erop en andere affiches met in vetgedrukte 
letters Emile Verhaeren erop. ‘Wat is dat’, vroeg ik aan Dina. ‘Verhaeren is mo-
menteel in Moskou’ antwoordde hij. Ik moest helemaal de kluts kwijt zijn, want 
toen hij naar me keek, barstte hij in lachen uit. ‘Wacht maar, je zult je ogen nog 
uitkijken’”. Sommige mensen herkenden Verhaeren op straat, gingen op hem toe 
en schudden hem de hand, met tranen in de ogen.

Na zijn memoires volgde van Paustovski in 2016 nog een afsluitend boek: 
“Goudzand”, waarin verhalen, bedenkingen en brieven werden bijeengebracht. 
Bij zijn beschrijvingen van het toenmalige Rusland laat Paustovski zich soms 
inspireren door de beelden uit de taal van Verhaeren. Hij schrijft in “Goudzand”: 
“De fabriek waar ik werk doet mij denken aan een van de meest gruwelijke en 
sombere koortsdromen van Verhaeren”.

Met de Duitse invasie van augustus 1914 krijgt het werk van Verhaeren een 
speciale betekenis. Paustovski ziet hierin de moed en de onverzettelijkheid van 
België tegenover de Duitse agressor, stelt hij in “Onrustige jeugd”. Ook het revo-
lutionair vuur ontwaart hij in de Revolte-gedichten van Verhaeren. In december 
1917 is de bolsjewistische revolutie volop aan de gang en dan is Paustovski 
aanwezig op een lezing van Maksimilian Volosjin over Emile Verhaeren. Op het 
podium stond Volosjin te declameren en betreurde het lot van 300 dichters die 
Frankrijk in de oorlog had verloren. Hij vermeldde aan het einde de noodlottige 
dood van Verhaeren wiens beide benen waren afgesneden, aldus nog Paustovksi 
in “Goudzand”.

Deze getuigenissen over de betekenis van Verhaeren als schrijver in de intel-
lectuele kringen in de Russische maatschappij van de jaren 1900 lezen we in 
het jongste nummer van “Brieven van Emile”, de nieuwsbrief van het Emile Ver-
haeren genootschap. Frank De Cuyper heeft het erin uitvoerig over Verhaerens 
invloed op Paustovski.

Russische schrijver Paustovski in de ban van Emile Verhaeren
Paul Servaes

Emile Verhaeren houdt een lezing te Moskou 

Emile Verhaeren tijdens zijn lezing te Moskou. Krijttekening en schilderij van Leonid Pasternak, 
vader van schrijver Boris Pasternak
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Een zonderling zolderverhaal

Toen een Puurs echtpaar zich hun woning kochten, kregen ze van de verkoopster 
de zonderlinge opdracht dat de twee schilderijen die zich op zolder bevon-
den aan de woning zouden blijven. De bewuste schilderijen zijn geen doorsnee 
konterfeitsels met als onderwerp een landschap, een dorpszicht, een stilleven 
met bloemen of een portret. Het ene (olie op doek, 87 x 82 cm.) lijkt wel 
het ontwerp van een tapijt. Rond een centrale blikvanger bevinden zich op 
donkerrode achtergrond, aan de vier zijvlakken, tapijtachtige versieringen. Op 
de vier hoeken, in blauw, vier vierkanten met rechtsboven een klimmende en 
links een krimpende maan met een ster. Rechts beneden een sfinx en links een 
piramide. Deze onderwerpen verwijzen naar het Midden-Oosten, naar Egypte en 
de moslimwereld.

In het middendeel, in lichtere kleuren in een cirkel, een wapenschild in twee 
delen. In het onderste deel, het Jeruzalemkruis (een Latijns krukkenkruis met 
vier Griekse kruisjes in de armen) van de Orde van het Graf van Jeruzalem. In 
het bovendeel twee armen, een naakte en een beklede, midden een kruis boven 
witte wolken. De handen hebben een wond in de handpalmen. Als schildhoofd 
een dalende witte duif, verbeeldend de Heilige Geest onder een gouden kroon. 
Rondom in een band de tekst: ‘Jerusalem, zoo – ik  U vergete dan – worde 
mijne rechte – hand vergete’. Het wapenschild blijkt, als behoeders van het Hei-
lig Land, het wapen te zijn van de franciscanen. De naakte arm duidt op Christus 
en de beklede op de Heilige Franciscus, die ook de stigmata, de wonden in de 
handpalmen, zou gehad hebben. De schilder heeft hierbij duidelijk verwezen 
naar Jeruzalem.

Het tweede schilderij (eveneens olie op doek, 112 x 91 cm.) is een stilleven met 
wellicht een ingebeelde reis als onderwerp. Bovenaan, midden een lauwerversie-
ring, het wapenschild van de Orde van het Heilig Graf van Jeruzalem: in rood op 
witte ondergrond een Jeruzalemkruis. Op een tafel, met op de rand ‘OOST WEST 
T’HUIS BEST’, zijn reisattributen uitgestald: een reiskoffer met de initialen A en 
C en op plakband de naam ‘JERUSALEM’. Verder een reistas, een wandelstok, 
een paraplu, een jas en hoed, een wereldbol, een verrekijker, een zonnebril, een 
vergrootglas, een plan van Palestina, een kleiner tasje en een spoorboek van 
de Belgische Spoorwegen, eenzelfde van vóór 1914. Op de achtergrond, achter 
bomen een spitse kerktoren en een witte stenen molen. Op de achterzijde de 
naam Fons Callens en het jaartal 1913.1 

De kunstschilder Alfons Callens

Na surfen op het internet blijkt Alfons Callens een schilderende inwoner geweest 
te zijn van Boechout, een buurgemeente van de stad Lier en de silhouetten van 
de kerktoren en de toenmalige windmolen kloppen. 

Heeft Alfons Callens, de maker van de schilderijen en met de letters A en C op 
de koffer, misschien gedroomd van een reis naar Jeruzalem? Heeft hij de reis 
gemaakt of heeft de Eerste Wereldoorlog dat verhinderd. Wie was hij en waarom 
dienden de schilderijen op de zolder of alleszins aan de woning te blijven? En 
hoe kwamen ze in Puurs terecht?

Het geheim van Willy Callens 
Louis Callaert
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De woning werd, volgens ankercijfers in de voorgevel, gebouwd in 1711. Meer 
dan waarschijnlijk door brouwer Cornelius Maes (1668-1760), die er tot zijn 
overlijden woonde. In 1761 verkochten de erfgenamen de eigendom aan het 
echtpaar Jan-Baptist Vervrangen-Maria Verdickt. Jan-Baptist is schepen en bur-
gemeester van Puurs geweest, was pachter van de Zeuthoeve en schrijver van 
een geschiedeniskroniek.2 

Tot latere bewoners hoorde het grote gezin van rijksveearts Philip Coenraets. 
Zoon Edmond Coenraets (1852-1925), vice-rector van de KULeuven, werd er 
geboren en overleed er. Had de monseigneur iets met de schilderijen te maken? 
Navraag aan de universiteit leverde geen oplossing voor het raadsel. 

Uit de verdere zoektocht naar de ontraadseling van het probleem, bleek dat 
tijdens begin jaren zestig van vorige eeuw de woning werd gehuurd door Willy 
Callens (officieel Frans Constant Willem), zoon van… Alfons Callens. Hij staat 
ingeschreven in het bevolkingsregister en de kiezerslijst van de gemeente. Willy 
was een bewuste Vlaming die bij de naweeën van WO II werk vond in de 
machinefabriek Constant Philips en zich in Puurs vestigde. Hij heeft een korte 
biografische nota geschreven over zijn kunstminnende vader en Alfons Callens 
wordt tevens vermeld in enkele uitgaven over de Lierse Tekenschool.3 

Alfons Callens, officieel beginnend met de Lierse naam Gummarus (Boechout 
1864-1942), was een zoon van klompenmaker, kleine houthandelaar en te-
vens herbergier “In het Woud” Jos Callens en van Joanna Catharina Somers. 
Hij volgde middenschool in Lier en academie in Lier en in Antwerpen. In de 
Lierse academie duikt hij voor het eerst op in het schooljaar 1878, wanneer hij 
zondagsklas volgt in de opleiding ’Sieraden in omtrek naar print’ en waarvoor 
hij de eerste prijs behaalt. Ook de volgende jaren is hij primus in een aantal 
leervakken, onder andere van hout- en marmerschildering. Hij moet zich vervol-
maakt hebben in de Antwerpse academie en in 1887 presenteert hij drie werken 
op een tentoonstelling in Lier: een landschap, een stilleven met vruchten en een 
met bloemen.

Van beroep was hij huisschilder. Als meester-decorateur werkte hij zelfs in Ant-
werpen en Brussel en was hij een cultureel beslagen iemand. Hij was mede-
oprichter van Kunstkring Streven en lid van de in 1893 opgerichte Lierse Kunst-
kring Kenisgilde. Fons Callens was ook ontvanger van het Weldadigheidsbureel, 
de voorloper van de Commissie van Openbare Onderstand, hield van toneelspe-
len en van zingen. Buiten zijn specialisatie, het schilderen van imitatiemarmer, 
schilderde hij ook als liefhebber landschappen, stillevens en enkele portretten.

Een aantal vraagtekens

In de nota is niets vermeld over de twee schilderijen op de zolder. Ook niets over 
Jeruzalem. Willy Callens heeft er bovendien niets over verteld aan zijn kinderen 
en kleinkinderen. Het bestaan van de schilderijen, het zolderverblijf en de ge-
heimhouding waren een reden voor verdere opheldering. Contact met de dochter 
van de verkoopster werd niet beantwoord. Waarom zoveel belangstelling van 
Alfons Callens in Palestina en het Midden-Oosten? En waarom het verzwijgen 
door zijn zoon? 

Het Joodse volk, dat al veel eeuwen verspreid leeft, was op het einde van de 
19de eeuw in Oost-Europa, waar het talrijk aanwezig was, weinig geliefd. Door 
politieke en economische problemen ontstond er een vruchtbare voedingsbodem 
voor het aloud aanwezig antisemitisme. Daardoor kwam er een Zionistische 

beweging op gang met het verlangen van een vestiging in Palestina, het meer 
dan eenmaal verloren vaderland. In de jaren 1880 begon een immigratiebe-
weging naar Palestina en in 1909 stichtten Joodse voortrekkers in Tel Aviv (het 
oude Jaffa) er hun nieuw land. De staat Israël zou pas echter in 1948 gecreëerd 
worden. 

Had Alfons Callens sympathie voor de Joodse vestiging in Palestina en had zoon 
Willy, gezien zijn belangstelling voor de Nieuwe Orde, dat niet? De Nationaal 
Socialisten in Duitsland waren verre van joodsvriendelijk. Het oordeel van fun-
damentele katholieken, ook in Vlaanderen luidde dat de joden verantwoordelijk 
waren voor de uitlevering en de veroordeling van Jezus van Nazareth.

Was er voor Willy Callens een probleem? Enerzijds bewonderd werk van zijn va-
der bezitten en anderzijds het lot van de joden tijdens de Tweede Wereldoorlog? 
Het raadsel blijft een raadsel. 

Geschiedenis herhaalt zich. Palestina, Israël en het Midden-Oosten staan thans, 
een eeuw later, weer in de actualiteit.

Noten

1 Met dank aan fotograaf Kurt Willaerts voor de foto’s
2 Met dank aan Dirk Binon voor de mededeling betreffende de oudste bewoners van de woning
3 Met dank aan Maria Van den Bergh, schoondochter van Willy Callens, voor de lezing van de biogra-

fische nota en Marc Mees voor de aanvullende gegevens uit: J.-B. DE WEERDT, Stad Lier. Teeken- en 
Bouwkundige School. Verslag, Lier, 1884, resp. p. 82 (1878), 89 (1880), 92 (1881), 96 (1882), 102 
en 105 (1883) en Plechtige Prijsuitdeeling 18 october 1887. Teeken- en bouwkundige school der stad 
Lier. Schooljaar 1886-1887, Lier, (1887), p. 3
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Meer en meer worden archieven gedigitaliseerd en geïnventariseerd. Top! Want 
erg gemakkelijk is het om vanachter je bureau op volledige schermbreedte en in 
een goede resolutie documenten te kunnen lezen, die je dankzij een trefwoord op 
een digitaal ‘plateau’ worden aangeboden. Het maakt efficiënt en tijdbesparend 
werken mogelijk. Respect voor die vele vrijwilligers die dit mogelijk maken. Maar 
toch. Ik denk dan altijd aan die vorsers die vijftig of honderd jaar geleden on-
derzoek deden in een archief, waarvoor ze meerdere dagen van huis weg waren 
en met potlood op papiertjes ofwel de beknopte inhoud noteerden of complete 
archiefstukken transcribeerden. En met goede resultaten uitpakten! Want zij, ge-
wonnen voor het idee dat archiefonderzoek de basis is van historische studie en de 
daaruit volgende publicaties, werden de kenners van een specifiek archieffonds. 
Vele studenten en auteurs borduren nu nog altijd verder op hun archiefwerk. 

Ook eind jaren tachtig van vorige eeuw nam ik meermaals een erg vroege trein 
richting Brussel om daar aan het Algemeen Rijksarchief tussen gelijkgezinden 
te wachten tot de deur openging. Het grote voordeel aan dat wachten waren de 
contacten die je daar legde – ook in de rijksarchieven van Antwerpen en Beveren 
trouwens – en door de gesprekken heen wist je op de duur wie zich met wat 
onledig hield. Het doorspelen van gegevens uit archiefstukken was dan ook sche-
ring en inslag. Zelfs jaren later nog krijg ik informatie doorgestuurd van dezen 
die zich herinneren dat Hingene mijn voornaamste interessegebied uitmaakt. Een 
ander aspect – naast de specifieke geur van archivalia – dat je mist bij het 
zoeken via een uitgebreide databank is eerder gevoelsmatig: het ‘eureka’ dat een 
document waar je al jaren naar zoekt en waarvan je eigenlijk niet meer hoopt het 
nog te vinden, daar plots voor je neus ligt. Ieder die dit al heeft mogen ervaren, 
weet wat ik bedoel. Dat maakt je dag goed. Toevalstreffers zijn het.

Het genereuze testament van Jan Baptista Wans

Het Oud Gemeentearchief van Hingene is vrij uitgebreid. Het archief omvat meer 
dan vijftig lopende meter en is verpakt in dozen, genummerd van 1 tot 544. 
Daarvan zijn 460 nummers met een summiere omschrijving opgenomen in de 
inventaris en een deel ervan is meer in detail geïnventariseerd, te gebruiken 
via ‘search.arch.be’. Maar de pakken 461 tot 544 hebben alle het etiket ‘losse 
stukken’, wat voor een ‘curieuzeneus’ een uitnodiging is om er in te grasduinen. 
Steekproefsgewijs pikken we er om de 5 nummers een doos uit. Het gaat veelal 
om 18de-eeuwse archivalia, waarvan het onderlinge verband niet altijd duidelijk 
is. Toch treffen we meer dan eens oudere archiefstukken aan. 

Zo ook in doos 544, waarin documenten zitten betrekking hebbend op de Sint-
Stefaankerk in Hingene-Dorp. Heemkundige Leopold Mees (1850-1901) heeft 
ze denkelijk wel in handen gehad, maar ze als onbruikbaar voor zijn opzet terug 
weggelegd. In Mededelingen 28 publiceerden we een artikel over de Antwerpse 
kunstschilder Jan Baptista Wan(t)s, in Hingene begraven in 1690.1 Dat hij kort 
voor zijn overlijden een testament had laten opstellen bij de Puurse notaris Van 
Breedam wisten we, maar we vinden het notariaat Van Breedam niet terug in het 
Rijksarchief Antwerpen, hoewel archivaris Bousse in een artikel in een van onze 
eerste jaarboeken deze notaris aanhaalt.2 Het vinden van dat testament en het 

vinden van de kaveling van zijn goederen zou ons immers meer kunnen leren 
over wat er met zijn schilderijen is gebeurd, als hij die al in huis had, in de hoop 
die nog te kunnen traceren. Ik heb wel een sterk vermoeden dat die via juffrouw 
Margot Van Damme terecht zijn gekomen bij de familie Everaert in Rupelmonde.

Dat hij via zijn laatste wilsbeschikking een schenking deed aan de Armen van 
Hingene, lees de openbare onderstand, hadden we ook al ergens gelezen en 
dus bekijk ik archivalia met betrekking tot de kerk met meer aandacht. Et voilà, 
daar vis ik het testament uit een stapeltje documenten. Wel een kopie, maar toch 
een die een glimlach op mijn gezicht tovert. De notariële akte werd op 7 januari 
1690 in de woning van de testateur opgesteld door Peeter van Breedam in 
aanwezigheid van de getuigen Adriaen de Vleeshouwer en Jacques Peeters. Wans 
is wel een beetje ziek, maar is nog bij zinnen, wordt gesteld. Als testament-
uitvoerders worden de heren Maximiliaen en Peeter Van Damme aangeduid. De 
eerste is baljuw van Hingene, de andere is rentmeester van graaf d’Ursel. Beiden 
zijn trouwens ook erfgenaam, samen met hun zus Margriet, aangesproken als 
juffrouw Margot, en die gehuwd is met Joannes Everaert, controleur van de 
tolrechten in Rupelmonde.   

Jan Baptista Wans wenst begraven te worden op het hoogkoor van de kerk in 
Hingene en op zijn graf moet een zerksteen komen met een epitaaf. Honderd 
missen van requiem waarbij telkens het ‘de profundis’ zal gelezen worden, 
moeten volstaan om de transitie vagevuur-hemel te bewerkstelligen. Verder zul-
len de jongelui van Hingene die naar zijn uitvaart komen en ten offer gaan, 
getrakteerd worden op een ton bier. En voor de schepenen die ten offer komen, 
voorziet hij twee mogelijkheden: of ze genieten een vierendeel wijn of ze wor-
den uitgenodigd aan tafel bij het uitvaartfeest. Zeg nu zelf, toch een schitterend 
idee om veel mensen naar de dienst te laten komen.

Dan komen zijn wereldse goederen aan de beurt. Anna Catharina Van Huylen-
donck, zijn dienstmeid, erft ofwel alle roerende goederen, zoals het huisraad, 
zijn bed en ledikant, enzovoort, uitgezonderd de schilderijen en het aanwezige 
cash geld of ze mag een rouwkleed kiezen of het geldbedrag daarvoor. Dan 
volgen de belangrijkste items en die schenkt hij aan de Armen van Hingene. 
Eerst ontvangen ze een lijfrente van Fl 25 op naam van zijn enige dochter Marie 
Wans die kloosterlinge is bij de norbertinessen in Antwerpen. Die lijfrente moet 
jaarlijks uitgekeerd worden door de stad Dendermonde, waar al eens vertraging 
opzit. Dan zijn er nog twee renten van Fl 400 kapitaal elk, de eerste ten laste 
van Gaspar De Smeth, gehypothekeerd op zijn hofstede in het Dorp van Hingene, 
en de andere ten laste van Jacques Machiels, getrouwd met Elisabeth Peeters 
en weduwe van Jan Parijs. De Armen komen ook in het bezit van 11 dagwand 
bouwland, het Eyland, in Hingene en zijn hofstede met grond en aanhorigheden 
in het Dorp, waar hij nu woont, en die hij gekocht had uit het sterfhuis van 
wijlen Dirick Van Damme. De renten en lasten die er op rusten, komen uiteraard 
ten laste van de Armen. En bovendien krijgen ze die goederen niet zomaar, 
daar staat wat tegenover. Zo verplicht hij de Armen jaarlijks tot een gezongen 
jaargetijde voor hem, aangekondigd door klokgelui de avond voordien en op de 
dag zelf. Aan de aanwezige armen zal dan roggebrood uitgedeeld worden. Aan 
zijn dochter moeten ze elk jaar Fl 65 betalen, zonder dat haar overste of de 

Toevalstreffers
Benny Croket
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kloostergemeenschap er gebruik zal van mogen maken. En in het kleine huisje 
achter de schuur mogen eeuwigdurend en gratis twee arme vrouwen wonen, ge-
boortig van Hingene en ondersteund door de armentafel. Deze vrouwen kunnen 
bovendien gratis de hof gebruiken zoals die nu qua oppervlak gebruikt wordt. 
Duidelijk wordt nog gestipuleerd dat het onderhoud van dit huisje ten laste is 
van de Armen en zeker niet van de bewoners. Wans besluit zijn testament met 
een erg belangrijk punt, namelijk dat als de Armen deze wilsbeschikking niet 
naar behoren onderhouden, dat dan de schenking teniet wordt gedaan en wordt 
overgedragen aan de erfgenamen. Later voegt hij er nog aan toe dat als de 
organisatie van de Armen zou gesplitst worden over Hingene-Dorp en Natten-
haasdonk, dat dan alles in het voordeel blijft van Hingene-Dorp.

De schenking Wans was in 1692 goed voor 28% van de inkomsten van de Ar-
mentafel.3 De hofstede wordt echter al snel verkocht, maar het bouwland en het 
huisje blijven tot in de 19de eeuw tot het patrimonium van de Armen behoren. De 
juiste situering van de hofstede en het armenhuisje in de huidige E. Vleminckx-
straat is voer voor later. En dat er schilderijen aanwezig waren in zijn huis, die 
te goed waren om ze aan de meid over te laten, is nu wel duidelijk. Nu nog een 
‘staat van goed’ vinden en de kaveling onder de erfgenamen. Die zouden ons al 
veel wijzer maken. Hopen maar op nog een toevalstreffer.

De klok van Van den Gheyn en herstellingen aan de kerk van Hingene 

Uit het Mechelse stadsarchief kreeg ik een korte akte toegestuurd betreffende 
een nieuwe klok voor de kerk van Hingene.4 Die klok was in 1598 in de toren 
gehangen door een zekere Gommaer, timmerman uit Puurs5 en gegoten door 
de Mechelse klokkengieter Pieter van den Gheyn. Niet over zijn werk maar over 
het verteer was discussie ontstaan tussen de klokkengieter en het dorpsbestuur 
van Hingene. Dezen gingen er klaarblijkelijk vanuit dat ze het verteer dat er 
was geweest tijdens het opstellen van het koopcontract en op het moment dat 
Van den Gheyn in Hingene was en in de herberg van Peeter van den Kerckhove 
met ene Jacques Gheylens, de meier en de griffier van Hingene wat hadden 
verbruikt, mochten in mindering brengen. De 47-jarige Peeter Van den Gheyn 
verklaart bijgevolg onder ede voor de schepenbank van Mechelen dat er over de 
teerkosten geen akkoord bestaat met het Hingense dorpsbestuur, maar dat hij 
wel voor zichzelf wil betalen. 

Rond 1600 waren er dus herstelwerken aan de gang. In de kerkrekening over 
1598 lezen we dat Peeter Huybrechts al eens Fl 35 ontving voor werken aan 
de toren en voor het plaatsen van een nieuwe windhaan.6 En ook in dezelfde 
archiefdoos 544 vinden we contracten voor meerdere werken aan de kerk. Een 
eerste is gedateerd 23 april 1604 en is een contract met dezelfde Peeter Huy-
brechts, meester schaliedekker uit Antwerpen.7 Zijn opdracht bestaat erin een 
groot deel van de schaliën aan de west- en zuidzijde van de torenspits te ver-
nieuwen, de rest van de torennaald en het dak van de beuk te controleren en de 
slechte stukken te vervangen met de gerecupereerde schaliën. Ook moet hij de 
haan laten vergulden en zorgen voor een nieuwe vergulde appel onder het kruis, 
conform aan de appel op de kerk van Bornem of dus groter dan de huidige. 
Verder kan hij de kantelen van de kerk voor en achter bezetten en de loszittende 
stenen vastmaken. Een ander werkje is de klimop verwijderen van de toren tot 
tegen het Sint-Stevenskoor. Een laatste karwei is het ticheldak boven het hoog-
koor herstellen en daarvoor nieuwe dakpannen leveren. Dat hoogkoor zal in 
1618 afgebroken worden en vervangen worden door een complete nieuwbouw.8 
Een tweede reeks documenten handelt over de vergroting en verhoging van de 
beuk in 1687. De werken omvatten toen meer dan enkel een nieuwe barokke 

voorgevel. Die gevel was het gevolg van de uitbreiding van de beuk. Aannemer 
Livien Mathys stond voor een deel van de werken in, denkelijk enkel voor de 
aanpassingen aan zoldering en dak, want aannemer Jacob Jacobs uit Puurs 
realiseerde de gevel.

De Cuypershoeve of ‘het hof beneden den meulen van Hingene’

Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat ook digitaal soms toevalstreffers te 
rapen vallen. Op zoek naar meer informatie over de Antwerpse familie Van 
Tanerijen in het Felixarchief (Stadsarchief Antwerpen) in verband met Hingene 
en Bornem, botsen we op enkele akten in de schepenregisters die onze aandacht 
trekken. We zijn sterk overtuigd dat telgen van deze familie in de 15de en 16de 
eeuw meer dan hun belang hebben in onze plaatselijke geschiedenis. En het 
versterkt ons vermoeden dat stedelingen uit Antwerpen en Mechelen, actief in 
de handel, al lang voor de 16de eeuw grootgrondbezitters waren in onze regio. 

Zo is er bijvoorbeeld in 1472 de ruil van een hoeve op de Hingense Kouter 
door Jan de Pierefite alias Chermoey, een rijk geldwisselaar uit Antwerpen en 
zijn vrouw Katline du Bosquiel, een dochter van Colart du Bosquiel en Johanne 
Van Tanerijen.9 Deze hoeve met huis, bijgebouwen, hof, boomgaard, landen, 
beemden en bossen, alles in Hingene gelegen, omvatte 26 bunder of zo’n 34 
hectare. Dat is niet weinig. Hij ruilde deze hoeve met Adriaen Van den Broecke 
en Adriane van Crocht, die daarvoor goederen afstonden in Wommelgem. Op de 
hoeve rustten wel meerdere erflasten, te vergoeden aan de kerk van Sint Rom-
bouts in Mechelen, de H. Geest en de kerk van Hingene, de kerk van Haecxdonc, 
de kapelanen van Eycke, de heer van Rumst, de heer van Bornem.

Een hele tijd heb ik me afgevraagd om welke hoeve dit kon gaan. Tot ik deze 
akte kon koppelen aan Hingense archiefstukken en waaruit duidelijk wordt dat  
het om de voorganger van de Canegemhoeve gaat, de zogeheten Cuypershoeve, 
waarvan de nog bestaande en beschermde duiventoren een mogelijk restant is? 
In een van de documenten lezen we immers dat Marie Van Tanerijen, weduwe 
van wijlen Pieter de Cuypere, die goederen in 1444 verkoopt aan Willem Van 
Tanerijen; deze laat de hoeve in 1470-1471 over aan het echtpaar de Pierefite-
du Bosquiel en kort daarop komt Adriaen Van den Broecke om de hoek piepen. 
Ook de opvolgers kennen we, maar dat is voor een andere keer. Wordt vervolgd. 

Al is het interessant en uitnodigend om digitaal historische opzoekingen te doen, 
toch blijft onze conclusie dat zich fysiek begeven naar een archiefdepot kan 
lonen. Ook naar archieven verder weg. En dat er nog vele verborgen archief-
bronnen over onze streek onaangeroerd blijven. Ze liggen te wachten om als 
toevalstreffers ontdekt te worden. 

Noten:

1 CROKET, B., ‘Wans, een Antwerps barokschilder in Hingene’, in: Mededelingen 28, (VHKB), Bornem 
2017, p. 4-7

2 BOUSSE, A., ‘De bronnen voor de geschiedenis van Klein-Brabant op het Rijksarchief te Antwerpen’, 
in: Heemkundig jaarboek, (VHKB), Bornem 1966, p. XII-XXII

3 RAA, T17/056/34, Rekening van de H. Geesttafel 1690-1696
4 SAM_SR223_54recto en verso: 5 december 1600 
5 Vermoedelijk Gommaer van Ballaere, timmerman en molenbouwer
6 Deze rekening is te vinden in het Parochiearchief van Nattenhaasdonk, bewaard in het Gemeentear-

chief van Bornem: ArNaWi_D004_002
7 RAA, D056/544, los stuk d.d. 23/04/1604
8 VAN LANGENDONCK, L., ‘De oude kerk’, in: Op maat van de hertog de bouw van een nieuwe kerk voor 

Hingene (1872-1906), (Kasteel d’Ursel-Provinciebestuur Antwerpen), Hingene 2006, p. 45 
9 Stadsarchief Antwerpen, Schepenregister SR#82 fo.108-109
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De eerste wielerclubs in Klein-Brabant ontstonden op het einde van de 19de 
eeuw. Ter gelegenheid van allerlei feestelijkheden in het dorp organiseerden 
zij de zogenaamde wielrijdersfeesten. Dit namiddagvullend programma bestond 
uit een aantal behendigheidsspelletjes die men, gezeten op een fiets, diende 
uit te voeren. Eierkoers, vogelpik en ringsteken kwamen veelvuldig voor, maar 
men adverteerde ook met spektakels die luisterden naar namen als Het Rad 
van Avontuur, Jacht op Lucifer en Ontdekking van de Premiejagers. Daarnaast 
bestond er eveneens een competitie voor de mooist versierde fiets of de best 
verklede wielrijder.

Op 12 april 1903 reden de deelnemers aan Parijs-Roubaix-Antwerpen, via de 
Provinciale Baan, vanuit Dendermonde richting Willebroek. Maar die eerste wed-
strijden die onze streek doorkruisten, werden niet door iedereen gesmaakt. Zo 
ging het verslag van de wedstrijd Ophem-Puers-Ophem van 4 augustus 1907 
niet zozeer over de sportieve prestaties, maar wel over de bloknageltjes die te 
Liezele op het wegdek lagen uitgestrooid en over de jongeman uit Puurs die één 
van de renners met een knuppel te lijf ging.

Vóór de Eerste Wereldoorlog werden in Klein-Brabant slechts sporadisch wed-
strijden georganiseerd, maar vanaf 1918 volgde een eerste bloeiperiode. Voor 
een aantal jonge streekrenners lag in de jaren twintig en dertig een succesvolle 
loopbaan als beroepsrenner in het verschiet. Louis Rolus, Pol Roosemont en Karel 
Tersago waren de trots van de vele Klein-Brabantse wielerliefhebbers, maar ook 
Frans Bonduel uit het naburige Baasrode wist telkens wanneer hij aantrad in een 
wedstrijd de nodige supporters op de been te brengen.

In deze periode richtten vooral cafébazen straatkoersen in voor beginnelingen. 
Een druk bijgewoonde wedstrijd – waarvoor de deelnemers zelfs geen vergun-
ning van de BWB hoefden voor te leggen – zorgde immers voor heel wat extra 
inkomsten. Die gewone straatkoersen betekenden voor sommige van die jonge-
ren de opstap naar een heuse wielercarrière.

Ook enkele velomakers uit de streek organiseerden wedstrijden. Zo was er Ka-
miel Messelis, een uit West-Vlaanderen afkomstige ex-beroepsrenner, die kort 
na WO I in Bornem een fietsenzaak-annex-café opende. Hij nodigde maar al te 
graag zijn broer Jules en zijn vrienden Cyriel Van Hauwaert en Odiel Defraeye 
uit om een koers in Bornem bij te wonen. Al die West-Vlaamse vedetten die 
daar langs de kant van de weg stonden, oogstten vaak meer bekijks dan de 
deelnemende renners zelf. Andere velomakers, zoals Frans Paridaens en Karel 
Vermeiren uit Puurs, sponsorden enkele plaatselijke renners door hen een zelf 
vervaardigde fiets te schenken in ruil voor de nodige reclame.

Verder waren er nog de wieler- en supportersclubs die beroepsrenners uitno-
digden en, aangezien het parcours van zo’n wedstrijd vaak heel Klein-Brabant 
doorkruiste, zorgden voor de nodige feeststemming in alle dorpskernen. In Sint-
Amands richtte Veloclub De Lustige Trappers in september 1920 het Kampioen-
schap van de Scheldestreek voor beginnelingen in. Steeds op zoek naar nieuw 
talent voor de uitbouw van hun ploeg, tekenden verscheidene wielerfabrikanten 
present tijdens deze wedstrijd.

In september 1939 werden tal van renners gemobiliseerd. Desondanks bleven de 
wedstrijden onverminderd doorgaan. Voor de jongste categorieën was er zeker 
geen probleem en de intussen gemobiliseerde renners konden alsnog aan een 
wedstrijd deelnemen door een dag verlof aan te vragen. Ook tijdens de Duitse 
bezetting bleef men koersen organiseren. Zowel in Mariekerke als in Bornem 
gingen er zelfs wedstrijden voor beroepsrenners door. De Klein-Brabantse profs 
Maurice Clautier, Jan Van Steen, Rik De Boeck en Jan Dielis brachten een aantal 
overwinningspalmen mee naar huis. Minder geluk hadden Louis Rolus, die op 
26 mei 1940 sneuvelde te Gottem en Frans Vinck, voor wie de oorlog het einde 
van zijn wielercarrière betekende.

Na de Tweede Wereldoorlog trad een nieuwe generatie streekrenners aan. Mar-
cel Verhoeven, Marcel Leroy, Jan Van Gompel, Nest Heyvaert en Edmond Rottiers 
startten begin jaren vijftig als nieuwelingen. Zij zouden enkele jaren later een 
contract als onafhankelijke of als prof ondertekenen. En dan was er nog Theop-
hiel De Pauw, die in Breendonk op de Hoogheide woonde. In 1952 bracht hij het 
in enkele maanden tijd van nieuweling tot onafhankelijke. Zijn wielercarrière 
stopte het daaropvolgende seizoen vrij abrupt wegens een ernstige ziekte, die 
hij opliep door een bidon met vervuild water leeg te drinken.

Door het toenemende autoverkeer in de jaren vijftig gebeurden er ook op Klein-
Brabantse wegen verscheidene ongevallen met renners. Gelukkig konden de 
meesten na enkele weken van recuperatie terug aantreden in het wielerpeloton, 
maar voor de onfortuinlijke Ludo De Bruyne kwam alle hulp te laat toen hij 
tijdens een trainingsrit gegrepen werd door een vrachtwagen. Toen Stan Ockers 

Klein-Brabant wielerland
Linda Caluwaerts

Karel Tersago toont fier zijn zegepalm (fotoarchief Michel Tersago)
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op 1 oktober 1956 overleed ten gevolge van een zware val in het Sportpaleis 
te Antwerpen werd de Grote Jaarmarktprijs, die één dag later te Bornem zou 
doorgaan, uitgesteld naar een latere datum. Ockers had precies tien jaar eerder 
de tweede editie van deze wedstrijd met glans gewonnen. En wanneer Willy 
(Rupske) Lauwers in april 1959 verongelukte op de wielerpiste van Palma de 
Mallorca, zorgde dit voor verslagenheid op de Dam te Sint-Amands. Zijn vader, 
ex-renner Constant Lauwers, werd in deze buurt geboren en daar woonden nog 
heel wat familieleden en vrienden die de wielercarrière van Rupske op de voet 
volgden.

Eén van de topevenementen tijdens dit decennium was de doortocht van de 
Ronde van Frankrijk in 1958. Ter gelegenheid van Expo 58 startte deze rit-
tenkoers te Brussel. De Tourkaravaan reed tijdens de eerste rit langs de Provin-
ciale Baan richting Gent. In alle Klein-Brabantse dorpen viel het dagelijks leven 
even stil want niemand wilde deze unieke kans missen. Wielerliefhebbers van 
heinde en verre, die getuige wilden zijn van het spektakel, zorgden voor een 
gigantische verkeersopstopping in de buurt van het Fort van Breendonk, waar 
de wegen plotseling veranderden in een enorm parkeerterrein. De inwoners van 
Klein-Brabant, en vooral deze van Ruisbroek, keken vooral uit naar hun lokale 
held Jan Adriaensens, die helemaal vooraan in het peloton zijn geboortestreek 
doorkruiste. De renners reden echter aan zo een hoog tempo dat slechts weinige 
supporters hem in de massa konden herkennen.

De jonge Jan Adriaensens nam eind jaren vijftig deel aan zijn eerste Ronde van 
Frankrijk en enkele jaren later volgde Bornemnaar Eddy Pauwels zijn voorbeeld. 
Beide renners werden door hun supporters op handen gedragen en elke keer, 
na een belangrijke overwinning of een hoge plaats in het eindklassement, kre-
gen zij in hun thuisgemeente een huldebetoon vanwege hun supportersclub, de 
plaatselijke bevolking en het gemeentebestuur.

Eddy Pauwels, die tot het midden van de jaren zestig aanwezig bleef in het prof-
peloton, had een waardige opvolger in Martin Van den Bossche. Klein-Brabant 
bezat echter nog meer wielertalent. Op de piste van Walem betwistten Johnny 
en Karel Rottiers met succes hun eerste wedstrijden. Samen met Van den Bossche 
wisten zij tot driemaal toe de nationale nieuwelingentitel naar Hingene te bren-
gen. En dan was er nog liefhebber Emiel Verbiest uit Weert, die in het voorjaar 
van 1961 geschiedenis schreef door onverwacht de wedstrijd Gent-Gent te win-
nen. Ook Louis Verhoeven, Frans Van Ranst, Ludo Goossens, Benito Vergauwen 
en Paul Van de Vijver waagden hun kans in de hoogste categorieën.

De jaren zeventig en tachtig brachten een grote bloei voor het wielerleven in 
Klein-Brabant. Talrijke jonge Klein-Brabantse renners verschenen elke week 
opnieuw aan de start van één van de plaatselijke wedstrijden, die de vele 
wieler- en supportersclubs ieder jaar weer organiseerden. In Bornem wisten de 
Verenigde Wielerclubs, in samenwerking met het gemeentebestuur, op enkele 
jaren tijd twee nationale kampioenschappen, een aankomst van de Tour en het 
Wereldkampioenschap voor studenten in goede banen te leiden. En ook later 
werd deze gemeente vaak de vertrek- of aankomstplaats van een belangrijke 
wielerwedstrijd.

Martin Van den Bossche, Karel Rottiers en Tuur Van de Vijver reden enkele jaren 
in dienst van Eddy Merckx, maar ook Fernand Peersman en Frans Kerremans 
toonden hun kunnen in het profpeloton. Vanaf eind jaren zeventig hield Breen-
donkenaar Fons De Wolf zijn Klein-Brabantse fans aan de beeldbuis gekluisterd, 
wanneer hij tijdens de finale van een grote wedstrijd weer eens helemaal alleen 
voorop reed.

Dankzij Heidi Van de Vijver, die samen met Veerle en Ilse Robberecht de nodige 
successen in de wielersport wist te behalen, afficheerden enkele wielerclubs 
regelmatig een wedstrijd voor dames. In tegenstelling tot de dameswedstrijden 
uit de jaren vijftig, die sommigen toch niet zo graag zagen doorgaan, kreeg men 
nu, net als bij de mannen, eindelijk de nodige aandacht en respect.

Door tal van omstandigheden ver-
dwenen in de jaren negentig en-
kele belangrijke wedstrijden van de 
kalender en de meeste wielerclubs 
hielden het voor bekeken. Ook door 
het overaanbod aan mogelijkhe-
den tot vrijetijdsbesteding kozen 
steeds minder jongeren voor de 
wielersport. Toch konden de Klein-
Brabantse wielerfanaten ook nu 
nog streekgenoten-profrenners zo-
als Kevin Seeldraeyers, Francis De 
Greef en Dries De Bondt in het hart 
sluiten.

Martin Van den Bossche omringd door enkele Wintamse wielermakkers (fotoarchief François Aerts)

Criterium voor beroepsrenners te Bornem (fotoarchief wijlen Henri De Clercq)

Kevin Seeldraeyers wordt gehuldigd te Sint-Amands 
(fotoarchief Jozef Hammenecker)
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De Boerenkrijg (1798) in Klein-Brabant en directe omgeving is vrij goed bestu-
deerd, betreffende de Brabantse Omwenteling (1789-1790), die op nationaal 
vlak veel ingrijpender was, blijven we meer op onze honger zitten. De publicaties 
over die revolte tegen de Oostenrijkse keizer Jozef II betreffen meestal artikels 
of boeken met een algemene inslag die het politieke bestel, de religieuze pro-
blematiek en de sociaal-economische toestand in de Zuidelijke Nederlanden als 
onderwerp hebben. Anderzijds behandelen sommige de meer specifieke feiten 
als de Slag bij Turnhout, de veldtocht naar Gent of het gebruik van pamfletten 
en liederen in de opinievorming. Referenties naar Klein-Brabant vinden we er 
praktisch niet in terug. 

Toch weten we dat ook hier in Klein-Brabant een aantal mensen – hetzij in-
woner of dorpsheer – zich erg actief hebben ingezet om die opstand en de 
daarop volgende bestuurlijke inrichting te doen lukken. Allen hadden echter niet 
dezelfde intenties. Zo mogen we Wolfgang Guillaume hertog d’Ursel, heer van 
Hingene, en zijn eega Flora prinses d’Arenberg bij de voornaamste sympathi-
santen rekenen voor de nieuwe gedachtestroom en de bijhorende politieke om-
wenteling. Dat niet alle neuzen in dezelfde richting wezen, ondervond de hertog 
toen hij een tijdje van zijn vrijheid werd beroofd in de abdij van Boudelo. Ook 
de heer van Sint-Amands, burggraaf Adrien Ange de Walckiers, was de nieuwe 
gezindheid genegen. Bovendien was zijn zoon Edouard, bankier in Brussel, een 
van de financiers van de Brabantse Omwenteling. De dorpsheer van Puurs, abt 
Benedictus Neefs van de Sint-Bernardsabdij, was eveneens een belangrijke geld-
schieter en vurig promotor van de strijd. Op de actieve en door velen ongekende 
rol van de Sint-Amandse notaris Jan Baptist Cammaert gaan we straks dieper in. 

Wat was de Brabantse Omwenteling?1

Kort na zijn studiereis door de Zuidelijke Nederlanden in 1781 probeerde Jozef II,
als monarch van het Habsburgse rijk, hier een reeks hervormingen door te 
voeren die echter bij de gevestigde politieke, kerkelijke en rechterlijke instanties 
tot veel tandengeknars aanleiding gaven. Zeker waren zijn ideeën vernieuwend, 
maar ze tastten teveel en te bruusk de tradities en de verworvenheden van 
specifieke groepen aan. Ontevredenheid, openlijke kritiek en oppositie waren 
het directe gevolg, elk vanuit het eigen belang. Zo vonden de ambachten en de 
gilden het ongehoord dat ieder vrij een beroep kon uitoefenen zonder met hen 
rekening te houden, ageerden de rechters tegen de voorziene vervanging van 
hun rechtbanken, fulmineerden de kerkleiders tegen het opheffen van kloos-
terorden en protesteerden de provinciale magistraten tegen het centraliseren 
van de macht en het inperken van hun autonomie. Die ontevredenheid leidde 
tot samenwerking van groepen en individuen die nochtans op beleidspunten 
er tegengestelde meningen op na hielden. De burgerij, zeg maar handelaars, 
bankiers, fabrikanten en advocaten, aangevuld met een handvol edelen, volgden 
de progressieve strekking Vonck-Verlooy. Ze noemden zichzelf patriotten, idem 
als hun democratische tegenhangers in de Nederlandse republiek. De hogere 
geestelijkheid en de bevoorrechte adel, maar ook hun onmondige onderhorigen 
in de parochies en dorpen zagen meer heil in de conservatieve tandem Van der 
Noot, die door het volk op handen werd gedragen, en kanunnik Van Eupen, 

gerugsteund door kardinaal De Franckenberg, aartsbisschop van Mechelen. Op-
stootjes en anonieme vlugschriften, dikwijls met ‘fake news’, de revolutionaire 
gebeurtenissen in Amerika, het gistende klimaat in Frankrijk, een economische 
recessie, toenemende levensduurte, voedseltekorten en een aantal arrestaties 
waren koren op de molen van de oppositiebeweging. 

Keizer Jozef II was gelovig, maar stond vijandig tegenover de vanuit Rome 
gedirigeerde kerkelijke macht. Zijn betrachting was een nationaal georgani-
seerde kerk onder het gezag van de staat, bij voorkeur zonder inmenging van 
Rome. Verder schafte hij de kerkelijke rechtbanken af, wou hij van de seculiere 
geestelijkheid betaalde ambtenaren maken en stelde het burgerlijk huwelijk in. 
De druppel teveel voor de bisschoppen was het oprichten van een Seminarie-
Generaal in Leuven en een hulpseminarie in Luxemburg, die de bisschoppelijke 
seminaries zouden vervangen. Doel was controle uit te oefenen op de opleiding 
van de priesters en tegelijk de eigen godsdienstige opvattingen invoeren. Onder 
druk van de bisschoppen en de landdekens gingen vanop hun preekstoelen de 
pastoors in het verweer en jutten de parochianen op zich mee te verzetten tegen 
deze kaakslag. 

Naast de kerkelijke reorganisatie waren er nog tal van bestuurlijke hervormin-
gen. Het ging van kwaad naar erger en het liep uiteindelijk uit op relletjes, 
waarna in steden en dorpen vrijwillige burgerwachten werden ingericht om de 
orde te handhaven. Maar het duurde nog tot midden 1789, nadat de Staten van 
Brabant ontbonden waren door Jozef II, voor het er bovenarms op zat. Intussen 
hadden Vonck en Verlooy het geheim genootschap Pro Aris et Focis opgericht 
om de gewapende strijd te financieren en vrijwilligers te ronselen. Terwijl oppo-
nent Van der Noot vooral rekende op buitenlandse hulp, rekruteerde Vonck een
patriottenleger van uit het Oostenrijkse leger gedeserteerde inlandse militairen, 
aangevuld met vrijwilligers, onder leiding van oud-kolonel Van der Mersch. Toch 
zagen de twee antagonisten zich verplicht samen te werken in het Comité van 
Breda en het was Van der Noot die het laken naar zich toetrok. 

Eind oktober 1789 trok vanuit Breda een legertje via Hoogstraten naar Turnhout 
waar het de Oostenrijkers verjoeg en waar het Brabants Manifest werd voorgele-
zen. Met majoor Philippe Devaux en de prins de Ligne rukte een patriottenleger 

Vrijwilligers in de Brabantse Omwenteling 1789-1790
Benny Croket

Spotprent tegen het Seminarie-Generaal (©Rijksmuseum Amsterdam)
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op door het Land van Waas richting Gent, waar ze midden november arriveerden 
en waar nieuwe vrijwilligers werden aangetrokken. Toen dit leger zich in Sint-
Niklaas ophield, zakte een detachement naar Hingene af om de kanonnetjes 
van hertog d’Ursel op te eisen.2 Ook het kasteel van Bornem zouden ze gefre-
quenteerd hebben. Tegelijk plunderden boeren het huis van belastingontvanger 
Segers te Kalfort en namen zijn registers mee.3 Dezelfde dag genoot ook Wil-
lebroek hun bezoek en werd de nieuwe ontvanger De Maeyer gevankelijk naar 
Sint-Niklaas afgevoerd. Na hun glorierijke intocht in Brussel en het verdrijven 
van de Oostenrijkse troepen in Mechelen, Leuven, Namen en Antwerpen werd 
op 11 januari 1790 de oprichting van de Republiek der Verenigde Belgische 
Provinciën afgekondigd.

Eens de gemeenschappelijke vijand verslagen, kwam het al snel tot na-ijver en 
ruzie tussen de verschillende gezindheden. De Vonckisten werden als vijanden 
van de godsdienst en van de jonge republiek weggezet – mede door de ‘Vas-
tenbrief’ van de aartsbisschop van Mechelen waarbij de anti-klerikale Franse 
filosofen in een kwaad daglicht werden gesteld – waarna ze door het opgehitste 
gepeupel gemolesteerd werden en hun woningen geplunderd. Vonck en zijn aan-
hangers vluchtten naar Rijsel en legerleider Van der Mersch werd in Antwerpen 
gevangen gezet. De Statisten onder volksmenner Van der Noot hadden het nu 
voor het zeggen en alle vernieuwingen werden teruggeschroefd naar de toestand 
van voor 1780. Toch oordeelden de buitenlandse mogendheden het beter dat het 
Oostenrijks gezag zou hersteld worden in de Zuidelijke Nederlanden. Bovendien 
had de jonge natie af te rekenen met lokale contrabewegingen en een enorm 
geldgebrek. Verder stapelden de nederlagen van het patriottenleger zich op. 
Om het tij te keren werd een oproep verspreid voor financiële hulp en rekrute-
ring van vrijwilligers. In vele dorpen werd een geldomhaling georganiseerd en 
jongemannen werden door de geestelijkheid aangespoord om deel te nemen 
aan de strijd tegen het Oostenrijkse leger. In een soort euforie stonden velen 
paraat om het ‘vaderland’ te redden. Het was toen al eind augustus en de 
onervaren maar enthousiaste rekruten werden op gemeentelijk niveau samen 
gebracht, bewapend en mochten tegen een geringe vergoeding gedurende drie 
weken optrekken in de zogenoemde ‘Kruistocht van september’. Midden novem-
ber werd zelfs de hele natie onder de wapens geroepen. 

Het was allemaal tevergeefs en begin december 1790 waren Van der Noot en 
consorten gevlucht en stonden de Oostenrijkers terug in Brussel. Het betekende 
het einde van de Belgische onafhankelijkheid. Om de rust te verzekeren oor-
deelde het Oostenrijkse bewind het raadzaam de hervormingen van Jozef II, die 
begin dat jaar overleden was, in de onderste schuif te laten liggen. Bovendien 
mochten de meeste aanhangers van het verzet rekenen op amnestie.

De rol van notaris Cammaert in de Brabantse Omwenteling 

Voordat het patriottenleger vanuit Breda richting Turnhout trok en een ander 
richting Land van Waas, was er al heel wat voorbereidend werk aan voor-
afgegaan. Ook de propagandamachine werkte op volle toeren. Met pamflet-
ten, spotprenten, hekeldichten en zelfs volksliedjes werd het volk bewerkt. In 
de zomer en herfst van 1789 sympathiseerden in de aan Brabant grenzende 
Vlaamse dorpen nabij Dendermonde fervente tegenstanders van Jozef II openlijk 
met de patriottische oppositiebeweging. Hierbij zijn zeker te vermelden de Sint-
Amandse notaris Jan Baptist Cammaert en zijn broer Joseph, die daar pastoor 
was, de onderpastoors van Bornem, Hingene en Opwijk en ook nog de onder-
pastoor en schepen d’Hollander, beiden uit Moerzeke. Ze preekten openlijk de 
rebellie tegen het Oostenrijks regime met het aansporen tot aansluiting bij het 
patriottenleger en hun verzoek tot financiële ondersteuning.

De broers Cammaert waren afkomstig uit Bornem. Het waren zonen van de in 
Elversele geboren huidevetter Augustin Cammaert en Caroline Van Stappen.4 
Sinds 1779 was Joseph Cammaert pastoor van Sint-Amands, waar hij samen 
met zijn jonge zus Augustina in de pastorie verbleef.5 Drie jaar daarvoor was hij 
afgestudeerd in Leuven als licentiaat in de godgeleerdheid en hij was dus vrij 
jong, pas 29 jaar, toen hij de pastorie van Sint-Amands betrok. Gedurende meer 
dan twintig jaar zou hij als priester in Sint-Amands de morele leider van het gros 
parochianen blijven. Pastoor Cammaert overleed immers in 1802, nadat hij een 
tijdlang ondergedoken had gezeten voor de vervolging vanwege de Franse over-
heid in de periode rond de Boerenkrijg van 1798. Kort erop zal zijn bijna twintig 
jaar jongere broer Macharius onderpastoor worden in Sint-Amands, nadat deze 
evenzeer een zekere rol had gespeeld tijdens de Boerenkrijg.6 

Jan Baptist Cammaert had in 1780 een notarispraktijk opgestart in Sint-Amands 
en bleef hierin actief tot 1796.7 Bovendien was hij vele jaren rentmeester over 
de Vlaamse onroerende goederen van het bisdom Antwerpen en ook nog grif-
fier van de schepenbank van Sint-Amands. In de periode tussen 1796 en 1802 
vinden we hem aan het werk in het Land van Waas.8 Vanaf 1803 tot bij zijn 
overlijden in 1810 was hij notaris in Bornem – waar zijn achterneef Ferdinand 
Emanuel dertig jaar lang akten had betekend – en werd hij in zijn notariaat 
opgevolgd door zijn in Sint-Amands geboren zoon Augustinus Cammaert.9 

Notaris Jan Baptist Cammaert heeft zijn wedervaren tijdens de Brabantse Om-
wenteling in een tekst gegoten, een tekst die leest als een apologie, een recht-
vaardiging voor zijn handelen als penningmeester voor de Staten van Vlaan-
deren tijdens het conflict.10 Ontgoocheld en geplaagd door ‘lasterende tongen, 
ongeruste geesten en ondankbaren’ schreef hij minutieus het gebeuren van zich 
af en voegde kopieën van brieven als bewijsvoering toe. Trots was hij op wat hij 
in zijn idealisme gedaan had voor het ‘vaderland’ zonder zichzelf of zijn familie 
te hebben verrijkt. Integendeel, het rentmeesterschap voor de bisschop van Ant-
werpen was erbij ingeschoten, zijn notariaat had enorm onder zijn afwezigheid 
geleden en bovendien had hij voorschotten en reiskosten, waarvoor hij geen 
bewijsstukken kon voorleggen, niet kunnen recupereren.

Al heel snel, begin augustus 1789, kwamen hij en zijn broer-pastoor als ver-
dachten van opruiing in beeld bij de procureur-generaal van de Raad van Vlaan-
deren, Louis-Joseph Maroucx. Deze had opdracht gekregen van gevolmachtigd 
minister Trauttmansdorff om uit te vlooien wat in Sint-Amands, Moerzeke en 
omstreken aan de hand was. Men had toen al weet dat meerdere burgers het 
land verlieten om zich te organiseren tot de opstand en ook notaris Cammaert 
voelde de behoefte – denkelijk begeesterd door Cornelis de Nelis, bisschop 

Attest waarin gesteld wordt dat de rentmeester van hertog d’Ursel gedwongen werd de 
kanonnetjes van het kasteeldomein d’Ursel mee te geven (ARA, fonds d’Ursel, R106/38) 
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van Antwerpen, en andere opposanten – zich daarbij aan te sluiten. Meerdere 
keren per week ging hij naar Brussel om zich via een drukker-boekhandelaar te 
informeren over de geheime voorbereidingen door de patriotten of hij stuurde 
zijn handlanger, een zekere Houcke uit Sint-Amands. Zijn sympathie voor de 
patriotten stak hij niet onder stoelen of banken en de verkregen info, niet altijd 
op waarheid gestoeld, strooide hij kwistig rond tussen hen die het maar al te 
graag hoorden en niet beter wisten. Samen met de pastoor, zijn jongere broer 
Antoon en de onderpastoors van Moerzeke en Waasmunster zamelde de notaris 
geld in om de in het buitenland verblijvende patriotten te ondersteunen.11 Het 
mooie bedrag van Fl 5.500 deponeerde hij bij kanunnik de Broux en onderpas-
toor Stalins te Mechelen. 

Maroucx ging daarop in Dendermonde en Sint-Amands poolshoogte nemen. 
In zijn verslag aan minister Trauttmansdorff minimaliseerde hij de feiten – 
meermaals verbloemde procureur-generaal Maroucx de gebeurtenissen in de 
onrustige Vlaamse dorpen – door te stellen dat de bevolking al die verzinsels 
belachelijk vond, maar dat notaris Cammaert inderdaad verdacht moest wor-
den van een ijverig patriottisme. Bij kleermaker Forceville had Maroucx nog 
genoteerd dat ook de pastoor dezelfde ideeën als zijn broer aankleefde, maar 
dat hij niet het lef had zijn preken ermee te kruiden. Om de minister gerust 
te stellen had Maroucx Charles Louis de Colnet, een gewezen officier uit het 
regiment van Vierset en al vele jaren ontvanger van de provinciale belastingen 
in Sint-Amands, naar Gent laten komen en hem gepolst of hij een oogje in het 
zeil wou houden, vooral dan op de strapatsen van de notaris en de pastoor, en 
daarover regelmatig zou communiceren. Ontvanger de Colnet wou zich echter 
niet verbranden aan die ‘spionage’, bang dat indien dit zou uitkomen hij zich 
niet meer buiten zou kunnen vertonen. Maar de Colnet kende wel een betrouw-
baar persoon, een echte royalist, die zich niet bekommerde om de goegemeente: 
fabrikant Antoon Joseph De Smet. De belofte van een gepaste beloning kon 
hierbij helpen.

Bij de komst van Maroucx naar Sint-Amands had notaris Cammaert het zekere 
voor het onzekere genomen en was naar het Brabantse Puurs getrokken, waar 
de procureur-generaal van Vlaanderen niets in de pap te brokken had. Het 
plotse vertrek van zijn broer had de pastoor van Sint-Amands erg aangegre-
pen, zodanig dat hij de zondag erop de mis niet kon lezen, wat dan weer het 
misnoegen voedde van een aantal dorpelingen. Jan Baptist Cammaert ging 
zich vervolgens aanbieden bij Vonck in Brussel en legde in diens handen de 
‘eed van trouw aan het vaderland’ af. Daarop kreeg hij, onder de schuilnaam 
Plasschaert, een gezegelde commissie toegewezen om in Vlaanderen geheime 
comités op te richten. Een andere opdracht was dat hij moest zorgen voor hem-
den voor de patriotten. Hij kocht voor Fl 14.000 linnen dat in de woning van 
de Brusselse boekhandelaar werd versneden en dat door naaisters van de ar-
menscholen in die stad tot hemden werd verwerkt. Dit bleef niet onbekend en 
Cammaert moest onderduiken op diverse adressen, onder andere in de abdij 
Sint-Bernards-aan-de-Schelde in Hemiksem, wat hem er echter niet van weer-
hield om gelijkgestemden te onderrichten in het gewapend verzet. Begin oktober 
1789 hield hij zich op zijn onderduikadres zelfs onledig met het aanmaken van 
kanonkardoezen, kokers gevuld met buskruit, en werd hierbij geholpen door 
een ervaren kanonnier.     

Op 24 oktober 1789 ondertekende Van der Noot in Hoogstraten het Manifest 
van het Brabantse Volk waarbij de Oostenrijkse keizer Jozef II vervallen werd 
verklaard van zijn gezag over Brabant en waarin de burgers werden opgeroepen 
de wapens op te nemen tegen Oostenrijk. Dit zette een en ander in gang, ook 
in Vlaanderen. De volgende dag, een zondag, deed de pastoor van Sint-Amands 
de bloedvlag, een vlag van witte grond met daarop een rood kruis, op de kerk-
toren uitsteken en zijn broer, de notaris, zorgde ervoor dat de stormklok werd 
geluid, waarop elke Sint-Amandsenaar naar de kerk kwam toegesneld. Vanop 
de preekstoel hield pastoor Cammaert een vlammend betoog, met soms vreemde 
argumenten, om de mensen tot de strijd aan te zetten. Volgens een brief van 
De Smet aan graaf d’Alton, opperbevelhebber van de Oostenrijkse strijdkrachten 
in de Nederlanden, zou hij zich laten ontvallen hebben dat de keizer iedereen 
luthers wou maken, dat het Seminarie-Generaal een vergif was, dat ze allen 
twee dagen per week zouden moeten werken hebben voor de keizer, dat alle 
ornamenten uit de kerken zouden worden gehaald en dat er al tweeduizend 
tinnen kelken waren gefabriceerd, om af te sluiten met de stelling dat de keizer 
een tiran was. Verder probeerde hij de parochianen gerust te stellen dat de 
patriotten die in het dorp gingen komen geen kwade bedoelingen hadden, maar 

Hoofding van het bevelschrift van het Oostenrijkse gouvernement om alle wapens en munitie binnen te 
brengen en met dreiging tot de doodstraf voor de opstandigen (RAA, D056/483) 
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waarschuwde hij anderzijds dat ze hun huizen niet mochten afsluiten voor deze 
vrijheidstrijders, want dat het anders fout zou kunnen aflopen. 

Ook in Moerzeke en Waasmunster was die zondag de bloedvlag aan de kerk-
toren te zien en galmden de klokken. Notaris Cammaert, op weg naar Bornem, 
verscheurde in Mariekerke in aanwezigheid van burgemeester Pauwels een of-
ficiële plakbrief betreffende de desertie uit het leger. Op 26 oktober verplichtte 
hij de schepenen van Sint-Amands, onder het dreigement van plundering van 
hun eigendommen, de bloedvlag weerom uit te steken, wat ze weigerden. Wel 
werd de klok geluid en zagen die maandag de inwoners van Hamme, Bornem 
en nog enkele dorpen in de directe omgeving een bloedvlag wapperen op hun 
kerktoren. In deze dorpen werden gewapende vrijwilligers samengebracht om 
te patrouilleren. Spion De Smet kwam via ontvanger de Colnet nog te weten 
dat vanuit Elversele een boot met drie tonnen buskruit in Sint-Amands was 
aangemeerd en dat deze gelost waren met medeweten van de baljuw van Sint-
Amands.

Een erg gewaagde onderneming was de gevangenneming van de gewezen Bra-
bantse kanselier de Crumpipen. De reden daartoe was dat de patriottisch ge-
zinde griffier Jan Jozef Raepsaet, vertrouweling van Van der Noot, gearresteerd 
was en opgesloten zat, eerst in Oudenaarde, dan in Brussel en vervolgens in de 
citadel van Antwerpen. Als represaille stelde Jan Baptist Cammaert voor Joseph 
de Crumpipen te ontvoeren. Deze verbleef al enige tijd op zijn kasteel in Temse. 
Op 25 oktober 1789 vergaderden in de ouderlijke woning van Cammaert te 
Bornem de notaris, de uit Breda overgekomen officier d’Avaine en nog enige 
anderen over hoe ze dit zouden aanpakken. In de vroegte van maandagochtend 
26 oktober begaven de uitvoerders zich vanuit Bornem naar Temse en slaagden 
erin de Crumpipen bij verrassing te arresteren, waarna hij, met de slaapmuts 
nog op het hoofd, via Lillo naar Breda werd afgevoerd. Een ontvoering met een 
gunstig gevolg, want Raepsaet werd een maand later vrijgelaten. 

Diezelfde maandag ordonneerde notaris Cammaert het schepencollege van 
Temse om de bevolking samen te roepen en hen te bevelen de wapens op te 
nemen, een patrouille in te richten, de veerdiensten te bezetten en eventu-
ele verdachte briefdragers aan te houden. Teruggekeerd in Bornem vernam hij 
echter dat een bataljon keizerlijke troepen aangekomen was in Dendermonde. 
D’Avaine verschanste zich daarop in Moerzeke, maar de schrik zat er goed in bij 
de meeste inwoners uit de omgeving en Cammaert besloot met een aantal licht 
bewapende medestanders naar Hulst af te trekken, waar zich het Vaderlands Co-
mité voor Vlaanderen bevond. Daar kreeg hij het bevel om naar het hoofdcomité 
in Breda door te reizen om troepen te eisen waarmee hij Vlaanderen zou kunnen 
binnenvallen met de bedoeling de stad Gent in te nemen, welke volgens Cam-
maert slechts bewaakt werd door een klein Oostenrijks garnizoen. Nog in Breda 
ontving notaris Cammaert de door Van der Noot ondertekende commissie van 
algemeen penningmeester van de vaderlandse troepen in Vlaanderen. Samen 
met majoor Devaux en een afdeling van het patriottenleger, zo’n achthonderd 
man sterk, nog aangevuld door manschappen uit Hulst, trok hij in moeilijke 
omstandigheden Vlaanderen binnen en speelde het klaar dat er genoeg schuiten 
voorhanden waren om de Schelde over te steken. Op 8 november 1789 werd 
Sint-Niklaas door hen bezet. De volgende dag gaf Cammaert het bevel de ka-
nonnetjes van het kasteel te Hingene op te halen, die bij de verovering van Gent 
van pas zouden komen.

Tussen de gematigde Philippe Devaux, die een buitenechtelijke zoon was van de 
gewezen landvoogd Karel van Lorreinen maar zich toch tegen de Oostenrijkers 
had gekeerd, en de gedreven notaris Cammaert klikte het niet echt. Dat kwam 
in Sint-Niklaas tot uiting toen Cammaert op zoek moest naar financiële mid-
delen en hij voorstelde aan Devaux het geld te zoeken waar het te vinden was, 
namelijk in het kantoor van Financiën en Domeinen. Als het nodig was kon dat 
door een militair ingrijpen, stelde Cammaert, waarop Devaux hem scherp be-
kritiseerde. Daarop liet de notaris van bij hem thuis eigen contanten ter waarde 
van Fl 1.500 brengen om de militairen iets te gunnen, wat slechts een druppel 
op een hete plaat was. Zonder zich om Devaux te bekommeren, stapte hij onder 
escorte van een gewapende groep naar het kantoor van de ontvanger van het 
Land van Waas, waar hij onder kwitantie Fl 6.000 lichtte uit de kas. Ook in 
Bornem kon hij op die manier nog eens Fl 630 bekomen en in Lokeren Fl 3.000. 

Het volgende dispuut met Devaux was dat deze het niet zag zitten naar Gent 
op te rukken. Cammaert en anderen probeerden hem te overtuigen, nadat ze 
vernomen hadden dat de keizerlijke troepen in beweging waren gekomen en 
het gevaar reëel was dat ze te Sint-Niklaas ingesloten zouden worden. Notaris 
Cammaert zag als enige uitkomst het Comité in Hulst te verwittigen, waarop be-
langrijke comitéleden naar Sint-Niklaas afzakten om majoor Devaux tot andere 
gedachten te bewegen, wat uiteindelijk lukte. Op 13 november stond het patriot-
tenleger voor Gent. Bij de eerste aanval op de poorten ondervonden ze ruim 
weerstand. Daarop lieten Devaux en de prins de Ligne hun leger in de steek. 
Gelukkig kon de ervaren d’Avaine het tij keren en drongen de patriotten in de 
stad, waar ze gesteund werden door het gros van de Gentse bevolking. Na vier 
dagen was de strijd beslecht in het voordeel van het patriottenleger. De inname 
van Gent was een ware triomf, waarna heel Vlaanderen hun zijde koos en op 
22 november de Vlaamse onafhankelijkheid werd uitgeroepen. Vanuit Gent trok 
Cammaert nog mee op naar Brussel, waar de Oostenrijkers de stad ontruimd 
hadden. Al die tijd bleef hij zijn functie als penningmeester uitoefenen.
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Na de ontbinding van de troepen, ging hij terug naar Sint-Amands, waar niet 
iedereen gelukkig bleek met zijn terugkomst. Roddels over zelfverrijking werden 
rondgestrooid, waardoor zelfs kennissen en vrienden twijfelden aan zijn recht-
schapenheid. Wat hem moet bedroefd hebben. Daarom vond hij het nodig zich 
te verrechtvaardigen. Is het nooit meer goed gekomen of lagen ergens anders 
opportuniteiten in het verschiet? In ieder geval liet hij in 1796 Sint-Amands ach-
ter zich. Na een toch wel bewogen leven overleed notaris Cammaert in Bornem 
op 17 oktober 1810. 

Of verklikker Antoon Joseph De Smet ooit iets heeft ontvangen voor zijn maan-
denlange spionage, waarvoor hij zelfs naar Breda was gereisd, is twijfelachtig. 
Dat terwijl heel wat mensen wisten wat hij had gedaan en hij terecht vreesde dat 
zijn huis zou geplunderd worden. Daarenboven werden zijn brieven gevonden 
en werd hij in Gent opgesloten, waar hij gedurende vijf maanden in hechtenis 
bleef. Ook de voorzichtige en steeds gewapende de Colnet werd niet gespaard 
en werd als ontvanger vervangen door patriot Barnabas Raparlier, die eind 18de 
eeuw baljuw en ‘maire’ van Bornem zal worden. Maar zelfs in deze verbittering 
heelde de tijd alle wonden.

De ‘volontairen’ van Puurs en Ruisbroek12

Kon de euforie in de eerste maanden van 1790 niet op, dan ging het al vanaf 
midden maart de verkeerde kant op. Vonckisten en Statisten stonden met getrok-
ken messen tegenover elkaar, waarbij de laatsten aan het langste eind trokken. 
Maar degelijk en efficiënt bestuur bleef uit en de financiële middelen om een 
leger op de been te houden waren onbestaande, ook al smeekten vele pastoors 
tevergeefs van op de preekstoel om geldelijke bijstand van de burgers. Dit alles 
terwijl de Oostenrijkse troepen in Luxemburg wachtten op versterking om tot 
een invasie over te gaan. De regeerders van de kersverse staat vonden er niet 
beter op dan weerom beroep te doen op vrijwilligers en eind augustus werden ze 
onder de wapens geroepen. Deze ‘volontairen’ zouden drie weken dienen en per 
dag zouden ze acht stuivers ontvangen. Ze werden voorgehouden dat middels 
een ‘kruisvaart’ tegen de Oostenrijkers de vrijheid nog kon gevrijwaard worden. 

Begin september werden de groepen Brabantse vrijwilligers gemonsterd in Leu-
ven. Van 5 tot 8 september 1790 kwam een groep van 138 vrijwilligers uit Puurs 
opdagen en de groep uit Ruisbroek en Oppuurs telde honderd ‘volontairen’. Uit 
Lippelo en Liezele tekenden 92 jongemannen present. Of ze betrokken raakten 
bij de eerste schermutselingen met de Oostenrijkers is twijfelachtig en de ‘Kruis-
vaart van september’ werd een fiasco.

De aanval van de patriotten op Gent

Een van de rekeningen betreffende het penningmeesterschap van Jan Baptist Cammaert

Prent van Johann Martin Will ‘Kruisvaart der Belgen’ nabij Brussel, met vooraan de kruisdrager, 
gevolgd door Van der Noot en kanunnik Van Eupen, een aantal priesters en helemaal achteraan 

de ‘volontairen’
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In november 1790 werden de rekruten nog eens opgeroepen en terwijl het patri-
ottenleger door desertie uit elkaar viel en de Oostenrijkers zonder slag of stoot 
Namen binnen trokken en koers richting Brussel zetten, marcheerden vanuit 
Puurs en Ruisbroek twee groepen vrijwilligers naar Zellik. Daar bleven ze van 
24 november tot en met 3 december en dankzij de betaalstaten zijn hun namen 
gekend. De groep van Puurs werd geleid door kapitein Jan Frans Vervranghen. 
Onder zijn bevel trokken nog dertig Puursenaren op:
Peeter Jan Seghers  Franciscus Cool
Guilliam De Borger  Gillis Peeters
Jacobus Van der Wildt  Jan Baptist Peeters
Peeter Franciscus Dewit Martinus Van Gucht
Geeraert Van Doorselaer Albertus Bauwens
Lauwerentius Chareté  Joannes Cools
Joannes Van Oostenrijck Franciscus Hein
Dierick Kerremans  Jan Franciscus Jacobs
Guilliam Peeters  Joannes Verbruggen
Jan Baptist Brootaerts  Guilliam Cauluwaerts
Jacobus Verhaevert  Joos De Bondt
Joseph Cloostermans  Franciscus Vanseghbroeck
Philippus Lemmens  Peeter Huygelen
Ferdinand Trogh  Pauwelus Roef
Peeter Verheyden  Franciscus Peeters

Op 27 november 1790 ontving kapitein Vervranghen in aanwezigheid van aal-
moezenier De Clerck, de onderpastoor van Ramsdonk, van luitenant De Hertogh 
Fl 124 voor hem en zijn manschappen.

De ‘volontairen’ van Ruisbroek stonden onder het bevel van kapitein Cornelius 
Addiers en zijn luitenant Franciscus Van de Vijver. Hun vrijwilligers:
Cornelius Verdieck  Philippus Verhasseldt
Jan Baptist Van der Wildt Franciscus Demayer
Peeter Jan Scheers  Joannes Leemans
Joachim Cools  Engel Brems
Philippus Depauw  Jacobus Aerdts
Egidius Leemans  Jacobus Depouw
Simon Aerts  Joannes Tersago
Hendrick Van Breedam  Franciscus Cools
Joannes Van Praedt  Jan Baptist Van Kerckoven
Carolus Sarens  Franciscus De Smedt
Jacobus De Bondt  de voerman
Jacobus Verdieck
Ook Addiers werd uitbetaald voor zijn manschappen.

Maar intussen waren Van der Noot, Van Eupen en hun aanhang al gevlucht. Op 
2 december bezetten de Oostenrijkers Brussel. Antwerpen werd vier dagen later 
ingenomen. De Brabantse Omwenteling was voorbij.  

Noten:

1 Algemene bibliografie: DE GOEYSE, E., De Brabantsche Omwenteling van 1789, (N.I.R.), Brussel 
1939; VANHEMELRYCK, F., et al., Revolutie in Brabant 1787-1793, (UFSAL), Brussel 1990; HEIRWEGH, 
J., ‘Het einde van het Ancien Régime en de revoluties’ in: HASQUIN, H., et al., Oostenrijks België 
1713-1794, (Gemeentekrediet), Brussel 1987; DE BOCK, E., De Nederlanden, (Heideland), Hasselt 
1966, p. 328-336; ROEGIERS, J., ‘Brabantse Omwenteling’, in: VAN UYTVEN, R., et al., Geschiedenis 
van Brabant, van het hertogdom tot heden, (Waanders), Zwolle 2004, p. 475-479; D’HOKER-CLAEYS, 
A., ‘De omwenteling van 1789-1790 in het oosten en zuidoosten van de provincie Vlaanderen’, in: 
Het Land van Aalst, jg. XXIV nr. 4-5, (Heemkundige Vereniging Het Land van Aalst), Aalst 1972, 
p. 149-207; TASSIER, S., Les Démocrates Belges de 1789, étude sur le Vonckisme et la Révolution 
Brabançonne, (Kon. Academie van België), Brussel 1929; PIRENNE, H., ‘De Brabantse Revolutie en de 
Luikse Revolutie’, in: Geschiedenis van België, deel III, boek 4, p. 195-282, (La renaissance du livre), 
Brussel  

2 Zie hiervoor CROKET, B., ‘De benauwdheid van de rentmeester’ in: Mededelingen VHKB nr. 19, 
(VHKB), Bornem 2008, p. 46-49 

3 Mees, L., Geschiedenis der gemeente Hingene, (eigen beheer), Hingene 1894, p. 236; CALLAERT, L., 
Encyclopedie van Klein-Brabant, (eigen beheer) Puurs 2004, p. 44

4 Augustinus Cammaert en Carolina Van Stappen waren wel in 1749 in Bornem getrouwd. Twee van 
hun dochters huwen in Elversele

5 Zijn zus huwde later met Petrus Bernardus Peleman, burgemeester in 1790 in het Vonckistisch 
schepencollege van Sint-Amands, en ook nog eens burgemeester in 1792  

6 Macharius Cammaert (°1768) zou novice geweest zijn bij de kapucijnen in Leuven en was actief in 
het verzet tijdens de Franse periode. Hij werd in 1801 of 1802 tot priester gewijd in Emmerich, werd 
in 1803 onderpastoor te Sint-Amands, daarna te Nattenhaasdonk en in Meise, in 1811 pastoor te 
Rijmenam en in 1819 pastoor van Bornem waar hij 1851 overleed. Hij zou in 

7 De minuten van zijn notariaat zijn consulteerbaar in Rijksarchief Gent onder het nummer NOT147 
van 1 tot en met 15

8 Ik heb dit notariaat (1796-1802) ooit vastgehad in het Rijksarchief Beveren, maar vind het voorlopig 
niet terug. Zeker is dat hij met zijn gezin een tijdlang, tot 1803, in Sint-Niklaas heeft gewoond.  

9 De onderlinge familiale relatie is de volgende: notaris Ferdinand Emanuel Cammaert was de zoon 
van Jan Baptist Cammaert uit Waasmunster, die in 1719 organist en schoolmeester werd te Bornem. 
Augustinus Cammaert, de vader van de Sint-Amandse notaris, was afkomstig van Elversele, buur-
gemeente van Waasmunster en vestigde zich in Bornem. Deze Augustinus en Ferdinand Emanuel 
Cammaert waren kozijns. Of notaris Ferdinand Emanuel en notaris Jan Baptist Cammaert  waren 
achterkozijns van elkaar. Het contact met het Land van Waas bleef sterk en 2 zussen van notaris 
Jan Baptist Cammaert huwden in Elversele, de ene met koopman Goblet en de andere met een de 
Ghendt, licentiaat in de rechten. Jan Baptist Cammaert huwde in 1779 in Sint-Amands met de van 
Oppuurs afkomstige Anna Catharina Van Hoomissen; bij de geboorte van zijn zoon Augustinus was 
diens dooppeter een Augustinus Cammaert uit Elversele (zijn vader?). 

10 CAMMAERT, J. B., Omstandig verhael raekende de Omwenteling van deze lande, Gent, s.d.
11 Jean Antoine Isidore Cammaert (1760-1821)werd later koster in Bornem
12 De vrijwilligers van de Vlaamse dorpen moesten naar Gent reizen om daar de eed van trouw af te 

leggen. Zie MEES, L., Geschiedenis der gemeente Hingene, p. 237 en p. 459 
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Misleiding troef

Abdijen en kloosters waren - en zijn dikwijls nog steeds - ware schatkamers van 
ons geschreven erfgoed. In hun archieven zijn de oudst gekende documenten 
terug te vinden. Eenmaal ze goed en wel gevestigd waren, stonden in deze 
instellingen studie, lectuur en meditatie centraal en daardoor lagen ze aan 
de basis van het ontstaan van de schriftcultuur in onze streken. Niet zelden 
werden in de 12de of zelfs 13de eeuw in hun scriptoria documenten opgesteld in 
dienst van hun weldoeners, de latere graven en vorsten. Het archief van hun 
eigen administratie bewaakten ze zorgvuldig. Tot meerdere zekerheid van het 
behoud van hun geestelijke en materiële verworvenheden kopieerden ze die 
oude stukken in registers, de cartularia. Kopiisten waren voortdurend bezig met 
die administratie. Ze waren vertrouwd met het handschrift van hun voorgangers. 
Veel van die broeders waren echte schriftgeleerden. 

Niettegenstaande de zorg waarmee de monniken hun archief bewaarden, lijkt 
een schepenbrief uit de collectie van de abdij van Sint-Bernards er op te wijzen 
dat er toch een akte is verloren gegaan.1 Volgens die brief verklaarde een zekere 
Gosuinus van Dikkelvenne voor de Mechelse schepenen dat hij de terugbetaling 
had ontvangen van een schuld, die ontstaan was door de verkoop van eigendom 
in Puurs, “dat de abdij had gekocht van deze Gosuinus”. Dat zou betekenen 
dat de abdij van Sint-Bernards een domein had gekocht in Puurs, maar van 
die aankoop is geen spoor te vinden in de chartercollecties of in de cartularia 
van de abdij, niet in het Rijksarchief van Antwerpen en ook niet in de abdij van 
Westmalle, de twee plaatsen waar het abdijarchief nu bewaard wordt.

De brief is opgesteld in onberispelijk Latijn. De vertaling luidt als volgt:
Adam de Sacco en Joannes Rogaes, schepenen van Mechelen, verkondigen dat 
voor hen verschenen is Gosuinus van Dickelvenne, die verklaarde dat hij 280 
oude grote Franse koningsgulden ontvangen had van de abt en de abdij van 

Sint-Bernards van de Orde van Cisteau bij Schelle. De abdij was dat bedrag ver-
schuldigd vanwege het goed dat zij van deze Gosuinus had gekocht in Puurs. De 
schepenen hebben hun zegel gehangen aan dit document anno Domini dinsdag 
na de feestdag van de heilige Laurentius Martelaar.

De terugbetaling werd uitgedrukt in grote Franse koninklijke gulden of florijnen 
(magnis florenis regis Franchie antiquis). De zware Franse koningsgulden waren 
gouden munten.2 Omgerekend in Brabantse geldstukken bedroeg de schuld 252 
Brabantse ponden, of ruim een kwart van de som die de abdij van Kornelimün-

De Dikkelvenneschuld en het oude domein Puurs
Chris Apers

De zware gouden florijn van de Franse koning Filips de Schone, 1296
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ster in 1277 had opgestreken voor de verkoop van al zijn rechten en vage 
gronden in Puurs! Voor dit laatste domein had de koopster, jonkvrouw Felicia 
de Traynel, 980 Brabantse ponden betaald.3 Tegenover een dergelijk bedrag, 
280 Franse koningsgulden, moet een aanzienlijk eigendom gestaan hebben. 
Het moet een groot gedeelte van de parochie Puurs uitgemaakt hebben en dat 
maakt het nog onwaarschijnlijker dat de akte van aankoop verloren is gegaan 
of niet ingeschreven is in de cartularia van de abdij.

In de tekst zitten een paar anomalieën. De meest opvallende is de datum. De 
dagtekening door verwijzing naar de heiligendagen is normaal. Tot het einde 
van de veertiende eeuw werden documenten op die manier gedateerd. Iedereen 
was op de hoogte van die dagen want ze werden uitgebreid besproken tijdens 
de algemeen bijgewoonde misvieringen. Als datum schreef men hier donderdag 
(feria quinta) na het feest van de heilige Laurentius Martelaar (10 augustus), 
maar het is de jaartelling die ontbreekt. Er is geen stuk van de tekst afge-
sneden, de schepenklerk heeft het gewoon vergeten te noteren. Toen de brief 
begin achttiende eeuw werd ingeschreven in een cartularium, voegde iemand 
met een vastere hand – wellicht de lector - achteraan de kopie in Romeinse 
cijfers het jaartal 1296 toe.4 Dat was waarschijnlijk een gissing op basis van het 
klassement tussen de andere wel gedateerde oorkonden, maar dit jaartal klopt 
niet. Het komt niet overeen met de ambtstermijnen van de betrokken schepenen: 
1303, 1304 en 1305 zijn de enige jaren waarin Adam de Sacco en Joannes 
Rogaes tegelijk als schepen zetelden in het Mechelse stadsbestuur.5

De schuldeiser, Gosuinus van Dikkelvenne, was blijkbaar een gefortuneerd man. 
Zijn domein in Puurs moet aanzienlijk geweest zijn. Men kan dan verwachten 
dat hij genoemd werd in een van de oorkonden in verband met Puurs, zeker bij 
de ondertekening van de arbitraire overeenkomst aangaande de voogdijrechten 
van Puurs die in 1295 werd opgesteld. Maar niets daarvan. Zijn naam staat ook 
niet genoteerd tussen de belangrijkste leenmannen die in 1277 door de abt van 
Kornelimünster verwittigd werden dat het domein Puurs verkocht was aan Felicia 
de Traynel, de douairière van Godevaart van Perweys, en dat ze haar voortaan 
moesten eren als hoofd van het Kornelimünsterdomein in Puurs.6 De naam 
Dikkelvenne is in de hele dertiende eeuw nergens terug te vinden, ook niet in 
de eeuwen die volgden. Maar in de 11de en de 12de eeuw is wel een voorname 
familie gekend die genoemd werd naar de plaats Dikkelvenne, waar ze leefden. 
In het jaar 1073 werd een zekere Rotberti de Dicclevenna vermeld in de annalen 
van de Gentse Sint-Pietersabdij en in 1130 Simon de Dickelvenne. Diens zonen 
Siger en Gosuinus werden genoemd in 1155.7 De broers Siger en Gosuinus 
waren de laatst gekende telgen uit dit geslacht. 

Eerder dan de oorzaak van het ontbreken van de akte te leggen bij nalatigheid 
van de abdijadministratie, zal ze te zoeken zijn in de misleidende redactie van 
de schepenbrief. In Mechelen waren ze niet op de hoogte van de voorgeschiede-
nis van het domein Puurs. Ze wisten niet dat de abdij van Kornelimünster in 
1277 haar domein in Puurs had verkocht aan Felicia de Traynel en ze wisten niet 
dat deze dame een jaar later hetzelfde domein samen met haar eigen gronden 
in Puurs had verkocht aan de abdij van Sint-Bernards. Daardoor beseften ze 
niet dat twee verschillende abdijen een rol speelden in het ontstaan en het 
derven van de schuld, de abdij van Kornelimünster die het domein had gekocht 
van Gosuinus van Dikkelvenne en de abdij van Sint-Bernards die ondertus-
sen eigenaar was geworden en de schuld had terugbetaald. Dat kan verklaren 
waarom de verkoopakte van het domein van Gosuinus niet is teruggevonden in 
het archief van Sint-Bernards. 

Als de aankoop dateerde uit de 12de eeuw kon het uiteraard niet Gosuinus 
van Dikkelvenne geweest zijn die begin 14de eeuw voor de Mechelse schepenen 
was verschenen om te laten registreren dat hij het kapitaal had ontvangen. De 
datering van een oorkonde was een cruciaal gegeven en die vergeten te noteren 
wijst ofwel op onervarenheid ofwel op opperste verwarring van de schepenklerk. 
En er staat nog een, weliswaar kleinere, fout in de brief. De officiële benaming 
van het godshuis luidde ‘de abdij van Sint-Bernards aan de Schelde (ad Scaldis) 
van de Orde van Cîteaux’, maar in de brief schreef men “bij Schelle” (apud 
Scelle). Wellicht was het enige wat duidelijk was voor de beide schepenen en 
hun klerk, dat de Dikkelvenneschuld was aangezuiverd; het lijkt erop dat ze in 
de schepengriffie de naam van de actuele schuldeiser hadden gelijkgesteld met 
die van de originele verkoper. 

Degene die de terugbetaling van de schuld had gemeld moet een latere eigenaar 
van de schuldvordering geweest zijn, een erfgenaam van Gosuinus misschien. 
Van zodra de geschreven bronnen in de 13de eeuw het duidelijk maken, viel 
Dikkelvenne gedeeltelijk onder de heerlijkheid van de heren van Gavere en 
gedeeltelijk onder die van de heren van Zottegem.8 Was de schuldvordering 
overgegaan op een van die twee geslachten? Bij de verkoop van het domein 
Puurs door de abdij van Kornelimünster in 1277 was geen sprake van een 
schuld die rustte op het eigendom. Wellicht had die laatste abdij verzuimd om 
dat te laten weten. Zat er daardoor misschien een haar in de boter tussen beide 
partijen? In de overeenkomst over de voogdijrechten van Puurs tussen de abdij 
van Sint-Bernards en de heer van Rumst in 1295 verscheen eenmalig als getuige 
Raas van Gavere, heer van Liedekerke, Breda en Boelare en tevens een van de 
feodale heren van Dikkelvenne.9 Daardoor komt hij naar voor als een mogelijke 
eigenaar van de schuldbrief. Hij had de abdij eerder al met gulle hand voorzien 

De kopie werd eensluidend verklaard door lector (het hoofd van het scriptorium) Gerard Rubens, de latere abt
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van aanzienlijke inkomsten: in 1291 schonk hij de monniken onder meer het 
Baarlebos in Breda, met nog een aantal woeste gronden en moerassen aldaar. 
Hij werd dan ook geëerd als een van de weldoeners van de abdij van Sint-Ber-
nards.10 Raas stierf tussen 1306 en 1308 en hij zou begraven zijn in die abdij.

Transacties waar grote bedragen mee gemoeid waren wekten ontzag op bij der-
den en dat weerspiegelde zich meestal in de omvang van en de bewoordingen 
in de akten. Daar is in dit geval geen sprake van. Het gaat om een miserabel 
stukje perkament van hoogstens 20 centimeter breed en nog geen 10 centimeter 
hoog en de tekst bestaat uit net iets meer dan zes regeltjes. De schepenen had-
den duidelijk geen benul van de grootte van het bedrag en ook de zogenaamde 
opdrachtgever Dikkelvenne die voor de schepenen was verschenen boezemde 
geen ontzag in. 

Ten slotte blijft nog een laatste ongerijmdheid te melden. Wanneer een schul-
denaar een schuld terugbetaalt, heeft hij er alle baat bij om die vereffening op 
schrift te laten stellen. Gewoonlijk wordt die transactie geregistreerd in bijzijn 
van beide partijen, vooral dan van degene die de geldstukken neertelt. Maar 
volgens de brief was alleen Gosuinus verschenen voor de schepenen, de abt of 
zijn vertegenwoordiger waren niet tegenwoordig. De vraag is dus of er wel echt 
muntstukken aan te pas waren gekomen. Had Raas van Gavere misschien in het 
vooruitzicht van de eeuwigheid nog een laatste schenking aan de abdij gedaan, 
door officieel te verzaken aan de schuld van 280 pond? Mogelijk had hij van op 
zijn sterfbed opdracht gegeven aan zijn dienaar om naar de Mechelse schepen-
bank te snellen en de schuldderving te laten registreren zonder de abt vooraf te 
verwittigen. Dat zou de minimale omvang van het document en de afwezigheid 
van de abt kunnen verklaren.

Besluit

We zullen wellicht nooit te weten komen wie nu precies verschenen was voor de 
Mechelse schepenen, maar de naam Dikkelvenne geeft wel meer zekerheid. Die 
wijst erop dat de abdij van Kornelimünster het domein Puurs of toch een groot 

deel ervan pas had verkregen in de tweede helft van de 12de eeuw, en wel van 
de laatste telg van het geslacht van Dikkelvenne, Gosuinus van Dikkelvenne. 
Toen de Duitse abdij in 1277 het domein Puurs van de hand deed was ze nog 
een deel van de aankoopsom schuldig. De terugbetaling van de schuld door de 
abdij van Sint-Bernards of de kwijtschelding ervan werd op een misleidende 
manier op schrift gesteld door een Mechelse schepenklerk, waardoor de aankoop 
van het oude domein Puurs tot op heden onopgemerkt is gebleven. 

Noten:

1 ANTWERPEN, Rijksarchief (RAA), Archief van de abdij van Sint-Bernards T 14, Charters doos 2 (1287-
1309), nr. 301. Met dank aan Jan Meutermans voor de Latijnse transcriptie van het document.

2 Als referentiemunt in die periode wordt de zilveren groot tournois genomen, door de Franse konin-
gen geslagen sedert 1266. De zware Franse koningsgulden, geslagen vanaf 1295, was evenwaardig 
aan 24 groten tournois. In Brabant liet de hertog zilveren penningen slaan in Brussel, Leuven en 
Antwerpen; 240 van die zilveren penningen vormden samen 1 Brabants pond; 9 Brabantse pen-
ningen waren evenwaardig aan 1 groot tournois –professor emeritus J. P. Peeters, 8/05/2021. 

3 P. J. GOETSCHALCKX, B. VAN DONINCK, Het Oorkondenboek van Sint-Bernards, in Bijdragen tot de 
Geschiedenis Bijzonderlijk van het Aloude Hertogdom Brabant, 12de jg., Ekeren, september 1913, p. 
343-348: transcriptie van de verkoop van Puurs in 1277 door de abt en abdij van Kornelimünster 
aan Felicia de Trayel, weduwe van Godevaart, heer van Perwijs.

4 WESTMALLE, Abdij Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart, Archief Sint-Bernardsabdij, Cartularium 
Rubrum, nr. 325, f°13: de kopie werd eensluidend verklaard door lector Gerard Rubens, die in 1722 
verkozen werd als abt van de abdij Sint-Bernards.

5 A. VAN DEN EYNDE, Tableau Chronologique des écoutètes, des bourgemestres et des échevins de la 
ville de Malines, Mechelen, 1859, pp. 7-28.

6 GOETSCHALCKX, VAN DONINCK, Het Oorkondenboek, p.  351- 352: Die getrouwen, de leenmannen, 
waren Maria van Perweys, gravin van Vianden, als voogdes van Puurs, de heer Bernard van Gent, 
ridder, de heer Olivier van Coolhem, ook ridder, Constantinus van Gent, en een aantal andere minder 
belangrijke mannen.

7 F. DE POTTER, J. BROECKAERT, Dikkelvenne, in Geschiedenis van de gemeenten der Provincie Oost-
Vlaanderen, eerste reeks, deel 2, Gent, 1864-1870, p. 1-14; R. D. VANDE PUTTE, Annales abbatiae 
Sancti-Petri Blandiniensis, Gent, 1852, p. 128 (Rocbertus de Dicclevenne) en p. 135 (Sigerus de 
Dikkelvenne). 

8 A. J. BIJSTERVELD, D. VAN DE PERRE, Het Mirakelboek en de stichtingsgeschiedenis van de Ninoofse 
abdij, Universitaire Pers Leuven, 2001, p. 128.

9 P. TRIO, Adellijke families geprangd tussen landsheerlijke en stedelijke belangen; Gent, de familie 
van Liedekerke en de graaf van Vlaanderen (dertiende-veertiende eeuw), Universitaire Pers Leuven, 
2012, p. 12-13: in dit werk wordt Raas geïdentificeerd als Raas VIIIa van Gavere.

10 RAA, Archief Sint-Bernardsabdij, Charters doos 2, oorkonde 24/06/1291: schenking Baarlebos; 
ibidem, nr. 119, Cartularium Rubrum, f°15: bovenaan de lijst van belangrijke weldoenders: Raso de 
Gavere, dominus de Liedekerke, sepultus prope credentiam borealem nostri presbyterii

Dikkelvenne was een van de oudste nederzettingen van Vlaanderen, het lag aan de Schelde tussen de parochies Gavere, Scheldewindeke en Velzeke-Ruddershove. 
Detail uit de Kaart van de Nederlanden, door Eugène Fricx, 1712. Koninklijke Bibliotheek Brussel.
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Dinsdag 15 juni 2021 zal een datum zijn die in het geheugen gegrift staat als 
‘De start van het herplaatsen van de bibliotheekcollectie in de abdij’.

De eerste ploeg vrijwilligers stond al voor 9 uur vol ongeduld te trappelen aan 
de voordeur. Na uitleg over de site, de geldende Corona-regels, enz.  trok men 
enthousiast richting bibliotheek… op dat moment nog zonder één boek op de 
planken. De eerste voormiddag werd vooral gespendeerd aan het uitpakken 
van de klaarstaande dozen en het zoeken/samenstellen van bij elkaar horende 
reeksen. Het geleverde reinigingswerk in 2013-2014 en de optimale bewaarom-
standigheden in het Rijksarchief hebben hun nut bewezen. De boeken kwamen 
ongeschonden uit de dozen. De namiddagploeg had de eer om de eerste Cister-
ciensia op de planken te zetten.

De nieuwe workflow werd meteen op de proef gesteld en het suggestie-blad 
aangevuld met concrete en hulpvaardige tips: 
	een tussenstation voor de boeken; 
	de recuperatie van zuurvrij papier en linten om een zijprofiel te maken 

achter de beschermende roosters, enz.;
	De database werd aangepast met enkele nieuwe knoppen en scripts.

In een annexe ruimte werd door een trio vrijwilligers apart en in stilte gewerkt 
en werden de manuscripten veilig en ordelijk in de archiefrekken geplaatst.

Na de eerste week zagen we al een zichtbaar gelukkige abt Leo. Niet alleen 
omwille van de vele bekende gezichten en de terugkeer van zijn geliefde biblio-
theek. Ook de gezellige babbels tijdens de koffiepauze mét appelcake werden 
gesmaakt.

De woensdagploeg werd opgesplitst en gaat aan de slag zowel in de biblio-
theek  als in de andere lokalen om al de schilderijen en andere kunstobjecten 
aan te brengen. Het herplaatsen van de boeken verliep misschien soms iets te 
vlug, waardoor niet elk boekje uit een reeks gecheckt werd en meteen richting 
boekenplank verdween. Snel erna werd al bijgestuurd en beter nagekeken in 
de inventaris. Elk nadeel heeft een voordeel. Het enthousiasme en het tempo 
heeft duidelijk gemaakt dat wat aanpassingen nodig zijn aan de workflow en 
het inventarisprogramma.

Ook de volgende weken verliepen snel en doortastend. Het resultaat mag nu al 
gezien worden. Niet alleen de rekken beneden werden gevuld, zelfs de rekken 
boven de gaanderij zijn bijna volledig gevuld.  Alert blijven om boekencodes te 
sorteren, terwijl ook de fysiek op peil bleef door het stijgen en dalen via het 
draaitrapje. Een gezonde geest in een gezond lichaam.

De pandgang werd gedecoreerd met een portrettengalerij van de verschillende 
abten, en ook in de kapittelzaal en museale gastenrefter zijn de schilderijen 
deskundig opgehangen. De tentoonstellingskasten zijn vakkundig in elkaar 
geknutseld en de vroegere recreatieruimte werd omgebouwd tot een nieuwe 
raadplegingsruimte waar genealogen en onderzoekers voortaan terecht kunnen 

voor historisch onderzoek. Het depot in het koor van de kerk werd leeggemaakt 
en verplaatst naar een ander lokaal, voorzien van inbraakdetectie en camera-
bewaking. 

En dat het enthousiasme van de vrijwilligers van het eerste uur werkt, ondervin-
den we door het aansluiten van nieuwe helpende handen. Niet minder dan zeven 
vrijwilligers hebben de ploeg vervoegd. Vele handen maken het werk licht(er).

Hemels genieten
Dankbaar voor zoveel inzet van de vrijwilligers

Enthousiaste vrijwilligers starten opnieuw in de abdij 
Gert Van Kerckhoven
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Niet te missen evenementen
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In 1592 liet Pedro Coloma het sas aan de Schelde bouwen en verbinden met de 
Oude Schelde, zodat op deze afgesloten rivierarm terug scheepsvaart mogelijk 
werd. De Bornemse handelaars hadden echter weinig voordeel met die verbin-
ding, want er was geen loskade voorzien en de afgelegen ligging was eveneens 
een minpunt. Daarom ijverden ze voor een ‘vaart’ tot in het dorpscentrum.1

In 1825 stonden grote delen van de gemeenten Bornem, Weert en Hingene 
onder water. Op 5 februari was in Eikenbroek de Rupeldijk doorgebroken en de 
polders van Hingene en Bornem werden blank gezet. Een maand later begaf ook 
de binnendijk die Weert moest beschermen. Resultaat was dat zowel de kerk van 
Weert als die van Nattenhaasdonk omsingeld werden door het water, net als de 
kastelen d’Ursel en de Marnix. Maar vooral voor de keuterboeren en de pachters 
was de schade moeilijk om dragen. Om de economie terug aan te zwengelen, 
liet graaf Charles-Ghislain de Marnix in 1828 een kanaal graven vanuit de oude 
Schelde richting Bornem-centrum. 

In het oorspronkelijk plan was voorzien dat een zeven meter breed kanaal vanaf 
de Oude Schelde in een rechte lijn zou gegraven worden tot aan het Mannewiel. 
Bijna pal in het centrum van de gemeente zou langs de provinciale Temsesteen-
weg een aanlegsteiger of kaai ingericht worden. Vooraleer de provincie haar 
goedkeuring gaf, diende een berekening van de ‘verloren’ grondoppervlakte 
gemaakt te worden. Het was hen bovendien onduidelijk of voor de doorsteek 
door de Rijkenhoek een brug voorzien was. Het tweede plan maakte gebruik 
van het noordelijke stuk van de bestaande afwatering van het moerassige Bree-
ven, de Guil in de volksmond, die uitmondde in de Oude Schelde. Vervolgens 
gebruikte men de voetweg tegen de Oude Scheldedijk tussen het kasteel en 
de Temsesteenweg. Dit had het bijkomende voordeel dat daar gemakkelijk de 
scheepjes konden voortgetrokken worden door mankracht. Voor het laatste deel 
van het traject kon een groot stuk bedding van het ‘Wieltje‘ worden gebruikt. 
Net voorbij dit ‘Wieltje’ werd een loskade gebouwd. Schepen konden nu hun 
goederen tot vlak bij de dorpskom aanleveren of ophalen en op deze manier 

De kaai te Bornem
Jos Winckelmans

Detail van een kaart uit de Atlas Vertongen (1787) met de toestand voor de aanleg van de ‘Vaart’. De Guil die het Breeven moest ontwateren maakte de verbinding met de Oude Schelde; 
het meest noordelijke deel van deze sloot werd uitgediept en verbreed. (©Archief Luc Rochtus)

Eerste plan met de rechtstreekse doorsteek van de Oude Schelde naar het Mannewiel en aanleg 
van Kaai nabij het centrum (©Kasteelarchief Bornem)
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ging omzeggens ook geen ‘grondoppervlakte’ verloren. Dit plan kreeg dan ook 
groen licht en werd uitgevoerd. Graaf de Marnix hield zich wel het recht voor 
om de schippers een taks op te leggen. Voor de doorvaart aan het Sas en het 
gebruik van de los- en laadkade vroeg hij 10 francs. 

Vrij vlug ontstond er aan de kaai een drukke bedrijvigheid en de eerste uitbrei-
ding was de bouw van een herberg op de hoek van de Temsesteenweg, toen nog 
gekend als Baeyaertsdijk, en de Dijkstraat, de huidige Rijkenhoek. Beurtschip-
per Pieter Wauters werd de eerste huurder. In 1875 volgde een opslagplaats 
haaks op het kanaal en in 1879 werd een bedrijfsruimte met een houten gevel 
gebouwd, een houtzagerij van de graaf. In 1897 werd hier de mandenmakerij 
‘de Oude Schelde’ door Albert Van Oye gesticht, die werk verschafte aan 140 
mandenmakers. Later kwam er een kaarsenmakerij en een opslagplaats. In 
1990 werd het door brand verwoest.

Of het door de aanleg van de kaai was, blijft onduidelijk, maar meerdere toon-
aangevende families kochten een eigendom of verhuisden naar de Dijkstraat: 
Van Roy, Brijs, Van Fraeyenhoven. In tegenstelling tot de aangrenzende Armen-
hoek (Dries) en de Rattenhoek (Gasthuisstraat) was de Dijkstraat ook gekend 
als Rijkenhoek. Een aantal decennia werd de ‘Vaart’ en de kaai druk gebruikt, 
al was er al snel concurrentie door de inrichting in 1892 van een veerdam langs 
de Scheldedijk: de ‘embarcadère”. Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel alle 
transportactiviteit stil aan de Kaai. 

Noten:

1 Bronnen: HOOGHE, F., ‘De vaart van Bornem’, in Mededelingen van VHKB, nr. 22, (VHKB), Bornem 
2011, p. 31-33; HOOGHE, F., VERSTRAETEN, W., ROCHTUS, L., Het Kasteel van Bornem. Duizend jaar 
Europese Geschiedenis. Deel 2, (VHKB), Bornem 2012, p. 365-367, 384-386; WINCKELMANS, J., 
Gevlochten Verleden. Mandenmakerij en Wijmenteelt langs de Schelde, (VHKB), Bornem 2005, p. 
165-167

Definitief plan uit 1828 (©Kasteelarchief Bornem)

De Kaai rond 1900 met een houten zeilvrachtschip; achteraan de opslagplaats uit 1879 en 
herberg De Kaai van uitbater Alfons De Jaegere (Verzameling Harry Van Lent)
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Inleiding1

Vanwege de aanleg van een sportpark aan de Lichterstraat te Puurs-Sint-Amands 
is een terrein met oppervlakte van bijna 15 ha archeologisch onderzocht.2 Over 
het ganse terrein zijn bijzonder veel sporen van bewoning uit IJzertijd en de 
Romeinse tijd opgetekend. Ook is er een kleine bewoningscluster uit de Mid-
deleeuwen aangetroffen. Met name gedurende de Vroege IJzertijd en de periode 
Late IJzertijd–Vroeg-Romeinse tijd blijkt het terrein intensief bewoond te zijn 
geweest. Over de sporen uit laatstgenoemde periode handelt dit artikel, al zal 
ook nog kort worden ingegaan op de aanwezige sporen uit de Midden-Romeinse 
periode. Omdat de uitwerking nog in volle gang is, kunnen we in dit artikel 
slechts een globaal beeld van de bewoningsclusters presenteren. Wel willen we al 
wat dieper ingaan op enkele bijzondere gebouwplattegronden uit deze periode.

Het plangebied is gelegen in de Zandstreek. Volgens de bodemkaart van 
Vlaanderen wordt binnen het plangebied overwegend een matig droge lemige 
zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont aangetroffen. 
Centraal binnen het plangebied is een plaggendek aanwezig.

De bewoningsclusters

Uit de overgangsperiode tussen de Late IJzertijd en Vroeg-Romeinse tijd (100 v. 
Chr.-70 n. Chr.) zijn maar liefst 27 grotere gebouwplattegronden aangetroffen. 
Ook minstens 32 spiekers en zes waterputten kunnen aan deze periode worden 
toegewezen. Van bijna de helft van de grotere structuren is de datering nog niet 
nauwkeurig vastgesteld maar de variatie in constructiewijze en oversnijdingen 
laten zien dat er gedurende de gehele overgangsperiode sprake is van intensieve 
bewoning. Dendrochronologisch onderzoek op het hout van diverse waterputten 
toont aan dat er vanaf het begin van de jaartelling steeds elke 10 tot 20 jaar 
een nieuwe waterput is geslagen, tot 67 n. Chr. Daar staat tegenover dat slechts 
één plattegrond met zekerheid te dateren is in de Midden-Romeinse periode, 
vanaf het midden van de 2de eeuw n. Chr. 

De bewoning uit de overgangsperiode Late IJzertijd-Vroeg Romeinse periode kan 
in drie grote clusters verdeeld worden (fig. 2 p.91). De eerste cluster is gelegen 
in het zuiden van het plangebied. Een tweede cluster is gelegen in het noorden 
van de onderzoekszone, richting de Lichterstraat. Een derde cluster bevindt zich 
min of meer centraal in de westelijke helft van het opgravingsterrein.

De cluster in het zuiden bestaat uit minstens zes plattegronden, die dicht op 
elkaar gelegen zijn. Deze structuren kennen een verschillende opbouw en lengte, 
waarbij er vijf eenbeukige gebouwen zijn opgetekend, naast een tweebeukige 
plattegrond. Vermoedelijk zijn enkele structuren gelijktijdig, vanwege eenzelfde 
opbouw, lengte en oriëntatie. Slecht één plattegrond is voorlopig gedateerd tus-
sen 40 v. en 90 n. Chr. Er zijn 15 spiekers aanwezig in deze zone, waarvan de 
meerderheid nog niet gedateerd is. Het is op basis van enkel de locatie moeilijk 
te zeggen bij welke plattegrond ze aansluiten. Verder zijn drie kuilen en een niet 

gedateerde waterput 
met een constructie 
van vlechtwerk opge-
tekend in deze zone.

De cluster in het noor-
den kent een meer 
gespreid bewonings-
patroon. Zeven plat-
tegronden situeren 
zich richting de Lich-
terstraat, twee plat-
tegronden bevinden 
zich iets zuidelijker. 
Verder is nog min-
stens één plattegrond 
aanwezig in een zone 
van een toevalsvondst, 
centraal in deze clus-
ter.3 In tegenstelling 
tot cluster 1 zijn deze 
plattegronden al-
len gedateerd. Dit in 
tegenstelling tot de 
aanwezige spiekers. 
Door de overlap met 
een omvangrijke be-
woningszone uit de 
Vroege IJzertijd is het 
moeilijk deze kleine 
structuren in een 
specifieke periode te 
plaatsen op basis van 
enkel de ligging. Ook 
twee waterputten beho-
ren tot deze cluster.

Op vier plaatsen zijn telkens twee plattegronden vlakbij elkaar gelegen, voor 
een vijfde locatie is dit niet uit te sluiten. Enkele bij elkaar gelegen plattegron-
den overlappen elkaar, waardoor er al zeker twee fases onderscheiden kunnen 
worden. Acht van de tien plattegronden hebben een eenbeukige opbouw. De 
twee andere plattegronden kennen een twee- tot vierbeukige opbouw. 

Binnen de derde cluster zijn elf plattegronden aangetroffen. Nog niet alle plat-
tegronden in dit gedeelte van het plangebied zijn gedateerd. Tot deze cluster 
behoren vier waterputten. Naast de bewoning uit de Late IJzertijd tot Vroeg 
Romeinse tijd, zijn hier ook een Midden-Romeinse plattegrond en brandres-
tengraven aanwezig. De constructie van de gebouwen in deze zone is net als 

Erven uit de overgangsperiode Late IJzertijd - Vroeg-Romeinse tijd 
te Puurs-Lichterstraat
Peter L.M. Hazen en Inne Van Kerkhoven

Fig. 1: Enkele voorbeelden van éénbeukige plaategronden 
van de opgraving
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bij cluster 1 eerder divers. Er zijn eenbeukige structuren aanwezig, maar ook 
tweebeukige gebouwen. Bij laatstgenoemde gaat het enerzijds vermoedelijk om 
een structuur van het type Alphen-Ekeren en anderzijds om gebouwen van (een 
variant van) het type Haps, die soms enkel herkend zijn aan de zwaar gefun-
deerde ingangspartijen.

Bijzondere huisplattegronden

Hierboven is reeds beschreven dat de meeste grotere structuren een eenbeukige 
opbouw hebben (fig. 1 p. 89). Dit is opvallend aangezien we op de zandgron-
den in de Midden- en Late IJzertijd een evolutie zien naar plattegronden met 
een tweebeukige constructiewijze: eerst het type Haps, dat opgevolgd wordt 
door het type Alphen-Ekeren, door De Clerq type I genoemd, een tweeschepig 
gebouw met krachtenverdeling op de zwaar gefundeerde nokstaanderrij.4 De 
plattegronden van de huidige opgraving hebben echter een kernconstructie met 
twee staanderrijen, bestaande uit drie zwaar gefundeerde staanders in de lange 
wanden (fig. 3 p. 91). Daarbij zijn de middelste staanders vaak enigszins naar 
buiten geplaatst, waardoor een iets gebogen lange wand ontstaat. Bij langere 
plattegronden kan een vierde staander in de lange wand toegevoegd zijn. Opval-
lend is dan wel dat bij deze plattegronden de buitenste staanders van een paar 
dichter op elkaar zijn geplaatst, waardoor het gebouw eerder een bootvorm lijkt 
te krijgen. Bij goed bewaarde exemplaren zijn tussen de staanders in de lange 
wand steeds twee tot vier minder diep gefundeerde paalsporen aangetroffen. 

Recentelijk zijn twee gelijkaardige plattegronden aangetroffen te Puurs–Land-
schapspark Liezele, maar elders zijn ze uit de Vroeg-Romeinse periode niet 
bekend.5 Pas later in de 2de en 3de eeuw zien we wel opengewerkte plattegronden 
(type III en IV in de typologie van De Clerq) maar het is nog niet duidelijk wat 
de relatie is tussen deze bouwtradities. Interessant in dat opzicht zijn twee 
plattegronden met een variatie op de eenbeukige bouwconstructie. Bij deze 
structuren is tussen de buitenste staanderparen nog een centrale, zwaar gefun-
deerde staander aanwezig, waardoor er eerder een kruisvormige krachtenverde-
ling ontstaat. Wellicht kunnen deze gebouwen als Vroeg-Romeinse kruisvormige 
structuren gezien worden.

Aardewerk

Ook zien we dat het aardewerk nu erg verandert. De site kent tot in de Late 
IJzertijd een aardewerkensemble, dat kan ingebed worden in de Marne-traditie, 
waarbij knikwandkommen en schalen, alsmede kookpotten door de verlegging 
van het zwaartepunt naar hoger op de pot ‘opener’ worden, en buikzones tapser 
naar de bodem gaan toelopen. Deze traditie wordt op de overgang naar de 
Romeinse periode ingehaald door nieuwe technieken en vormconcepten (fig. 4 
p. 91). Waarschijnlijk geïnspireerd door de Romeinen worden handgemaakte 
potten nu veelvuldig op een trage schijf nagedraaid, deels om wanden dunner 
te maken waardoor ze zowel lichter als efficiënter in het gebruik werden, deels 
omdat dit nu onderdeel van een nieuwe aardewerktraditie aan het worden was. 
Het is te overwegen dat er met deze Vroeg-Romeinse techniek nieuwe manieren 
van koken werden gehanteerd, waarbij minder volgens de klassieke manier met 
kookstenen werd gewerkt, dan dat er directe verhitting plaatsvond.

De Midden-Romeinse tijd

Opvallend is dat enkel in het uiterste westen van de opgraving aanwijzingen zijn 
dat de bewoning doorloopt tot in de Midden-Romeinse periode. Er kan slechts 
één plattegrond in deze periode geplaatst worden en deze is voorzien van een 
potstal. Overige sporen die in de Midden-Romeinse periode thuishoren, beperken 
zich tot een cluster van vijf brandrestengraven, waarvan het meest nabije op zo’n 
30m van het huis gelegen is. De afname van bewoning in deze periode is nog 
niet te verklaren. Te Puurs–Landschapspark Liezele was wel waar te nemen dat 
de boerderijen op andere locaties gevestigd worden dan in de Vroeg-Romeinse 
tijd, maar de omvang van de bewoning bleef ongeveer gelijk.6 

Conclusie

De opgraving aan de Lichterstraat te Puurs heeft een groot aantal structuren 
uit de overgangsperiode Late IJzertijd-Vroeg-Romeinse tijd opgeleverd, verdeeld 
over een drietal omvangrijke clusters. Een nadere analyse zal nog moeten uit-
wijzen wat de erfopbouw en het aantal gelijktijdige boerderijen was op deze 
erven. Opvallend zijn de eenbeukige structuren met zware staanders in de lange 
wanden. Deze zijn elders nog niet gekend in de Vroeg-Romeinse periode. Bij 
de variant met ook zware staanders centraal aan de kopse kanten is mogelijk 
een ontwikkeling zichtbaar naar kruisvormige plattegronden. Duidelijk is dat er 
in deze periode al sprake is van intensieve contacten met de Romeinen, goed 
zichtbaar aan de grote veranderingen in productietechnieken en vormconcepten 
binnen het aardewerkensemble. 

Interessant is dat na de Vroeg-Romeinse periode het terrein vrijwel niet meer in 
gebruik is. De bewoning lijkt te verschuiven richting het uiterste westen van het 
terrein, waar echter nog maar één plattegrond aanwezig is. De reden hiervoor 
is nog niet duidelijk. 
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Fig. 2: Overzicht van de structuren 
uit de overgangsperiode 

Late IJzertijd - Vroeg Romeinse tijd

Fig. 3: De gecoupeerde sporen van een éénbeukige plattegrond 
(foto: L. Thissen, TACB)

Fig.4: Enkele scherven inheems Romeins aardewerk 
uit de 1ste eeuw na Christus (foto: L. Thissen, TACB)
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Verwacht 2 april 2022

Nieuw jaarboek VHKB

De wielerhelden van Klein-BrabantDe wielerhelden van Klein-Brabant
Op zaterdag 2 april, een dag voor de wielerklassieker bij uitstek 
De Ronde Van Vlaanderen, stellen wij ons nieuwste jaarboek voor: 
De wielerhelden van Klein-Brabant. Auteur Linda Caluwaerts 
uit Sint-Amands beschrijft hierin uitgebreid de geschiedenis van de 
wielersport, met de focus op het rijke wielerverleden van Klein-
Brabant en met vooral veel aandacht voor onze regionale profwiel-
renners en liefhebbers. 

In de uitgebreide inleiding maken we kennis met de algemene 
geschiedenis van de fiets en van het wielrennen, zowel op nati-
onaal als op internationaal vlak. Het zijn de antwoorden op de 
volgende vragen. Wie vond de fiets uit? Hoe evolueerde deze tot 
een populair en wijdverspreid vervoermiddel? Wanneer werden de 
eerste wielerwedstrijden gereden? Welke rol speelde Klein-Brabant 
in dit hele verhaal?    

Daarna wordt systematisch het wielerleven in Klein-Brabant van 
circa 1900 tot heden uit de doeken gedaan. Dankzij archiefmate-
riaal, krantenartikels en interviews passeren de belangrijkste ren-
ners en wedstrijden de revue. Bovendien komen het ontstaan en de 
werking van talrijke lokale wieler- en supportersclubs aan bod. Dit 
alles doorspekt met interessante anekdotes en in beeld gebracht 
door uniek beeldmateriaal.

Tenslotte volgt nog een gedetailleerde biografie van de belangrijk-
ste renners uit onze regio met een schematisch overzicht van hun 
prestaties.

We hebben nu nog geen weet van prijs, maar wie 
geïnteresseerd is, kan vrijblijvend zijn adresgegevens 
(vooral e-mailadres) al doorgeven aan onderstaand 

adres. We nemen dan ten gepaste tijde contact met u op.




