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Het Kasteel van Bornem
Duizend jaar Europese Geschiedenis (2 delen)

Einde 2012 verscheen het tweede deel van de duizendjarige geschie-
denis van het kasteel van Bornem. Het eerste deel verscheen reeds in 
2007 en bestreek de periode van 1007 tot 1586. Deel 2 start met de 
aankoop van het kasteel in 1586 door Pedro I Coloma en eindigt bij de 
huidige graaf John de Marnix de Sainte-Aldegonde. Beide boekdelen 
kenden een grote bijval bij het publiek, maar ook in de academische 
wereld. De auteurs Filip Hooghe, die ook instond voor de vakkundige 
eindredactie, Walter Verstraeten en Luc Rochtus hebben een studie ge-
maakt die het kasteel bekijkt vanuit het perspectief van de eigenaars 
en wat zij betekenden niet enkel op lokaal vlak, maar ook voor Vlaan-
deren, België en in brede zin voor Europa. De ondertitel “1000 jaar 
Europese geschiedenis” dekt volledig de lading omdat de eigenaars 
van het kasteel van zowel Vlaamse, Franse, Spaanse als Italiaanse ori-
gine waren. Beide boeken zijn uitgegeven in kleurendruk en bevatten 
talrijke portretten, illustraties, wapenschilden en landkaarten, die nooit 
eerder gepubliceerd werden. Een biografie van de eigenaars zorgt er-

voor dat de lezer een helder inzicht krijgt in de geschiedkundige en 
anekdotische achtergronden, die een nieuw beeld werpen op de talrijke 
beroemde en invloedrijke eigenaars van het kasteel.

De basisprijs voor deel I is € 30 en voor deel II € 50. Inwoners van 
Klein-Brabant kunnen de boeken afhalen in Erfgoedhuis De Casteleyn, 
W. d’Urselstraat 5, 2880 Hingene-Bornem elke zaterdag tussen 8.30h 
en 12.30h. Belangstellenden die buiten de streek van Klein-Brabant 
wonen krijgen de boeken toegestuurd, mits een bijkomende kost van 
€ 10 per boekdeel voor verzending. Bestellingen dienen uitsluitend 
gericht aan het secretariaat van de vereniging: W. Verstraeten, Dascot-
telei 14 bus 6, 2100 Antwerpen, e-mail: heemkunde_klein_brabant@
skynet.be. Boeken worden verstuurd onmiddellijk na ontvangst van de 
betaling op onze rekening IBAN BE63 0682 0091 4208 met duidelijke 
vermelding van de gewenste boekdelen en aantal exemplaren. 



Voorwoord van de voorzitter

Fondsenwerving

TIJDENS DE MAAND JULI IS 
ERFGOEDHUIS DE CASTELEYN WEGENS 

VAKANTIE GESLOTEN
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Op 10 december 2012 overleed op 79-jarige leeftijd Bornemnaar Juliaan 
Maerevoet.

Het leven van Juliaan in enkele regels schetsen is onmogelijk. Ongetwij-
feld heeft hij, samen met oud-burgemeester Jozef Van Eetvelt, sterk bij-
gedragen om Bornem op cultureel vlak het aanzien te geven dat het nu in 
Vlaanderen en daarbuiten geniet.

Juliaan werd geboren te Branst (Bornem) op 19 augustus 1933. Hij stu-
deerde Grieks-Latijnse Humaniora aan het Onze-Lieve-Vrouwcollege te 
Boom. Hij werkte als ontvanger der Directe Belastingen te Puurs, Temse, 
Hamme en Antwerpen. Na zijn huwelijk met Annie Van Den Bossche wer-
den zijn passies voor kunst en geschiedenis gedeelde passies. 

Maar Juliaan zal meest in het geheugen blijven als heemkundige en kunst-
kenner. In januari 1963 stonden Juliaan en Annie mee aan de wieg van 
de Bornemse ‘Kultuurkring’. Die kring stond borg voor een groot aantal 
tentoonstellingen en voordrachten. Het was ook het begin van Juliaan als 
inleider. Honderden kunsttentoonstellingen in Vlaanderen en Nederland 
volgden. 

De eerste tentoonstellingen gingen door op de zolderverdieping  van het 
Landhuis (nu Archief Bornem), maar vrij snel werd deze ruimte te beperkt. 
Niet verwonderlijk dat de Kultuurkring en Juliaan in 1973 mee aan de 
kar trokken bij de verwezenlijking van het Bornemse Cultureel Centrum 
Ter Dilft in de gewezen Jan Hammeneckerschool. Van bij de start van de 
werking van het Cultuurcentrum was hij lid van het dagelijks bestuur. In 
1971 werd hij de eerste voorzitter van de Bornemse Cultuurraad.

Het rijke maar verwaarloosde parochiearchief werd door Juliaan gecatalo-
geerd en geordend. Teneinde de oude teksten te kunnen lezen en verwer-
ken  volgde hij cursussen in het Centrum voor Brabantse Geschiedenis en 
aan de Universitaire Faculteit  Sint Ignatius te Brussel. Dank zij een steek-
kaartensysteem  kreeg hij een duidelijk beeld van het reilen en zeilen van 
de vroegere Bornemse bevolking. Dit resulteerde  in de uitgave van zijn 
eerste boek 900 jaar naar Bornems krochtkapel  in 1978, werk uitgegeven 
ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de Kultuurkring.

Intussen was Juliaan ook voorzitter geworden van de kerkfabriek St.-
Leodegarius en St.-Bernardus,  functie die hij tot voor enkele jaren  bleef 
uitoefenen.  

Een  van zijn voornaamste verwezenlijkingen is ongetwijfeld de restauratie 
van de krocht in 1988. Bij de opening slaagde hij erin om, voor het eerst 
sinds jaren, terug een processie door de Bornemse straten te laten trek-
ken. Een ander bijzonder initiatief was de restauratie en herwaardering 
van de ‘Mysteries’ rond de kerk in 2008. Zijn laatste verwezenlijking was 
de aankoop van een nieuw kerkorgel voor de hoofdkerk. Ondanks het 
enthousiasme waarbij hij aan dit project werkte zal hij jammer genoeg de 
‘hemelse klanken’ van daar moeten beluisteren.

De ontdekking van de prekadastrale kaart van Pieter Meysmans uit 1678 
in de Bornemse abdij was dan weer de aanleiding tot het verschijnen van 
zijn tweede boek Met Lupo naar de bron van Bornem in 1980. 

Het onderwijs  bekleedde  een speciale plaats in zijn hart. Zo was hij jaren 
voorzitter van de inrichtende macht van de Katholieke Scholen van Groot–
Bornem. Tegelijk wilde hij dan wel meer weten over de geschiedenis van 
het onderwijs in Bornem. Zijn bevindingen en opzoekingen schreef hij neer 
in 500 jaar Onderwijs in Bornem, verschenen in 1988.

In memoriam Juliaan Maerevoet

Jos Winckelmans

Juliaan Maerevoet bij de inhuldiging van de ‘Mysteries’ rond de kerk, tussen toenmalig burgemees-
ter Van Eetvelt, huidig burgemeester Luc De boeck, federatiepastoor Patrick Maervoet, abt Leo Van 

Schaverbeeck, bisschop Jan De Bie en Hendrik Vermeeren, diaken uit Weert.



5Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

In  1996 verbroederde Bornem met het Zuid-Franse Gordes en ook hier 
had Juliaan een dikke vinger in de pap. Gordes was het dorp waar vriend-
kunstenaar Pol Mara een nieuwe thuis (en museum) had gevonden. 
Datzelfde jaar haalde hij de Crèche du Soleil naar de St.-Bernardusabdij. 
Mede dankzij tientallen vrijwilligers werd dit een onverhoopt succes met 
duizenden bezoekers.

De Bornemse Sint-Bernardsabdij had in Juliaan misschien wel de grootste 
bewonderaar. Hij leidde er tal van groepen, hield er causerieën en ten-
toonstellingen. De grootste  was ongetwijfeld deze  ter gelegenheid van 
het 900 jarig bestaan van Citeaux en de Orde van de Cisterciënzers in 
1998. Telkens lukte het hem om een groot aantal vrijwilligers op de been 
te brengen.

In 2000 verscheen van hem het kijkboek Groot-Bornem, 1900-2000, 
kroniek van een eeuw dorpsleven. Zijn mooiste werk werd ongetwijfeld 
20 eeuwen Bornem, een dorp in Vlaanderen, een bundeling van zijn ja-
renlange opzoekingen en uitgegeven in 2003 ter gelegenheid van zijn 70e 
verjaardag.

Juliaan werkte ook mee aan het boek Profiel van Klein-Brabant (1981), 
de kunstuitgave van de gemeente Bornem Het Land van Bornem (1995) 
en schreef meerdere artikels voor de Jaarboeken van onze vereniging. Hij 
vulde ook tal van brochures in verband met de abdij, het kerkgebouw, het 
kasteel en zoveel meer.

Een zware opdoffer doorstreepte het nog goedgevulde plannenboekje van 
Juliaan. Een infarct op het rechteroog maakte zijn zicht erg beperkt. On-
danks alles en met de hulp van de moderne techniek en echtgenote Annie 
schreef hij nog de Geschiedenis van de Bornemse Cultuurkring, cultuurpi-
oniers zijn idealistische avonturiers. Juliaan tekende december 2010. Het 
zou zijn laatste werk worden.

Een slepende ziekte werd hem uiteindelijk fataal. Hij stierf in het Universi-
tair Ziekenhuis te Antwerpen op 10 december 2012.

Aan echtgenote Annie en familie bieden wij onze blijken van medeleven. 
Wij vergeten Juliaan nooit, daar heeft hij met al zijn publicaties zelf voor 
gezorgd. Daar zijn wij en de komende generaties hem enorm dankbaar 
voor.

Om de tij of ebbe uit te leggen is het volk het overal niet eens. Die op 
den Scheldekant wonen en dus dagelijks het op- en afloopen des waters 
waarnemen, zeggen dat op zekere uren de aderen der zee opengaan en 
al het water opslorpen. Na eenigen tijd nochtans, spuwen die aderen alles 
weer uit, het weggeloopene water komt terug en dan is ’t vloed. Ande-
ren die aan beken of aan kleinere waterloopen wonen, beweren dat het 
zoute water de bijzondere kracht heeft van te wassen zoals de planten, 
van uit te zetten en te vermenigvuldigen, en van op te zwellen, bijna lijk 
ziedend water. Vandaar komt, zeggen zij, het kwatsen en het klotsen der 
baren tegen de oever. Anderen (maar zij loopen er zoo dik niet) leggen 

de zaak nog eenvoudiger uit volgens de omstandigheden. In 1860 of rond 
dien tijd moet er in Zuid-Antwerpen eene zoo groote droogte geheerscht 
hebben, dat de boeren uit de drogere streken en uit de Kempen te Sint-
Amands om water kwamen. Een boer die voor zijnen eersten keer aan den 
Scheldestroom kwam gereden, zeide: ’t moet ginder ergens hard geregend 
hebben, vermits hier zooveel water is (’t was namelijk hooge tij). In den 
namiddag kwam hij terug en vond de Schelde bijna ledig : O, riep hij uit, 
als dat zoo voortgaat, is er morgen geen druppel meer in (’t Was dan leeg 
water). Onderwege zeide hij aan degenen die hij tegenkwam : “Haast u, of 
ge hebt geen water meer. Ook de Schelde is al leeggehaald.”

Uit Ons Volksleven 1894: Wangeloof in Klein-Brabant: De Tij (Alf. J.C.)

Juliaan bij de graafwerken in de Kloosterstraat in 2006
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Begin mei 2011 is de omvangrijke bibliotheek en het rijke archief en het 
belangrijke documentatiemateriaal van de Vereniging voor Heemkunde 
in Klein-Brabant ondergebracht in het Erfgoedhuis “De Casteleyn” te Hin-
gene. Sindsdien hebben heel wat verzamelaars en heemkundigen een 
gedeelte van hun bezit geschonken aan het Erfgoedhuis. Een belangrijke 
schenking was die van het archief en de documentatie van Michel Van den 
Broeck en zijn echtgenote in verband met priester-dichter Jan Hamme-
necker (Mariekerke 2 oktober 1878 - Westrode-Wolvertem 13 juni 1932). 

Jarenlang heeft Michel Van den Broeck, nu wonende te Kapelle-op-den-
Bos maar voorheen te Westrode, met passie gezocht naar alles wat maar 
enigszins verband hield met Jan Hammenecker, de letterkundige en de 
priester die van 1927 tot bij zijn dood in 1932 pastoor was van Westrode, 
de parochie van Michel. 

Met zijn ongeëvenaarde speurzin heeft Van den Broeck in de eerste plaats 
alle publicaties van dichter Jan Hammenecker opgespeurd en aangekocht 
om ze in zijn verzameling onder te brengen. Het gaat hier niet alleen 
om de vele dichtbundels, maar ook om bloemlezingen waarin werk van 
Hammenecker en de vele tijdschriften waarin hij publiceerde. Het zijn 
niet alleen afzonderlijke gedichten van Hammeneckers hand, soms in 
handschrift, maar ook kritische bijdragen. Een apart gedeelte vormen de 
vele werken over de dichter Hammenecker, zowel boeken als bijdragen 
in kranten en tijdschriften. Merkwaardig is ook de verzameling brieven 
van en aan Jan Hammenecker waarbij belangrijke namen uit onze litera-
tuurgeschiedenis opduiken. Noemen we o.a. Jan Hallez, Gerard Walschap, 
Jules Persyn, Maria Elisa Belpaire, Richard Dewachter, Jan Hallez en Hugo 
Verriest. Talrijk zijn ook de muzikale composities op tekst van Jan Ham-
menecker o.a. van Arthur Meulemans en Alfons Moortgat. 

Vervolgens worden de documenten en archivalia ingedeeld aan de hand  
van de verblijfplaatsen van Jan Hammenecker, gaande van Mariekerke, 
zijn geboorteplaats, over Mechelen, Aarschot, Schaarbeek, Vorst en Lon-
derzeel-Sint Jozef om te eindigen te Westrode waar hij overleed. Ook an-
dere gemeenten komen aan bod, maar dan vooral wegens herdenkingen 
voor de dichter georganiseerd tot vele jaren na zijn dood.

Jan Hammenecker dreigt vergeten te geraken hoewel het belang van 
zijn figuur in de geschiedenis van de Vlaamse Letterkunde in zijn tijd niet 
gering was. Was het maar om het feit dat hij aan de wieg stond van de 
literaire carrière van een bekende romancier als Gerard Walschap. In het 
archief- en documentatiemateriaal dat Michel Van den Broeck met zoveel 
liefde en geduld bijeenbracht zijn hiervan duidelijke sporen te vinden.

Gelukkig heeft dit alles een veilig onderkomen voor de toekomst gevon-
den bij de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant. Hier wordt het 
ondergebracht in een fonds dat naar de schenker wordt genoemd. Voor 
altijd zal door dit “Fonds Michel Van den Broeck” de herinnering aan de 
schenker levendig worden gehouden. Dit bezit is zo gevrijwaard voor de 
toekomst en het wordt er, aan de hand van de inventaris ervan door Van 
den Broeck zelf opgesteld, toegankelijk gemaakt voor speurders. 

Klein-Brabant is hiervoor dankbaar en kan slechts hopen dat nog andere 
verzamelaars en bezitters van privé-archieven Van den Broecks voorbeeld 
zullen volgen. Alle auteurs van Klein-Brabant, er geboren, er gewoond 
hebbend of er over geschreven hebbend, behoren immers tot het cultureel 
erfgoed van Klein-Brabant en verdienen hun ereplaats in de geschiedenis 
ervan.  

Jan Hammenecker-archief in Erfgoedhuis te Hingene

Paul Servaes
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In ons artikel in het voorgaande nummer van de Mededelingen 23 (2012) 
werd reeds ingegaan op de levensloop van Isabella van Gistel (c.1378 
- 1438) en haar dochter Johanna van Bethune (1397-1450), beiden vrou-
wen van Rumst.1 Nadien volgde de uitgave van de eerste vijf folio’s van 
register 3 uit de Série 1 van het Kasteelarchief van Bornem, getiteld “Dit 
es den cheyns mer vrouwen van Rumpst in Haecxdonc in Hingne ende 
in Bourhem”. In dit artikel wordt het vervolg van register 3 uitgegeven, 
getiteld “Dit es de heerlijcheyt die minen vrouwe van Rumpst heeft in 
Haexdonc in Hingne ende in Bornhem”, wat ook het grootste deel van 
het register uitmaakt. Dit is een denombrement of opsomming van alle 
eigendommen en rechten die de vrouw van Rumst als een aparte heerlijk-
heid bezat in Haasdonk, Hingene en Bornem rond de periode 1408-1415. 
Wijlen prof. Jules Mees wees reeds op het feit dat de heerlijke rechten 

van deze heerlijkheid Rumpst in Hingene uitvoerig beschreven stonden in 
register 3 van het kasteelarchief van Bornem.2 Dit document is van uiterst 
belang omdat het ons een beeld geeft van wat later grotendeels de aparte 
heerlijkheid Hingene zal vormen. Het is des te opmerkelijker dat juist dit 
register in het archief van de heren van Bornem bewaard is gebleven. De 
verklaring hiervoor is te zoeken in het feit dat van begin vijftiende eeuw 
tot 1536 de heren van Rumst ook vaak heren van Bornem zijn geweest, 
m.a.w. dat beide heerlijkheden gedurende deze periode geregeld verenigd 
zijn geweest, zoals is gebleken uit ons voorgaand artikel. Dit register biedt 
ons de sleutel tot het ontrafelen van de herkomst van het hof van Hingene, 
het latere Kasteel d’Ursel … maar hier gaan we in een latere studie ho-
pelijk nog dieper op in.

De heerlijkheid van de Vrouw van Rumst 
in Haasdonk, Hingene en Bornem (1408)

Filip Hooghe

Dit es de heerlijcheyt die miren vrouwe van Rumpst heeft in Haexdonc in Hingne ende in Bornhem (BORNEM. Kasteelarchief, Série 1, reg. 3, fol. 5vo)

Uitgave
(vervolg transcriptie Filip Hooghe en Benny Croket)

BORNEM. Kasteelarchief, Série 1, reg. 3.

fol. 5 v°:
                                         Dit es de heerlijcheyt die miren vrouwe van Rumpst 
                                   heeft in Haexdonc in Hingne ende in Bornhem

Primo de tiende met haere toebehoorten daer ute heesschen ende hebben willen de 
Clooster van Gremberghen xv lb. lovensche
Item de cloester van Hafflighem iii. x viertalen rogs ende .x. viertalen havren 
dwelc zij jaerlijx heffen
Item de Capitale van S. Rombouts van Mechlen xxx s. lovensche
Item beyde prochiaens van Hingne ende van Haexdonc terdendeel vander tienden van Outbrouc ende vanden polre. 
Item terdendeel in de hove te Haex toten Swaenhoeke. 
Item oec in Rupenbrouc van Baersele terve driebomende op den 
pale tusschen Janne van Hove ende der linden an de zyde westwert oec terdendendeel
Item ter helftwinninghen3 die ter voerseide tienden hoert moet men jaerlijx 
half saet leveren welc saet loept jaerlijx tusschen den xij ende den xviij viertalen 
rogs naer dat mens vele oft lettel sayt want alle die helftwinninghe hebben 
moghense ten derden jaere brake
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Item heeft mijnen heere van Rumpst4 daer god der af bewaren moet ghegheven 
joncfrouwe Jehannen zijnder natuerliker dochter met Gillijs van Gottengijs5 seventich
vrancsche francken te tween paymenten jaerlijx alsoe de brieve wel verclaeren 
dien op zijn gheordineert op de voerseide ende op alle zine heerlijcheyt int voerseide 
landt
Item heeft her Hendrijc van Colem in mire vrouwen tiende een ghedeel in Padden-
brouc in Slackenbrouc ende in Heedongher brouc
Item de cloester van Hafflighem heeft den twalefsten scoef van alder tienden 
alsoe verren als mire vrouwen tienden gaet. 
Item als van minder voerseiden vrouwen erflijcheden alle broken die ghevallen 
op mer jonc vrouwen perpetue in Haexdonc in Hingne in Bornhem ende in Opdorp 
die mach mer joncfrouwe dienaere bewetteghen oft laten composeren sonder yemens vraghen

fol. 6 r°:
Item mer vrouwen leencope erfgiften ende cheyns die mer vrouwen voerseid ghebreken 
die mach haer dienaere hinnen op de boete van iiij s. par.
Item alle broken die ghevallen op de ghemeene voegdie te Hingne6 [d] ende den 
ghemeenen cheyns ende de herfghiften daer af heeft mine heere Robbrecht van 
Baer7 de helft ende mire vrouwe voernoemd dander helft
Ende de herfgiften die ghebreken ende den ghemeenen cheyns vander voegdien die 
int men van beyder heeren weghen met der boeten van iiij s. par.
Item de praterie van Haexdonc ende van Hingne met hare toebehoorten dats te 
wetene met den Driessche ende met der Vroenderspaden ende den Scutlande hoort 
mer vrouwen toe
Item vanden vollen leenen hoe zij verwandelen heeft minen vrouwe voerseid ten 
leencope x lb. par. ende den groten voer vj d. ghelijc men tote heere ghegheven heeft
Item vanden cleenen leenen als men se vercoopt heeft minen vrouwe den tienden 
penninck ende de sterfcope verdingt men by minder vrouwen mannen oft minen 
vrouwe heefter af de derde vrome van drien jaeren no deerchste no de beste 
welke leene die men houdende es van mer vrouwe hier naer verclaert staen8

In den iersten so es dit dleen dat men heet een volle leen dat Hendrijc van Moer-
tere hout van mer vrouwen voerseid met ondermannen ende met laten ten selven leene
toebehorende ghelijc dat hier naer verclaert es. Primo hout Hendrijc voerseid 
selve metter hand sesse buender in Outbrouc gheleghen deen an dander neven 
Heedongher zijdijc gheleghen. Item noch ij buender luttel min oft meer 
an den dam in Outbrouc gheleghen. Item te Haexdonc den hoghen Boenhof 
hout j. ghemet luttel min oft meer. Item ½ buender ten Essche luttel min 
oft meer neven Jan Inghels land. Item noch in Outbrouc den nederen Boen-
hof groot j. buender luttel min oft meer

fol. 6 v°:
                                Dese navolghende zijn Hendrijcs voerseide ondermannen 
                                zijnen leenen toebehorende
Primo Gillijs de Molenere alluttel min dan .vij. dachwand op de Grote Coutere gheleghen.
Item Pieter de Cupere by zijnder stede gheleghen .j. buender luttel min oft meer
Item Jan van Slike in Outbrouc twee ghemete luttel min oft meer
Item Hendrijc Bernaerd achter Gillis Brunen twee ghemete luttel min oft meer
Item joncfrouwe Beatrijs vander Tommen ½ buender luttel min oft meer by de Moertere
Item Kateline dSmeds ½ buender luttel min oft meer tusschen de weghe by der Pannen
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Item Hendrijc van Wiele ½ ghemet luttel min oft meer by der Pannen

                                 Dit zyn de late die den voerseide leene toehoren

Primo Belie Libens ende haer kindere op ij ghemete in Molenbrouc xxxiij s. iij d. 
Item Gillis Moleneren kindere op de polre saetgracht j d. par.
Item Gillis Stat op zijn land in den Moertere j. d.
Item Zegher vander Heyden op zijnen land an den Moertere ij. d. 
Item Gillis Colijns hoyr op een ghemet in Outbrouc j. d.
Item de Cappelrie van Hingne van Neckers vedenen in Outbrouc j. d. 
Item Mergriete Colijns kinderen van haren lande in Outbrouc ij. d.
Item tsher Jans Witten land houd vj. ghemete in Outbrouc ij. d. 
Item der Cappelrien ende der kerken land hout iiij ghemete in Outbrouc ij d.
Item Thonijs wijf van Viere hoyr op ij ghemete in Outbrouc ij d. 
Item de selve op haer land by den ghemeenen hove j d. 
Item Jan van Voesdonc op drie dachwant lands by den Perre ij d.
Item jonckfrouwe Beatrijs vander Tommen op ½ ghemet by den Moertere j d.
Heilwijc Jans wedue van Wiele op ij ghemete in den Moertere ij d.
Item Willem Ympens op ij ghemete lands in den Moertere ij d.
Item Zeghers kinderen vanden Slike op j ghemet in den Moertere j d. 
Clemeysie Pieters wijf van Niele was op haer land in den Moertere j d.
Hendrijc van Ackere op Lijsen hof xij d. 
Item Jan Wouters op zinen groten hof ende op Saterdaegs cleen hoefken j d. ij haenen
Item joncfrouwe Lijsbet vanden Brouke op j bloc neven haer stede j d.
Item joncfrouwe Lijsbet van Rode op haer land in Outbrouc dat Zeghers van Essche

fol. 7 r°:
was ende op den nederen Boenhof die neven tstic land leyt
Item Pieter Snoex [hoer] op een stic land by Snoex stappekine j d.
Item Gillis de Clerc op zinen land in Outbrouc ij d.
Item Willem Pauwels kindere op ½ buender achter Hendrijcs van Ackere ij  s. par.
Item de Mersman op dland in den polre gheleghen achter Lijen dVetters 
viere vedenen breet ende op de polre saetgracht

j d.

Item de Helegheest van Hingne op viere vedenen breet in den polre in 
zinen bloc gheleghen op de zijde westwert

j d. ij hoenderen

Item Daneel de Hoytere op ½ vierdendeel achter de tienscure i d. ij hoenderen
Item Heindrijc van Moortere hout de Trudestat van beeden heeren ende es onghestee-
den eyghen groot xij buender luttel min oft meer daer af hout hij deen 
helft van heer Robbrecht van Baer ende dander helft van mer vrouwen met den voerseide anderen leenen
Item ten voerseiden vollen leenen hout Hendrijc thof daer hij in woent groot 
een buender luttel min oft meer
Item al dit voernoemd leen van boven tote beneden staet te sterfcope ende te wan-
delcope te versoukene met x lb. par. ende met der mannen rade te gane
Item Hendrijc voerseid hout noch van mer vrouwen voerseid te leene een buender 
lands luttel min oft meer gheheeten den Ghemeenen Hof
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Item Hendrijc voerseid hout noch van mer vrouwen van Rumpst een leen luttel 
min oft meer dan een buender gheleghen an den Beridam by zinen hove 
Ende dese twee voerseide leene staen te sterfcope ter derder vromen te wan-
delcope ten tienden penninghe 
Item Jonckfrouwe Lijsbet Aernds wijf van Rode hout van mine vrouwen van Rumpst 
Moelgiaerds leen dat es te wetene den xijsten scoef als ment verwandelt 
maer verleent es van sesse buenderen ende drie vierdendeelen luttel min oft 
meer. 

fol. 7 v°:
Dit es tvolle leen dat Ghisel Vermeynen hout van mer vrouwen van Rumpst 
In den iersten so heeft Ghisel voerseid selve metter handt vanden voerseide leene 
een stic voere zinen dore heet den Hoec groot ½ buender luttel min oft meer.
Item noch .j. dachwant neven Flerouts land [ne] op Priesters velt ende noch 
½ buender op Vliedervelt neven dland dat Huugs van Bossche was. 
Item noch .j. dachwant in den Brouchof voer Daneels Blaken luttel min oft meer. 
Item noch de stede daer Ghisel in woent met dat zy begrepen heeft. 
Item Ghisels Vermeynen broederen staen heme te ghevolghe van den voerseiden leene. 
Primo Willem Vermeynen met ij ½.  dachwande luttel min oft meer op Vliedervelt.
Item de selve noch .j. dachwant op Vliedervelt
Item Sanders Vermeynen staet Ghyselen voerseit te ghevolghe met .ij ½ ghemete op Priesters velt ende met drie dachwande op 
Vliedervelt.
Item Eggherijc Vermeynen staet Ghiselen te ghevolghe met ½ ghemete op Priesters velt ende noch ij ½ dachwanden op Vliedervelt. 
Item noch ½ buender op Vliedervelt. 

               Dese navolghende in Ghisels voerseit ondermannen 
               den voerseide leene toehorende
 

Primo Daneel vanden Brouke die men heet van Veylst hout van Ghiselen voerseit een leen van .x. lb. par. te versoukene alst 
verwandelt dats te wetene een buender heet de Stecke op Priesters velt ende de stede daer hij in plach te wonene onder beemde 
ende hove groot ½ buender luttel min oft meer dese zyn de ondermannen die Daneele te ghevolghe staen. Eerst Willem Jan 
Zegherssone Jan ende Zegher zinen broederen op .v. dachwant op Priestersvelt ende ½. buender op Priestersvelt heet dlanghe 
½ buender. 
Item iij ½ vierdendeel oec op Priestersvelt voert gat te Veylst
Item Willems kinderen vander Haute .j. buender op Priestersvelt an de Hoechaghe.
Item Beatrys Zymoens hout van Ghiselen Vermeynen voerseit te leene ½. buender luttel min oft meer op Priestersvelt gheleghen.
Item Jan Couke .j. dachwant daer neven op Priesters velt gheleghen.
Item Jan de [Temmerman] hout van Ghiselen voerseit j ½ dachwant op Vliedervelt neven de Vlamincs velde 
Item Clemeysie Jan Boydens wijf hout van Ghiselen te leene j ½ dachwant op Vliedervelt neven Jan Temmermans land

fol. 8 r°:
Item men hout noch van Ghiselen voerseit te leene viere dachwant luttel min oft meer die bleven achter Hughen van Bossche 
gheleghen op Vliedervelt neven Ghisels ½ buender

                               Dit na volghende es tverhefde leen daer af Ghisel zinen cheyns heft

Primo Gyslente Willems wyf vander Sande x dachwanden op Vliedervelt 10 d. par.
Item Jan de Temmermans [drie] op Priesters velt iij d.
Item Hectors Cobbeneirens land was ij ½ dachwant achter haers ij d. j. ob.
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Item Jan van Veylst ende zine broederen Flerouts land groot j ½ dachwant iij ob.
Item Pieter Couke op ½ dachwant op Priestersvelt j. ob.
Item de selve op Bornhem de Coutere op de Nieuwegracht ½ buender iiij d.
Ende alle dit voerseide volle leen staet te sterfcope ende te wandelcope te versoukene met .x. lb. par. ende ter mannen Rade te 
gane

Dit es dleen dat Pieter Merten Cools hout te eenen volle leene van minen vrouwen van Rumpst daer af dat hij selve metter handt 
hout xij dachwant luttel min oft meer op Priesters velt gheleghen 

                    Dit zyn Pieters ondermannen die ten voernoemde leene behoren

Primo Pieter Cool hout van Pieteren voerseit 1 ½ dachwant luttel min oft meer op Priesters velt neven Pieteren Mertens Coels 
voerseit
Item Lysbet Zeghers Boemgaerds wijf drie dachwant luttel min oft meer daer neven gheleghen
Item Zegher de Baertmakere j. dachwant daer neven gheleghen
Item Jan Joes Ghisels zone  ½ dachwant daer neven gheleghen
Item [Timeon] Stijls kinderen daer neven .j. dachwant luttel min oft meer
Item Kateline Jans dochter van Heetvelde was j dachwant luttel min oft meer op den Bokel gheleghen

fol. 8 v°:
Item Jan de Heyten ij. ghemete luttel min oft meer in den Polre gheleghen

                    Dit es de erve die den voerseid leene toebehoort

Primo Jan de Smet ½ ghemet op Priesters velt tsiaers op j. d. par.
Item Lysbet des Mans ½ ghemet daer neven j. d. 
Item Gillis Joes Sone op ½ ghemet daer neven j. d. 
Item Gillijs Neels .j. dachwant op Priesters velt j. d. 
Item Gillijs vander Slike op een ghedeel van eenen hove te Haecxdonc j. d.
Ende dit voerseide volle leen staet te sterfcope ende te wandelcope te tiene lb. par. ende ter mannen rade te gane 
Item Hendrijc van Maerselaer hout van minen vrouwen van Rumpst een volle leen met tienden mannen ende laten dwelke volle 
leen staet ten relieve van .x. lb. par. te sterfcope ende te wandelcope
Item minen vrouwe tsher Gheerts van Ghystelle hout van minen vrouwen van Rumpst te eenen vollen leene tvere van Rupelmonde 
dwelke staet ten relieve van .x. lb. par. te sterfcope ende te wandelcope 
Item Goesen van Laren hout van minen vrouwen van Rumpst te eenen vollen leene tvere ten Tolhuse int wiel dwelke staet ten 
relieve van .x. lb. par. te sterfcope ende te wandelcope
Dit es dleen dat Daneel van Brouke die men heet van Veylst hout van mer vrouwen van Rumpst te eenen vollen leene
Primo hout de voorseide Daneel selve metter handt de cleene Vorst ghelegen neven de grote Vorst groot twee buenderen luttel 
min oft meer
Item noch drie dachwant op Priesters velt neven Jan Temmermans land

fol. 9 r°:
Item noch ½ buender beemds neven den Eyghenen beemd an de zyde zuutwert
Item noch ½ buender beemds daer neven daer Lysbet Ympens haer tocht an hout

                  Dese na volghende zyn Daneels ondermannen ten selve leene toehorende
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Primo Jan de Temmerman ½ buender op Priestersvelt luttel min oft meer gheleghen neven Daneels land voerseit
Item Ghisel Vermeynen 1 ½ dachwant op Priesters velt neven Gosen Coux landt
Item Gosen Coeke ij ghemete op Priesters velt neven Ghiselen Vermeynen
Item Pieter Mertens ij ghemete op Priesters velt neven Ghisele Vermeynen

                  Dese navolghende zyn late ten voerseiden leene toehorende

Primo Pieter Couke van eenen dachwant op Priesters velt neven Janne van Overloepe ij d. par.
Item Jan de Temmerman van eenen dachwande op Priesters velt neven Janne van Overlope ij d. 
Item Pieters Visiers wijf van .½. buenders te Bornhem  op de Coutere neven Pieter Coux land iiij d. par.
Item tGasthuus land van Calfoert groot ½ buender op den Bokel neven Janne van Beveren gheleghen iiij d.
Item Jan van Voesdonc van ij. ghemeten op den Bokel neven Daneele voerseid .v. d. par. 
Item Hendrijc Swane van eenen ghemete op den Bokel neven der Brugghehof gheleghen ij d. 
Item Hendrijc Swane ende Hendrijcs Cupers hoyr van eenen ghemete op den Bokel neven Janne van Voesdonc gheleghen ij d. j. ob. 
Ende dit voerseide volle leen staet te sterfcope ende te wandelcope te versoukene met tiene lb. par.

                 Opdorp

Dit es tvolle leen dat Willem vander Mere hout van mine vrouwen van Rumpst groot viere buenders luttel min oft meer
Primo hout Willem selve metter handt drie buenders luttel min oft meer gheleghen te Karrebroux ende j. dachwant luttel min 
oft meer ende de [vondenen] 

fol. 9 v°
ende in den mersch neven Willems land van Vekene.

                 Dese navolghende zyn Willems voerseide ondermannen

Primo Godevaerds  kinderen vander Mere houden van Willeme voerseit vii dachwant te tween steden gheleghen
Item de drie dachwant luttel min oft meer gheleghen op den Langhen Driesch
Item de iiij dachwant luttel min oft meer op de Cate gheleghen
En dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen vollen leenen
Item Pieter de Cupere hout van mine vrouwe van Rumpst eenen volle leen gheleghen te Opdorp ende dese na volghende zyn 
Pieters Cupers voerseits ondermannen
In den iersten Jan van Bovene een buender ½ dachwant ende xxv roeden luttel min oft meer gheleghen te bovene velde achter 
zijns broeder scure
Item Willem vander Vijst iij dachwant luttel min oft meer ende oec in den [Bouden] ½ dachwant luttel min oft meer
Item de selve 1 ½ dachwant luttel min oft meer gheleghen op den Calverhof
Item Alijse vander Rijst .j. dachwant ende xxv. roeden luttel min oft meer gheleghen an de Bouderbrugghe
Item Henrijc Staes .j. dachwant luttel min oft gheleghen neven Jans hof van Boven
Item Mergriete dSmeyers j. dachwant gheleghen neven Lauwers Coorvelt op Opdorp Coutere
Item Lauwer Coorvelt j. ½ dachwant op Opdorp Coutere neven de voerseide Mergrieten landt
Item Gillis van Bovene .j. buender luttel min oft meer daer zinen stede op staet
Item Pieter vander Rijst ½ buender luttel min oft meer op Boven velt gheleghen neven Alisen dSmolders
Item de selve .j. dachwant mersch luttel min oft de vander neven Alisen dSmolders
Item Hendrijc Goesens .½. buender luttel min oft meer neven Alisen dSmolders op Boven velt gheleghen  
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Item Alise dSmolders .j. buender ende ½ dachwant luttel min oft meer gheleghen op Boven velt neven Pieteren vander Rijst ende 
op Opdorp Coutere neven Willem vander Rijst.
Item Mergriete van Vekene .j. dachwant luttel min oft meer
Item Lysbet van Molders xxxvij roeden gheleghen inde Bouden neven Willem vander Rijst
Item Kateline van Bovene Wouters wijf vander Scaghen j. ½ . dachwant luttel min oft 

fol. 10 r°:
meer gheleghen op Boven velt neven Gillis van Bovene
Item Jan de Temmerman .j. dachwand ende xij roeden gheleghen neven Bugghenhout mersch neven Wouteren van Kerchove 
Item Willem Poyen ½ dachwant luttel min oft meer gheleghen op Opdorper Coutere neven Lauwer Coorvelt an deen zijde ende 
Willem vander Rijst in dander zyde
Ende alle dit voerseide volle leen staet te sterfcope ende te wandelcope te versoukene met x lb. par. 
Item Jan van Vekene hout van Pieteren den Cupere een half leen dwelc hij voert hout van mire vrouwen van Rumpst gheleghen 
te Opdorp groot vive buenders luttel min oft meer welke leen staet te sterfcope ende te wandelcope met vive lb. par. 
Item Pieter de Cupere hout een volle leen dat wylen was Zeghers Bijtwolfs ende hij hout van mire vrouwen van Rumpst
Primo Willem Pauwels hout van Pieteren voerseit .j. buender in Molenbrouc neven de sluus in deen zijde ende Zegher vander 
Heyden in dander zyde
Item Zegher vander Heyden int selve brouc .j. buender neven Willem Pauwels in deen zijde ende Belien Libens in dander zijde 
Item Joes Willems moleneren sone .j. buender op de coutere te Hingne neven de molen gheheeten Boymans buender
Item Mergriete Daneels Heyters wedue eenen hof op den [hoornaert] te Haexdonc daer over van Haexdonc te Hingne gaet
Item Daneel de Hoytere Daneelssone iiij ghemete in Outbrouc gheleghen neven joncfrouwe Jannen van Boemgaerde bleke 
Ende dit voerseide leen staet te versoukene te wandelcope ende te sterfcope met .x. lb. par. ende ter mannen Rade te gane
Item Pieter de Cupere hout van de mire vrouwen van Rumpst  een volle leen leen dat wijlen Zegher Bytwolfs was ende hilt van 
Boudine vander Couderborch ende Boudin hilt uten hove van Cleve 

fol. 10 v°:
Primo de heeren van Hafflighem .j. buendere op de Grote Coutere op de wateringhe ende daer af es best man Pieter van [Wixle] 
Wouterssone
Item de Helegheest van Hingne een hoveken daer Gillijs Ympens oven stont ende hier af es beset man Willem de Baertmakere 
Item Rombout Wouters sone van Heffene een buender lands ten Venne dat wylen was Pieters Mersmans comende met den hende 
an de strate suutwert ende noortwert op de beke wateringhe
Item Gillis van Eyke viere ghemete gheleghen tenden voerseid buender over de strate neven Janne van Voesdonc
Item Joncfroue vander tommen .j. dachwant achter de hofstat die wijlen was dher Willems van Venne gheleghen an den Vonderdam
Item Eggherijc van Damme .j. dach daer neven
Item Jan Pauwels  ½ buender op de Coutere gheleghen ten Moertere
Item Henrijc Pauwels .j. ghemet luttel min oft meer daer neven gheleghen 
Item Gillis de Boc ½ buender ten Venne tende Gillis van Boemgaerde stede was
Item de selve de stede die Gillis dsBrunes was ten Venne gheleghen an de heyde groot .j. ghemet luttel min oft meer
Item Zymoen de Zeelander ½ buender veltlands achter Gillijs stede voerseid dat  wylen was Lysbetten Gosens dsCupers wijf was
Item Pieter de Mayere ½ buender neven de voerseide stede die Gillis Bocs es
Item Mergrieten van Heykine ½ ghemet op de Coutere neven Jans Baertmakers land
Item Jan de Baertmaekere ½ ghemet daer neven gheleghen
Item jonckfroue Jans wedue van Marselaer vi dachwant gheheeten de Lischt gheleghen in de Heedonc
Item Willem van Slike ½ buender tenden de Lischt ende neven de Berchstrate gheheeten den Hoghen hof
Item Jan Snoec eenen beemd gheleghen tende Jans stede van Slike
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Item Jan van Slike  ½ buender een ghedeel in zinen hof daer hij op wont daer zijn scure op staet alsoe breet als de viere roeden 
van Jan Snoecs beemde toter straten
Item de selve Jan van Slike .j. hof ten Ackere gheheeten Beekijns hof an deen zyde neven de strate an dander zyde neven den 
wech achter de hove comende met den hende an Moesmans stede
Item de selve Jan een bloexken ten hende oostwert vanden voerseiden hove
Item Pieter Gosens Lempens sone alsoe breet als de viere roeden zyn van Jans 

fol. 11 r°
stede van Slike doergaende toten dike ute ghenomen den bloexkine tenden Berkens hof
Item de selve viere dachwant op de zyde westwert
Item Kateline Zeger Smeeds dochter was ½ buender op de Donc neven Claes stede van Heykine
Item Gillijs der Kinder ½ hout in Heedongher brouc ende ½ [veden]
Item de selve terdendeel van eender [veden] die wijlen was Mathys van Ackere
Item Willem Pauwels ½ hout ½ [veden] in Heededongher brouc
Item Gheert Willems sone van Ackere een ghemet hoefs ten Ackere daer Mathijs van Ackere op woende
Item Lijsbet Gheerts wijf van Ackere voerseid ½ buender hoefs daer neven gheleghen 
Item de selve Lysbet ½ hout ½ leen half erue ende op de herve staet erfelec tsiaers eenen penninch ob.
Item Lauwerys Jan Vlamincs sone ij ½ buender in Heedongher brouc gheleghen 
Ende alle dit voerseide le volle leen staet te sterfcope ende te wandelcope met tiene lb. par. ende ter mannen rade te gane
Item Pieter de Cupere hout van beyden heeren den vuitworp ende datter toebehoort
tote Outbrouker score ende dit leen staet te sterfcope ende te wandelcope
Item Pieter de Cupere hout van mine vrouwen van Rumpst te leene 1 ½ dachwant gheleghen ten Perre op de Coutere neven 
Janne den Baertmakere ende dit voerseide leenken staet te sterfcope terder vromen ende te wandelcope ten tienden penninghe. 
Dit es dleen dat joncfroue Janne van Boemgaerde hout van mine vrouwen van Rumpst 
Primo den berch te Haexdonc groot een buender luttel min oft meer hout joncfroue Janne voerseid selve metter handt
Item hout Daneel de Scrivere van joncfroue Jannen voerseid een ghemet an  de Merstrate
Item Heinrijc vanden Ackere hout van joncfroue Johannen voerseid .j. dachwant luttel min oft meer in eenen hof te Haexdonx 
neven Pieters van Wiele  hof
Ende dit voerseide leen staet te sterfcope ten derder vromen ende te wandelcope ten tienden penninghe
Dit es dleen dat Willem de Molenere hout van mine vrouwen van Rumpst

fol. 11 v°:
Primo hout Willem selve metten .j. buender luttel min oft meer heet Willem Paridaens landt
Item hout van Willeme voerseid ten selven .j. leene behoorende Lysbet Jan Joes wijf ½ ghemet daer neven gheleghen
Item Beatrijs dsLansheeren hout van Willeme voernoemd ten voernoemde leene behorende ½ ghement luttel min oft meer boven 
Willems leen voerseit gheleghen
Ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen
Item Gillijs de Molenere hout van mine vrouwen voerseid te leene een buender luttel min oft meer ten Moortere an den 
ghemeenen hof gheleghen ende dit voerseide staet te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten tiende penninghe
Item Jan Willems Moleneren sone hout van mine vrouwen van Rumpst te leene een ghemet luttel min oft meer gheleghen ten 
Perre neven Jans land Voesdonc ende Jans Baertmakers leen. Ende dit voerseide leen staet te sterfcope ter derder vromen ende 
te wandelcopen ten tienden penninghe.
Item Sanders van Veylst hout van mine vrouwen voerseid te leene ½ dachwant luttel min oft meer ten Venne neven Henrijc 
Scrivere oec staet te sterfcope ter derder vromen te wandelcope ten x. penninghe
Item Daneel de Hoytere hout van mine vrouwen van Rumpst te leene vuve ghemete luttel min oft meer daer zij op wonende ende 
dit voerseijde leen staet te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten tiende penninghe ghelijc anderen cleenen leenen
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Item Gillis van Slike hout van mine vrouwen van Rumpst te leene een dachwant luttel min oft meer gheleghen ten Perre neven 
Jans land van Voesdonc ende dit voerseyde leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghlijc anderen cleenen
Item Joes van Sliken hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ ghemet luttel min 

fol. 12 r°:
oft meer gheleghen neven meester Pieter Bytwolfs land op Eykervelt ende dit voerseide leen staet te sterfcope ter derder vromen 
ende te wandelcope ten tienden penninghe
Item Gheert Ghijs hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ buender luttel min oft meer gheleghen op de Grote Coutere te 
Hingne gheheeten de [Streke].
Item de selve noch ½ buender gheleghen in Outbroec neven ‘t scutland ende dese voerseide leenkine staen te sterfcope ter derder 
vromen te wandelcope ten x. penninghe
Item Jan Inghel hout van mine vrouwen van Rumpst te leene .j. ghemet luttel min oft meer heet de [Streke] op de Coutere te 
Hingne gheleghen ende dit voerseide leen staet te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten x. penninghe
Item Pieter van Heykine hout van mine vrouwen van Rumpst te leene vive ghemeten luttel min oft meer gheleghen in de Lischt in 
den Heedonc omtrent zijn stede streckende vanden Couteren toten ackere an de strate ende dit voerseide leen staet te sterfcope 
ter derder vromen ende te wandelcope ten x penninghe
Item Claes van Heykine hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ ghemet luttel min oft meer op den Noker gheheeten den 
[verhederen] pael ende dit voerseide leen staet te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten x penninghe
Item Henrijc vanden Wiele Jans sone hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ ghemet luttel min oft meer gheleghen neven 
Claes leen van Heykine ende dit voerseide leen staet te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten tienden penninghe
Item Katelinen vander Reet hout van mine vrouwen van Rumpst te leene 

fol. 12 v°:
achte roeden luttel min oft meer te Mansbrouc in haren hof gheleghen ende dit voerseide staet ten rechte ghelijc anderen cleenen 
leenen
Item Lysbet vander Havert hout van mine vrouwen van Rumpst te leene neghene roeden ende een halve luttel min oft meer in 
haren hof gheleghen an deen zijde neven Pieteren den Scriveren an dander zyde neven haer selfs erve ende dit voerseide leen 
staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen
Item Pieter de Scrivere hout van mine vrouwen van Rumpst te leene xxi roeden luttel min oft meer gheleghen in sinen hof te 
Mansbrouc an zijn stede neven Ghisels hof Vermeynen ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc 
anderen cleenen leenen
Item Gillijs de Cautere hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ ghemet luttel min oft meer tenden Gosens vander Helst 
leen te Mansbrouc ende dit voerseide leen staet te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten x penninghe
Item Gosen vander Helst hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ vierdendeel luttel min oft meer achter zynen stede opt 
Hoecvelt neven Gillis Cauters leen ende dies staet hem Gosen zinen sone vander Helst te ghevolghe ende dit voerseide leen staet 
te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten x penninghe
Item Gillijs de Visiere hout van mine vrouwen van Rumpst te luttel leene een ghemet luttel min oft meer in den Valkenvloghe 
gheleghen gheleghen an deen zyde neven Joes van Baerle an dander zijde neven de kinderen van Eyke ende dit voerseide leen 
staet te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten x penninghe
Item Jan Claeus sone van Lupeghem hout van mine Vrouwen van Rumpst te leene drie ghemete brouclands in Scoerbrouc 
gheleghen neven Willem Bertels kints land

fol. 13 r°: 
Item de selve ½ buender daer zine stede op staet neven Willems Moleneren land ende dit voerseide leen staet te sterfcope ter 
derder vromen ende te wandelcope ten x. penninghe
Item Gillys Jan Claus sone hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ gemet luttel min oft meer daer zinen stede op staet 
neven Jan zijns broeder stede ende dit voerseide leen staet te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten tienden 
penninghe
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Item Gillys Willems Claeus sone hout van mine vrouwen van Rumpst te leene omtrent twee ghemete luttel min oft meer gheleghen 
in den Polre neven Pietere Cupers land daer af houden Wouter Libens kindere vanden voerseiden Gillijs een ghemet luttel min 
oft meer
Item de voerseide Gillijs hout in Scoerbrouc van eenen buendere dat Willem Bertels kint heeft in viven te deelne daer af de 
twee dele te leene ende dander drie deele hout Willem Bertels dochtere te erve van mine vrouwen van Rumpst tsiaers op twee 
penninghe parisis ende dit voerseide leen staet te sterfcope ter derder vromen ende te wandelcope ten x. penninghe
Item Pietere vanden Wiele hout van mine vrouwen van Rumpst te leene vierdehalf vierdendeele luttel min oft meer gheleghen 
ten Perre neven der Monke land heet den Ghemeenen hof ende van desen leene hout Pieter ½ vierdendel selve metter handt 
daer af staet hem Henrijc vanden Wiele te ghevolghe vander helft ende dander drie vierdendeele hout Jan van Voesdonc te 
leene van den voerseide Pieteren ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen. 
Item Henrijc vanden Wiele hout van mine vrouwen voerseid te leene ½ buender luttel min oft meer gheleghen op de grote 
Coutere neven d’Molen payken dat comt van 

fol. 13 v°:
den venne comende met den hende an Willems moleneren land ende dit voerseide leen staet ten rechte ghelijc anderen cleenen 
leenen
Item Gillijs Moleneren wijf Gillijs dochter van Hove hout van mine vrouwen van Rumpst te leene j. ½ vierdendeel luttel min oft 
meer ten Venne ghegheleghen neven scats land ende Mertens land van Heykine ende dit voerseide leen staet ten rechte voerseid.
Item de selve hout noch te leene .j. ghemet op de Groote Coutere heet Poluwes ghemet comende met der zijden an der Papen 
land ende dit voerseide leen staet ten selven rechte ghelijc anderen cleenen leenen.
Item Jan de Clerc hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ buender lands opt Rot ende ½ ghemet daer neven ende dit 
leen staet ten rechte voerseid.
Item de voerseide Jan hout noch te leene .½. ghemet heftwinninghen gheleghen tusschen Henrijcs helftwinninghe vanden 
Moertere by der molen ende Willem dscrivers helftwinninghe ende dit voernoemde leen staet ten rechte ghelijc anderen cleenen 
leenen.
Item Gillijs de Clerc hout van mine vrouwen van Rumpst te leene een ghemet luttel min oft meer op de grote Coutere gheleghen 
gheheeten de Streke neven Zeghers land vander Heyden in deen zijde ende Gillis der Kinder land in dander zyde ende dit 
voerseide leen staet te sterfcope ten derden vromen ende te wandelcope ter x. penninghe.
Item Lijsbet van Slike Gillijs Clercx wijf voerseid hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½. hout in Outbrouc gheleghen 
neven der Papen land ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen 
Item Zegher vander Heyden hout van mine vrouwen van Rumpst te leene een ghe-met lands op de Streke neven Gheert Chijs 
land in deen zyde ende Gillis [Clerx] land in dander zijde ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ut supra

fol. 14 r°:
Item Kateline Lauwerys Vlamincs wijf van mine vrouwen van Rumpst te leene een ghemet luttel min oft meer gheleghen neven 
de Venstrate met den eenen hende an Willems Moleneren land ende dit voerseide leen staet ten voerseide rechte ghelijc anderen 
cleenen leenen
Item Gillijs de Boc hout van mine vrouwen van Rumpst te leene een vierdendeel op de grote Coutere gheleghen an Vergheylen 
Stappeken neven Gheert Chijs land ende dit staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen .
Ende de selve hout noch ½. vierdendeel op de Grote Coutere neven der Moynke land ende dit staet ten selven rechte. 
Item de selve hout noch aen vierdeel lands op de Grote Coutere neven Zymoens Zeelanders land ende dit voerseide leen staet te 
sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen.
Item Jan Zeghers sone van Hove hout van mine vrouwen van Rumpst te leene de helft van iij ½ vierdendeelen comende met den 
hende and de linde te Wintham ende hier af hout Gheerts dochter vanden Ackere de helft vanden voerseide Janne te leene ende 
dit voernoemde leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen.
Item Willem Stijl hout van mine vrouwen van Rumpst te leene een ghemet op de Grote Coutere in den Moortere neven der 
Moynkeland ende dit leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijx anderen cleenen leenen
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Item Jan Pauwels hout van mine vrouwen van Rumpst te leene .½. buender ende .½. ghemet in Outbrouc gheleghen achter den 
Boenhof ende hier af hout Wouters Houts wijf de helf vanden voerseide Janne te leene ende dit voerseide leen staet te sterfcope 
ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen.

fol. 14 v°:
Item Zymoen de Zeelandere hout van mine vrouwen van Rumpst te leene een vierdendeel lands op de Grote Coutere achter Gillis 
Brunen neven Gillis Bocs landt ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen.
Item Lysbet Jan Maghelous dochter hout van mine vrouwen van Rumpst te leene drie dachwant luttel min oft meer gheleghen op 
de Grote Coutere te tween sticken deen half buender neven tcloesters land van Hafflighem ende tdachwant leyt neven Jans land 
van Voesdonc ende Gillis der Kinder land ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen 
leenen.
Item Henrijc de Moye hout van mine vrouwen van Rumpst te leene Pieter Lempens leen was gheleghen te Bornhem in de 
Broucstrate groot vive voete ende eenen halven van welken leene ghelijc Henrijc voerseid ghenouch heeft ghedaen ende noch by 
wette niet toecomende es mids dat [Pieter] Lempen zine neve buten lands woend welc leen staet te sterfcope ter derder vromen 
ende te wandelcope ten tienden penninghe. 
Item Lijsbet Dsmoyen hout van mine jonckfroue van Rumpst te leene vive voete ende eenen halven daer neven gheleghen welc 
leen staet ten voerseide rechte
Item Amelberch Ympen Coux wijf hout van mine vrouwen van Rumpst  te leene .j. buender lands op de Roene gheleghen welc 
leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelyc anderen cleenen leenen. 
Item Jan de Scrivere d’Oude hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ buender .xij. roeden min daer Jan zinen sone op 
woent dies heeft hij terdendeel metter handt ende de tweedeel hout Jan zinen sone van heme te leene. 
Item de selve .½. vierdendeel op Rot neven Jan Dsclerx land 

fol. 15 r°:
Item de selve noch de helft van j ½ vierdendeele opt Rot comende met eenen hende an Jan dsclerx land ende met den anderen 
hende an de Heyde hout deen helft Lysbet dsbraters ende dander helft houden Henrijc Scrivers kindere van Janne te leene.
Item de selve hout noch te leene vj d. par. op de hofstede die Gillis zyns broeder was ende dese voerseide leene staen te sterfcope 
ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen. 
Item de Jonghe Jan de Scrivere hout van mine vrouwen van Rumpst te leene selve metter hand ½ buender dat Jan Gillijs was 
gheleghen op de Grote Coutere.
Item Jan Bernaers hout vanden voerseide Janne een dachwant te leene toebehorende den voerseide leene welc voerseide leen 
staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen.
Item Jan van Voesdonc hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ buender luttel min oft meer gheleghen in eenen hof voer 
<in> de Venstrate in es voer Gillis stede van Boemgaerde an deen zyde ter Heyden wert ende dit voerseide leen staet te sterfcope 
ende wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen.
Item Jan Snoec hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ ghemet luttel min oft meer gheleghen te Hingne op de Coutere 
tusschen Jans land van Voesdonc ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anden cleenen leenen. 
Item Lysbet Matheus dochter hout van mine vrouwen van Rumpst te leene de helft van vierde half vierdendeelen lands an de 
linde te Wintham nedergaende te broucwert an deen zyde neven dscosters kindere landt an dander zyde neven de strate.
Item de selve ½ ghemet luttel min oft meer gheleghen by der molen van Hingne neven Daneels Hoyters kindere land.

fol. 15 v°:
Item de selve noch .j. vierdendeel luttel min oft meer in Paddenbrouc comende an den Beridam ende haer selfs erve
Item de selve in Rupenbrouc een vroen land comende neven Pieters land vander [Tommen] ende dese voerseide leene staen te 
sterfcope ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen
Item Kateline Claeus Haestichs wijf hout van mine vrouwen van Rumpst te leene een dachwant by der molen neven Henrijcs land 
vanden Wiele
Item de selve ½ buender lands in Eykerbrouc neven mine Robbrechts land van Baer ende dese voerseide leene staen te sterfcope 
ende te wandelcope ghelijc anderen cleenen leenen.
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Item Mabelie Libens hout van mine vrouwen van Rumpst te leene ½ ghemet luttel min oft meer gheleghen in eenen hof te 
Haexdonc neven Pieter vanden Wiele ende dit leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anden cleene leenen.
Item Jan Gillissone vanden Wiele hout van mine vrouwen van Rumpst te leene een vierdendeel lands gheleghen te Hingne 
voerden kerchof daer zinen stede op staet ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc anden cleenen 
leenen.
Item Joncfroue Agneese Brijsincs hout van mine vrouwen van Rumpst te leene .j. ghemet gheleghen op de Couter te Bornhem 
neven Rogier Fierens comende met den hende an de Heyde ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc 
anderen cleenen leenen. 
Item h Henrijc van Colem hout van mine vrouwen van Rumpst te leene iiij ghemeten luttel min oft meer dies hout hij selve metter 
hand iij ghemete luttel min oft meer in den Moortere gheleghen gheheeten Karrebroucs buendere.
Item houd vanden voernoemden leene Gillis van Lupeghem .j. ghemet ten Venne neven de iiij Weghesteyden ende dit voerseide 
leen staet ten rechte ghelijc anderen cleenen leenen.
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Afkortingen
lb. = pond
s. = schelling
d. = denier
par. = parisis

Eindnoten
1 HOOGHE, “De cijnzen van de Vrouw van Rumst in Haasdonk, Hingene en Bornem (1408)”, 4-11.
2 MEES, “Een honderdjarig proces over de Heerlijkheid Hingene”, 14.
3 In het Land van Bornem bestond het zogenoemde terrage, onder welk stelsel de landbouwer de 

veldvruchten met de heer deelde. De schooflanden waren akkers, waarvan de heer de vijfde schoof 
ontving. De helftwinningen waren akkers waar de heer de helft van de oogst ontving en in dit geval 
ook de helf van het zaaigraan leverde. Cf. MEES, “Het domaniaal inkomen van Bornem in verban 
met politieke en ekonomische toestanden”, 87.

4 Het gaat hier om Robrecht VIII van Bethune (1372-1408), gezegd van Locres, heer van Rumst 
(1372), Hoboken, Vianden. Hij was de oudste zoon van Jan van Bethune, heer van Locres, Vendeuil  
(† 1373), en Joanna van Coucy († 1363). Hij huwde met 1) Johanna van Chatillon († 1371); 2) 
Johanna, vrouw van Barbançon († 1402); 3) Isabella van Gistel (Gistelle), vrouw van Rode en van 
Ingelmunster. Cf. BLOMMAERT, “Het Land van Rumst en zijn Heren tussen 1290 en 1535”, 63-94; 
BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500), 75; HOOGHE, “De cijnzen 
van de vrouw van Rumst in Haasdonk, Hingene en Bornem (1408)”, 4-5; STEENACKERS, “La sei-
gneurie de Rumst et ses premiers seigneurs”, 1-3, 22-25, 42-45 en 53-57; VAN DER STRAETEN, 
Het Charter en de Raad van Kortenberg, I, 187 en 250; VAN ERMEN, “De adellijke en ridderlijke 
ondertekenaars van de Keure van Kortenberg en de bekrachtiging van 1372”, 97.

5 Het gaat hier om een natuurlijke dochter, dus een onwettig kind van Robrecht VIII van Bethune 
(1372-1408), burggraaf van Meaux en heer van Rumst. Gillis de Gottignies,  de rentmeester van 
Rumst, was inderdaad eerst gehuwd met Jehanne van Bethune en huwde nadien met Maria van 
Ranst, dochter van Hendrik van Ranst gezegd Kerman. Uit zijn huwelijk met Jehanne sproot Lance-
lot de Gottignies voort, die seneschalk van het Land van Rumst werd en stierf op 26 juli 1468. (Cf. 
DE HERCKENRODE en DE VEGIANO, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, II, 152) 

 In de rekening van 1407-1408 wordt dit bevestigd, wanneer de vrouw van Rumst nog erkende 
de gemelde 70 Franse franken aan Gillis de Gottignies schuldig te zijn op de tienden die zij had 
in Hingene. Dit was immers omwille van Jehanne, zijn vrouw, eertijds dochter van wijlen Robrecht 

van Bethune, burggraaf van Meaux. “A Gillis de Gottingnes devant dit que madam luy doibt sur les 
dismes que madame a au Hinghene .lxx. frans de France de rente par an au payer au deulx termes 
a la Saint Remy et a la Saint Jehan compte le dict receveur rechut par sa main pour les termes de ces 
comptes qui valent compte .viij. pour .ix. frans. vj.xx iiij. lb. x. s. et est a cause de Jehanne femme 
dudict Gillis a present et jadis fille de feu monseigneur viconte de Meaulx dessusdit.” Cf. BORNEM. 
Kasteelarchief, Série 1, reg. 27, fol. 17 r°.

6 Bedoeld wordt hier de voogdij of gemeene voogdij te Hingene, die toebehoorde aan beide heren, 
voor de helft dus aan de heer of vrouw van Bornem, en voor de andere helft aan de heer of vrouw 
van Rumst. Cf. MEES, “Een honderdjarig proces over de Heerlijkheid Hingene”, 13-14.

7 Het gaat hier vermoedelijk om Robrecht I, hertog van Bar en heer van Bornem van 1395 tot 1411 
in opvolging van zijn moeder Yolande van Vlaanderen. Het zou echter ook zijn kleinzoon Robrecht 
van Bar kunnen zijn, ook wel Robrecht van Oisy of “Robert de Marle” genoemd, die op 8 april 
1409 de heerlijkheid Bornem en andere bezittingen kreeg toebedeeld, maar die hem echter pas 
bij de dood van de hertog in 1411 effectief zouden toevallen. Het transport van de bezittingen 
van Rode (Schelderode) en Winchi (Scheldewindeke) gebeurde echter al rond 22 juli 1410. In zijn 
rekening van 1414 had ridder Jan Scoenjans het eveneens over “Robbrechts liede van Baer”, exact 
dezelfde schrijfwijze als “mine heere Robbrecht van Baer” in register 3 van het kasteelarchief van 
Bornem. Cf. BRUSSEL. A.R.A., Archief van de Rekenkamer van Vlaanderen en Brabant, nr. 14341; 
BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500), 44-45; GACHARD, Inventaire 
des Archives des Chambres des Comptes, II, 159, nr. 7543; HOOGHE, “De cijnzen van de Vrouw van 
Rumst in Haasdonk, Hingene en Bornem (1408)”, 7; HOOGHE, VERSTRAETEN en ROCHTUS, Het 
Kasteel van Bornem. Duizend jaar Europese Geschiedenis, I, 268-269. 

8 Ter vergelijking: De heer van Bornem bezat in 1318 20 volle lenen en 89 kleine lenen. De volle 
lenen, waarvan vier “te dienste met peerde ende met wapene als ghemeene oorloghe es” waren 
meestal gelegen in de gehuchten Miedegem of Boschkant en Doregem, d.i. het vruchtbaarste ge-
deelte van de hoge landen. Bij iedere opvolging in het bezit van een leen, hetzij door aankoop of 
door sterfgeval, had de heer recht op hetgeen men verhef of relief noemde. De nieuwe leenman 
moest bij het leenhof zijn denombrement indienen, d.i. een verklaring waardoor hij bekende zijn 
leen te houden van het huis van Bornem met aanduiding van grootte, ligging en afhankelijkheden 
(volglenen en cijnzen). Voor een vol leen betaalde men aan de heer van Bornem, net als aan de 
vrouw van Rumst, 10 lb. par. zo voor wandelkoop als voor sterfkoop. Het verhef van een klein leen 
kostte in geval van wandelkoop de 10e penning van de koopsom of 10 lb. par. volgens keuze; in 
geval van sterfkoop voldeed men met 10 lb. par. ofwel met de opbrengst van één der drie volgende 
jaren “noch deerchste noch de beste”. Deze leenrechten werden door de baljuw geïnd. Cf. MEES, 
“Het domaniaal inkomen van Bornem in verband met politieke en ekonomische toestanden”, 85. 

Voor wie zich aan familiekunde interesseert, zijn er nog een beperkt aantal exem-
plaren beschikbaar van het eind vorig jaar verschenen naslagwerk “Rochtus  550 jaar 
leven langs de Schelde”.

Zoals de titel verwoordt, wordt in twee boekdelen van samen meer dan 800 blz. het 
wedervaren verteld van de families Rochtus en hun naar Zeeuws-Vlaanderen uit-
geweken tak Roctus, geschetst vanaf einde vijftiende eeuw, toen ze zelf vanuit Lillo en 
Huybergen vertrokken naar Klein-Brabant. Tientallen, honderden andere familiena-
men komen aan bod in het boek. 
Een uitgebreide index vergemakkelijkt het opzoekingwerk. 
Het boek is geïllustreerd met honderden illustraties.

Kostprijs (= drukprijs) bedraagt € 130,-. 
Het boek kan besteld worden via Luc Rochtus op 03/2331766 of notaris@rochtus.be

Familiekunde op zijn best:
550 jaar leven langs de Schelde
Genealogie van de families 
Roctus en Rochtus van 1450 tot heden
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Staan we er ooit bij stil welke impact onze naam - en zeker onze familie-
naam - op ons leven heeft? Wat onze familienaam betreft, daarin hebben 
we zelf niet de minste inbreng. Voor onze geboorte ligt die al vast. Men 
krijgt, of kreeg, de familienaam van de vader, de uitzonderingen daar ge-
laten. Over de voornaam wordt nog gediscussieerd. Bij het doopsel vraagt 
de pastoor steevast: “Hoe gaan we het kindje noemen?” Bij de Burger-
lijke Stand zijn familienaam, woonplaats, naam van de vader en moeder 
van groot belang. Ook op school wordt de naam op talloze documenten 
neergeschreven. Diploma’s of getuigschriften vermelden de naam van de 
houder. Bij het leger wordt aan de naam nog een stamnummer gekoppeld. 
Komt men te huwen dan worden naam van bruid en bruidegom streng ge-
noteerd. Een overlijdensakte vermeldt naam, voornaam, datum en plaats. 
Al deze gegevens worden reeds honderden jaren bewaard in de doopre-
gisters en een aangepaste boekhouding. Het systematisch registreren van 
dopen, huwelijken en begrafenissen situeert zich veel later.

In de laatste decennia van de 16e eeuw, begin 17e eeuw werd het gebruik 
van de parochieregisters ruim veralgemeend. Niet alle pastoors waren 
nauwgezet, sommigen noteerden op losse blaadjes. Van voor 1600 zijn 
er slechts weinige parochieregisters bewaard gebleven. Algemene regis-
tratie begint pas rond 1610, twintig jaar later was het gebruik algemeen. 
Bisschop Boonen was de eerste bisschop van Gent die voor de Nederlan-
den werk maakte van de maatregel. In 1625 al gaf hij opdracht voor het 
voeren van een pastorale boekhouding. Nalatige pastoors kregen enkele 
weken tijd om zich in regel te stellen.

Bij het opmaken van een stamboom, of in dit geval het opzoeken van de 
stamdragers, is het van groot belang dat de opeenvolgende stamdragers 
de streek hebben bewoond. In verband met de naam Michiels is dat zo. De 
opeenvolgende generaties vanaf 1640 hebben zonder onderbreking Klein-
Brabant bewoond, hoofdzakelijk dan Bornem en Weert. Van honkvastheid 
gesproken!

Beginnen doen we even na 1600 bij Dries Michiels, geboren te Bornem. 
Dries trad op 8 mei 1633 in het huwelijk met Joanna Van Goethem. Uit dit 
huwelijk werden tien kinderen geboren. Als zovelen in die tijd was Dries 
landbouwer. Maar niet de minste, als men weet dat tussen de meters en 
peters van zijn kinderen vijf adellijke dames en heren voorkomen, waar-
onder Pedro Coloma junior, de toenmalige heer van Bornem en zijn echt-
genote. De volgende stamdrager was het zesde kind van Dries, geheten 
Adriaan. Adriaan werd geboren te Bornem op oudejaarsdag van 1640. Hij 
trouwde een eerste maal in 1667 met Joanna Verheycke.

Deze Joanna stierf jong, al in 1688. Adriaan trouwde een tweede maal 
in 1689 met Margriet Verhaegen, die reeds in 1698 overleed. Adriaan 
trouwde dan een derde maal: op 13 augustus 1707 met Marie Huysmans. 
Zij was in 1672 in Bornem geboren, vijf jaar na Adriaans eerste huwelijk. 
Zij had dus zijn dochter kunnen zijn. Maar ook zij was niet aan haar proef-
stuk toe. Zij was al gehuwd geweest met Frans Saevoet. Toen Adriaan op 
13 oktober 1721 stierf, hertrouwde zij met Toontje Brits. Ook hem wist ze 
te overleven, voor ze zelf op 9 februari 1739 kwam te overlijden. 

De zoon die ons interesseert is Jan Baptist, hij werd geboren in Bornem op 
27 maart 1711. Deze Jan trad op 25 augustus 1739 in het huwelijk met 
de drie jaar jongere Pieternelle Pieters. Zij werden beiden - voor die tijd - 
redelijk oud: zij werd 65 jaar en hij 72 jaar. Uit dit gezin kwam hun zoon 
Jef, die de volgende stamvader zou worden. Jef was te Bornem geboren 
op 30 december 1750 en trouwde op 23 november 1779 met Anna Van 
Laer, een twintigjarige uit Bornem. Er was echter een probleem: zij waren 
verwant in de derde graad en dus moesten ze dispensatie vragen bij de Bis-
schop van Gent, Ferdinand Maria de Lobkowitz. Uit hun huwelijk werd Si-
mon geboren op 5 november 1790. De ouders van Jef en Anna overleden 
beiden in 1819. Simon trouwde op 5 oktober 1815 met Joanna Reyniers 
geboren te Bornem in 1791. Echt grote boeren waren de Michielsen toen 
al niet meer. Door verdeling en erfenis waren de eigendommen al lang 
versnipperd. Door hard werken konden zij rond 1860 een eigen bedrijf 
beginnen op Luipegem, toen nummer 45 dat rond 1865 nummer 60 werd. 
Simon overleed op 21 september 1860, zijn vrouw twee jaar later, op 11 
december 1862.

Michiels, een geslacht in Klein-Brabant

Karel Michiels

Vermelding van Francisca Michiels met als peetouders baron Pedro II Coloma 
en zijn zuster Francisca Medina in het doopregister van Bornem van 1637. 

(BORNEM. Gemeentearchief, Parochieregisters dopen)
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Den tweeden of den derden Zondag van de maand Mei viert men te Marie-
kerke het feest van Sint-Job, den patroon dier parochie. Zeker jaar – ’t is 
al lang geleden – was het beeld van Sint-Job – ik en weet niet om welke 
reden – naar Brussel gedaan en kost tegen den feestdag van Sint-Job nog 
niet terug zijn. Wat verzonnen? 

Het feest uitstellen en wou den pastoor niet ; het volk hield er te veel van; 
maar als het beeld in de kerk niet stond, was er toch ook aan het feest 
iets te kort. Na rijpen overleg, maakte de pastoor zijn plan aan den koster 
bekend: “We zullen” zeide hij, “Kobeken uit de geburen eens aanspreken 
en hem vragen, of hij Sint-Job niet zou willen verbeelden.” Kobeke trok 
zeker iet of wat op het beeld, maar daarop en was hij toch geen heilige. De 
koster stemde toe en Kobeke wierd ontboden. “Kobe, zei hem de pastoor, 
we zitten in nood ; Sint-Job kan hier den naasten Zondag niet zijn ; zet gij 
u op zijnen troon.” Kobeke krabde eens achter zijn ooren, en den pastoor 
beziende, zeide hij :”Wel ja, maar dan moet ik een kleed aanhebben lijk 
dat van St-Job en daarbij moet ge mij zestien en halven drinkgeld geven.” 
“Is ’t anders niet? Zei de pastoor; dit zult ge hebben.” 

’s Zondags morgens stond onze held al op zijnen troon te prijken met 
neergeslagen oogen en bleek gezicht. In den eersten ging alles goed ; 
tusschen vroegmis en hoogmis kwam St-Job al eens van zijnen troon om 
wat te eten, en als de eerste menschen naar de hoogmis kwamen, stond 
hij daar weer lijk een heilige. Nu liep de klucht zoo goed niet af; want op 
’t leste van de hoogmis begonnen de brandende waskeersen zoodanig te 
druppelen dat Kobeke geheel zijn hand verbrandde. “Ai! Ai! riep hij eens-

klaps zonder nochtans te bewegen, – en hij zou er al geerne afgesprongen 
hebben. Nu stak elkeen den kop omhoog om te weten wat er gaande was  
maar vermits de koster op Kobeken teeken deed van nog wat geduld te 
hebben, zoo liep alles nog al goed af. Maar de nieuwe heilige had nog veel 
af te zien, totdat uiteindelijk de koster de keersen kwam uitdooven, en den 
armen duts wat tusschenpoos gaf. Kort na de hoogmis, ging de processie 
uit en Sint-Job was gewoon mee te gaan. Daar kwamen dan vier struische 
vissers af, grepen de draagbaar van St-Job vast en zoo trok Kobeke op 
zijnen troon glorieus de kerk uit om in de processie gedragen te worden.

Daar kreeg St-Job veel beziens ; maar het ergste van al was dat hij zich 
niet kon stilhouden, wijl de dragers lastig op den hobbeligen weg voort-
strompelden. Daarbij stak de zon zoo geweldig dat het zweet zijn lijf afliep. 
Door den duur wierd de heilige het spel moede ; hij sprong onderwege 
van zijnen troon in een korenveld en ijlde huiswaarts. Als de processie nu 
terug in de kerk kwam, was Mariekerke’s patroon niet meer te zien ; de 
troon stond ledig en op minder dan één uur tijds was de anders zoo veel 
bezochte kerk, ledig. 

Van dien dag af zingt men – om die van Mariekerke eer aan te doen! – 
het volgend rijmken:  
Kobeke sprong van zijnen troon
In ’t koren
En had zijn oren (oorden) 

     Alf. J. C.

Uit Ons Volksleven 1895: 
Grappen en kluchten: Sint-Job in Mariekerke

Hun zesde kind, Jan, was toen een dertiger. Jan was geboren te Bornem 
op 29 december 1830. Hij mocht zich dan “Belg” noemen (onafhankelijk-
heid). Jan trouwde in1859 met Jeanneke Janssens, een drieëntwintigja-
rige boerendochter uit Oppuurs. Zij hadden hun boerderij op Luipegem 
nummer 63, dat later nummer 44 werd. Op Luipegem werden hun acht 
kinderen geboren. 

Hun derde kind, Henricus Augustinus, geboren op 27 november 1862, was 
daarmee de volgende stamdrager. Zijn vader Jan overleed op 6 juli 1899, 
zijn moeder Jeanneke op 14 december 1905. Henricus Augustinus trouwde 
te Weert op 26 juni 1901 met Virgenie Bruyns die geboren was te Weert op 
14 september 1865. Zij vestigden zich te Weert aan de Dijkstraat nummer 
14. Nu, meer dan honderd jaar later, leven er nog nakomelingen van hen 
in het polderdorp. Henricus en twee zussen, Joanna en Josephine, waren 
de eerste Michielsen die in Weert geboren werden. Henricus zou vlug met 
zijn tweede naam Achiel door het leven gaan. Hij was geboren te Weert op 
15 september 1905, zijn vader stierf reeds op 17 juni 1908. Hij heeft hem 
dus amper gekend. Zijn weduwe Virginie  Bruyns hertrouwde met Petrus 
Verbeeck uit Weert. Hun huizen, respectievelijk aan de Dijkstraat (Virginie) 
en dat van Petrus Verbeeck aan De Kachel (Binnendijkstraat) werden ver-
kocht en in 1920 kochten zij voor 9500 franken een boerenhof aan Briel, 

toen nummer 8. Toen Virginie op 30 april 1938 kwam te overlijden, was 
zoon Achiel getrouwd met Marie Hilegems. Zij was te Branst geboren op 6 
augustus 1908. Ze trouwden op 5 juli 1928. Petrus Verbeeck overleed te 
Weert op 1 mei 1954. Achiel en Maria kregen tien kinderen: zeven jongens 
en drie meisjes. 

De volgende stamvader was hun oudste zoon Gaston, geboren te Weert 
op 29 november 1930. Achiel Michiels kwam te overlijden te Weert op 29 
augustus 1965. Maria Hilegems overleed te Sint-Niklaas op 25 december 
1986. Stamdrager Gaston huwde te Branst met Louisa De Man. Zij werd 
in Branst geboren op 20 juli 1934. Ze kregen twee kinderen. Zoon Ludwig 
werd geboren te Bornem op 13 april 1961. Hij huwde Anne De Keersmae-
cker, die te Dendermonde geboren is op 8 februari 1964. De stamvader 
Ludwig kreeg een zoon Kristof, die geboren is op 7 mei 1995. Hij is dus de 
laatste stamdrager. Samengevat: de Michielsen woonden ruim driehonderd 
jaar te Bornem en ruim honderd jaar te Weert.

Generaties gaan en komen
Met verwachtingen en dromen
Want in het verleden
Liggen de sporen naar het heden.
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Toespaak door prof. dr. Vic Nachtergaele bij de voorstelling van het boek 
“Emile Verhaeren, Vlaams dichter voor Europa” van Paul Servaes op 2 
december 2012 in de kerk te Sint-Amands.  

Er was moed nodig om nóg een biografie te schrijven over Emile Verhae-
ren. Wisten we stilaan niet alles wat we wilden weten over de persoon en 
het werk van de dichter van Sint-Amands? We hadden toch al de biogra-
fieën van Albert Mockel, Joseph De Smet, René Golstein, Stefan Zweig, 
Edmond Estève, André Mabille de Poncheville, en vrij recent nog, in 1996, 
die van Jacques Marx, een kanjer van bijna 700 blz.! 

Wat opvalt: al deze biografieën, op die van Stefan Zweig na, hanteer-
den het Frans. In principe is de taal waarin een biografie is gesteld, niet 
relevant voor de teneur van het werk. Of een biografie over Ludwig van 
Beethoven in het Nederlands, het Duits, het Frans of het Italiaans geschre-
ven is, het zal allicht de interpretatie van het artistieke oeuvre en van zijn 
kunsthistorisch belang niet of nauwelijks beïnvloeden. 

Maar dit ligt toch even anders in het geval van een biografie over een 
Frans schrijvende Vlaming. Voor een Vlaamse kunstenaar uit de 19e eeuw 
stelde de verhouding tussen zijn Vlaamse en zijn Belgische identiteit – tus-
sen zijn etnische en zijn staatsburgerlijke – zich zeker niet op dezelfde, 
gespannen wijze als vandaag. Emile Verhaeren wist zich Vlaming én Belg, 
en hij had daar geen moeite mee. Maar voor een Frans schrijvende auteur 
van Vlaamse origine zoals Verhaeren stelde er zich wel een ander pro-
bleem: hoe kon hij zijn etnische identiteit, de Vlaamse, verzoenen met zijn 
culturele, de Franstalige? In het Frans tedere of passionele verzen schrij-
ven over je Vlaanderen, wetend dat veel van je Vlaamse medeburgers die 
niet kunnen lezen, het doet wat met een mens! Het is dus maar de vraag 
of Franstalige biografen wel gevoelig zijn geweest voor deze specifieke 
problematiek en of ze de Vlaamse identiteit van Verhaeren niet zomaar 
onder de mat hebben geveegd.

De meeste biografen noteerden inderdaad even de Vlaamse afkomst van 
Emile en gingen dan over tot ‘de orde van de dag’, namelijk: de Frans-
schrijvende dichter, glorieus exponent van de Frans-Belgische, zoniet van 
de Franse literatuur tout court. Biograaf Jacques Marx erkent wel expli-
ciet het uitgesproken Vlaams karakter van een groot deel van Verhaerens 
oeuvre. Maar in dit Vlaamse karakter ziet hij niet de uitdrukking van een 
wezenlijk en spontaan levensgevoel van de dichter, maar een handige, 
quasi commercieel-artistieke keuze. Ik citeer J.Marx, in vertaling: “Ver-
haeren heeft zijn leven lang Vlaanderen bezongen, met een koppigheid 
die, inderdaad, haar bron vindt in de dieptepsychologie, maar die toch op 
de eerste plaats (“d’abord”) het gevolg is van het bewust opbouwen van 
een literair systeem.” (p. 29) Volgens Jacques Marx heeft Verhaeren dus, 
van meet af aan – vanaf “Les Flamandes” – begrepen dat Belgische poë-

zie in het Frans, gedrenkt in een flinke saus Vlaamse folklore, een prima 
exportproduct was op de Parijse literaire markt! In de wat melige sfeer van 
het Franse fin-de-siècle leek dit Vlaanderen à la Jordaens – ruw, sensueel, 
vitaal, exuberant – van een ongerepte, zij het wat barbaarse schoonheid. 
En Verhaeren zou daar handig op ingespeeld hebben.

“Et alors!”, zou ik zeggen. De vraag is immers deze: hoe zou Verhaeren 
erin geslaagd zijn een overtuigend beeld op te hangen van het Vlaamse 
land en de Vlaamse mensen als hij zich niet een van hen had geweten? Als 
hij niet had ervaren hoe de seizoenen op het platteland het werk en de 
feesten van de dorpsgemeenschap ritmeerden. Als hij niet als kind had ge-
sidderd bij de verhalen over Kludde, de watergeest. Als hij geen levendige 
herinnering had bewaard aan de smid, de klokkenluider, de klompenma-
ker, de bootsmannen en de veerman op de kade? Toegegeven, de dichter 
van “Les Flamandes”, van “Almanach”, van “Les Petites légendes”, van 
“Toute la Flandre” heeft zich ruim laten inspireren door de schilderijen van 
Adriaan Brouwer, Jan Steen, Rubens en Jordaens. Maar opnieuw: waarom 
zou hij uitgerekend die oude meesters als voorbeeld hebben genomen, als 
hij niet doordrongen was geweest van het besef dat ook hij een nazaat was 
van dat fiere en vitale volk?

Emile Verhaeren, Vlaams dichter voor Europa

Vic Nachtergaele
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Het is de verdienste van Paul Servaes dat hij, met deze allereerste Ver-
haerenbiografie in het Nederlands, op zoek is gegaan naar de Vlaamse 
component in het oeuvre van deze dichter. In zijn “Verantwoording” ci-
teert Paul Servaes, in extenso, de tekst van de eerste “spreekbeurt” die 
hij ooit hield over de dichter van zijn geboortedorp. Paul was toen nog 
student in de Poësisklas, aan het Klein Seminarie te Mechelen, in 1952, 
zestig jaar geleden. En kijk, de jonge Paul Servaes wou toen al aantonen 
dat Verhaeren, ondanks zijn ‘gedwongen’ keuze voor het Frans, in wezen 
een Vlaamse dichter was. Ik citeer uit zijn collegespeech: “De toekomstige 
dichter werd in het Frans opgevoed. Hij kon dus niet anders dan Frans 
schrijven, maar wat hij schreef was wezenlijk Vlaams van inspiratie, van 
gevoel, ook van vormgeving en van ritme.” Paul Servaes wou toen al zijn 
jonge luisteraars aanzetten om, achter de Franse verzen, de stem van een 
groot Vlaams dichter te horen. En precies dat wil de zestig jaar oudere 
Servaes ook bereiken met de biografie die hij ons vandaag aanbiedt. Als 
commentaar op zijn collegespeech voegt hij in zijn “Verantwoording” nog 
dit toe: “Opvallend is toch wel dat de thema’s uit mijn toespraak van toen 
belangrijke onderdelen blijven leveren voor de biografie die vandaag 
voorligt: Emile Verhaeren, Vlaams dichter voor Europa.” 

Inderdaad, deze titel die Verhaeren definieert als ‘Vlaams dichter’ sluit 
naadloos aan bij de speech uit 1952. En die keuze heeft zo haar impli-
caties. Om het Vlaamse karakter van Verhaerens poëzie in de verf te 
zetten, citeert Paul Servaes steeds de originele versie van de gedichten. 
De Franstaligen verkiezen meestal “la version définitive”: dat is de versie 
die Verhaeren aan zijn heruitgaven meegaf, bij de Mercure de France in 
Parijs. Je leest ze nu in de “Poésie complète”, in tien delen, bezorgd door 
prof.Michel Otten. Op latere leeftijd heeft Verhaeren inderdaad ingegre-
pen om het onstuimige, stuwende ritme van zijn eerste bundels, met hun 
vele, typisch Germaanse alliteraties, te temperen en naar Frans model te 
stroomlijnen. Ook het originele, vaak exuberante beeldengeweld vond niet 
langer genade bij de oudere dichter.  

Maar, de complete titel van de nieuwe biografie luidt vandaag: “Verhae-
ren, Vlaams dichter voor Europa”! Dat wijst erop dat de biograaf Paul Ser-
vaes toch verder is gegaan dan de knaap die hij destijds was. Hij toont im-
mers overtuigend aan hoe de dichter uit Sint-Amands “vanuit zijn Vlaamse 
verankering aansluiting gevonden heeft bij het Europese gedachtengoed” 
(p.19). Misschien is de formule “hij heeft aansluiting gevonden” nog te 
zwak. Inderdaad, “Les Villes tentaculaires”, “La Multiple Splendeur” en de 
andere grote bundels uit de maturiteit van Verhaeren hebben de Europese 
moderniteit grotendeels zelf gestalte gegeven! In bevlogen verzen riep de 
dichter het intellectuele Europa op om komaf te maken met de uitbuiting 
van de kleine man – op het platteland en in de nieuwe industriesteden – , 
om te bouwen aan een nieuwe harmonie tussen stad en platteland, tussen 
techniek en natuur, om vertrouwen te hebben in het leven: “La vie est à 
monter et non pas à descendre!” Veel commentatoren hadden de rol van 
Verhaeren als gangmaker van de moderniteit al ontleed, maar Servaes is 
de eerste die aantoont hoe Verhaerens vitale, ja vitalistische versie van de 
moderniteit, organisch gegroeid is vanuit zijn Vlaamse wortels. 

De concentratie op het Vlaamse element bij Verhaeren heeft Paul Servaes 
nieuwe aspecten laten ontdekken. Tot hiertoe had niemand bv. een flauw 
vermoeden van de energie die Verhaeren gestopt heeft in het opstarten 
van een ambitieus internationaal blad over kunst. In 1894 en ’95 schreef 
hij zijn vrienden schrijvers en grafische kunstenaars aan om hun medewer-
king te vragen aan een internationaal tijdschrift. Het zou “Artium Hortus” 
heten, ‘der Kunsten Tuin’. Het zou een prestigieus blad worden, verlucht 
met houtsneden, en het zou poëzie en proza uit heel Europa brengen, in 
de oorspronkelijke talen! Verhaeren correspondeerde daarvoor met Jan 
Toorop, Lodewijk van Deyssel en Frederik van Eeden, met August Vermey-
len en Henry Van de Velde, met Mallarmé en vele anderen. Het initiatief 
kwam uiteindelijk niet van de grond. Maar het illustreert wel hoe Verhae-
ren droomde van een vruchtbare kruisbestuiving tussen de verschillende 
Europese literaturen. Paul Servaes noemt Verhaeren dus terecht: “Een 
Vlaams dichter voor Europa”! Paul, op dit vlak heb je pionierswerk ver-
richt.

Belangrijk is ook dat de nadruk op het belang van de Vlaamse grond-
laag bij Verhaeren je objectiviteit niet heeft ondergesneeuwd. Je hebt de 
vele bestaande biografieën aandachtig nagelezen, je hebt vastgesteld hoe 
dikwijls ze elkaar tegenspraken en je hebt telkens gepoogd de waarheid 
te achterhalen. Zo biedt jouw biografie een kritische benadering van het 
vele werk van je voorgangers, en dit is op zich al een immense verdienste. 
Om die waarheid te achterhalen, ben je ook onverdroten gaan napluizen 
wat de correspondentie van Verhaeren je kon leren. Je hebt zowat alles 
gelezen wat ‘van’ en ‘over’ Verhaeren te lezen valt. En dan nog blijf je zo 
eerlijk om toe te geven dat ook jij niet altijd de ware toedracht kon achter-
halen. Je eindigt dan ook ieder hoofdstuk, in alle bescheidenheid, met een 
rubriek: “De twijfels van de biograaf”! Il faut le faire!

De nauwgezetheid waarmee je tewerk bent gegaan, verdient alle lof. Zo 
heb je heel wat onnauwkeurigheden betreffende de familie Verhaeren 
rechtgezet. Zo heb je allerlei details en anekdotes nagetrokken, gecor-
rigeerd of  aangevuld: over de foto van Verhaeren met koningin Elisabeth 
waaraan men Albert I had toegevoegd om roddels te voorkomen; over 
Verhaerens reis naar Rusland; over de tribulaties van de begrafenis te 
Adinkerke. Maar je hebt ook stelselmatig alle vertalingen opgezocht, niet 
alleen van complete bundels maar ook van afzonderlijke gedichten, en dat 
in de vele talen waartoe je toegang hebt. 

Hoeveel boeken en artikels je gelezen en geannoteerd hebt, hoeveel 
brieven ontcijferd, hoeveel kilometers gereden, hoeveel bibliotheken en 
musea bezocht, hoeveel bladzijden geschreven en herschreven, hoeveel 
voetnoten geredigeerd, hoeveel echtelijke ruzies overleefd … – sorry, 
Magda, ik zocht eigenlijk een middel om te zeggen welke grote steun je 
geweest bent voor Paul in al die jaren! – en ten slotte, hoeveel uitgevers je 
hebt benaderd eer je scheep ging met EPO  – de uitgeverij, natuurlijk, niet 
een of andere vorm van doping waarmee je je “Tour de Verhaeren” zou 
gereden hebben – , het is duizelingwekkend.

En nu ligt het boek er, meer dan duizend bladzijden dik: de eerste biogra-
fie in het Nederlands, over de grootste dichter van Vlaanderen. Je betreurt 
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“dat Verhaeren bijna afwezig is in het collectief geheugen van Vlaande-
ren”. Maar je verheugt je ook “dat Vlaanderen zijn reserves van vroeger 
nu graag achterwege laat”. En je wijst op de vele vertalingen naar het 
Nederlands die voorliggen en die nog op stapel staan: Christina Guirlande, 
Frans Boenders, Stefaan van den Bremt... Paul, als iemand er zal in ge-
slaagd zijn Verhaeren opnieuw zijn juiste plaats te geven in het collectieve 
geheugen van Vlaanderen, in het Vlaamse erfgoed, dan ben jij het wel! 
Jij schenkt aan Verhaeren zijn Vlaamse identiteit terug, jij schenkt aan 
Vlaanderen zijn grootste dichter terug. 
Laat mij dan toe, Paul, in naam van alle aanwezigen, je volmondig dank 
te zeggen voor deze monumentale biografie. Ik hoor Emile, in het Ely-
sium der dichters, al uitroepen: “Chapeau, mon vieux! Bravo, mon cher, et 
merci! Dank u wwwel !”    

Schipper Petrus Andreas Van den Houwenhoven sr. kocht van de familie 
Van Wouwe begin 1831 een huisje op cijnsgrond in polder Het Zand aan 
De Notelaer in Hingene, niet om in te wonen, maar om te verhuren. Van 
Auwenhoven zelf baatte immers de herberg uit in het paviljoen van de her-
togelijke familie d’Ursel en had op de tussenverdieping van Den Notelaer 
ook zijn woonst. Voordien had hij, sinds zijn verhuis naar Hingene in 1790, 
volgens de volkstelling van het jaar IV, gewoond in het oude veerhuis. 
Naast schipper was hij, of iemand van zijn knechten als hij weg was met 
zijn schip ‘De Drie Gebroeders’, veerman van dienst. Zijn echtgenote, Ma-
ria Anna Van Causbroeck, stierf in 1802 en Van Auwenhoven hertrouwde 
met de veel jongere Maria Theresia Van Vracem. In de gezegende leeftijd 
van 78 jaar overleed hij in april 1832. Zijn vrouw bleef de herberg uitba-
ten en hun zoon, met dezelfde voornamen als de vader, had toen al de 
schepen en de veerdienst overgenomen. Na zijn overlijden wilde de familie 
echter uit onverdeeldheid treden.

Omdat hun andere zoon, Bernardinus Florentinus, nog minderjarig was, 
werd onder toezicht van de vrederechter van Puurs en met tussenkomst 
van de Puurse notaris Moens de openbare verkoop van hun eigendommen 
aangekondigd. De insteldag werd op woensdag 7 november 1832 gepland 
in herberg Den Notelaer  en de toewijzing was voor een week later. Koop 
één was het huisje op cijnsgrond van polder Het Zand, dat verhuurd was 
aan Joseph Segers voor Fl 23=14 per jaar. Verder was er nog een per-
ceel land tegen de Notelaerdreef in aanbod en nog vier andere kopen. 
Na het voorlezen van de koopvoorwaarden op de eerste koopdag kon 
het bieden beginnen, lot per lot. Op het huisje werd direct Fl 125 geboden 
door Franciscus Blancquart, grondeigenaar van Rupelmonde, tevens rent-
meester van hertog d’Ursel. Hij ontving de palmslag, wat wil zeggen dat 
hij als instelder werd aanvaard en bijgevolg mocht hij zoveel ‘verdieren’ 
stellen als hij wou. Bij het systeem van ‘verdieren stellen’ werd elk ver-

dier, ter waarde van drie gulden, na de definitieve verkoop verdeeld in 
twee derden voor de verkopers en één derde voor de insteller. Door op de 
eerste koopdag genoeg te bieden en verdieren te stellen kon iemand, de 
zogenoemde verdierenpikker, op een gemakkelijke, soms riskante manier 
iets bijverdienen. Blancquart plaatste vijf verdieren. Koop drie, de grond 
tegen de dreef, werd ingesteld voor Fl 1125 door Josephus De Wit, een 
medeverkoper, die bovendien dertig verdieren plaatste. 

Een week later kwamen de kooplustigen terug naar Den Notelaer. Na het 
voorlezen van alle administratieve akkefietjes, mocht men nu met ‘verdie-
ren stellen’ de kopen ‘verduren’, in prijs verhogen. Bij het oproepen van 
koop één hield ieder zijn mond dicht. Bij koop drie deed Gillis Anné, een 
landbouwer uit Hingene, er twaalf verdieren bij en Blancquart vermeer-
derde deze koop nog eens met drie verdieren. Zo ging dat spel verder met 
alle kopen. Na een laatste oproep door de notaris om iedere aanwezige 
nog een kans te geven om te kopen, bleef het stil. Blancquart werd dus 
eigenaar van het huis en de grond, maar verklaarde onmiddelijk dat hij in 
opdracht had gekocht van en voor Charles Joseph hertog d’Ursel. De som 
die hij moest betalen was Fl 125 + Fl 1125 + 2/3de van 50 verdieren of 
Fl 100 of in totaal Fl 1350. Daarenboven moest hij aan Joseph De Wit, 
de instelder van koop drie op de eerste koopdag, 1/3de betalen van 45 
verdieren van elk Fl 3, of Fl 45. Bij het afrekenen van de verdieren kwam 
de notaris niet tussen, dat was een zaak tussen de uiteindelijke koper en 
de instelder. De betaling gebeurde vier dagen later in Den Notelaer. Uite-
raard moesten daarna nog de notaris- en registratiekosten betaald wor-
den, maar hertog d’Ursel kon tevreden zijn dat hij zijn patrimonium in 
Hingene had kunnen uitbreiden en dat geen vreemde eend zijn rust aan 
Den Notelaer zou komen storen.      

Uit het notariaat: verkoop van huisje aan Den Notelaer te Hingene

Benny Croket

Magda en Paul Servaes, Mevr. en Prof. Dr. Vic Nachtergaele, Burgemeester Freddy Sarens en 
Mevr. Jenny Spanoghe, echtgenote Jan Van Landeghem
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BECO, Luc Moens is ereburger [van Klein-Brabant], in De Streekkrant, 11 
juli 2012 

BECO, Eerste dorpsgedicht [voor Sint-Amands], in De Streekkrant, 19 sep-
tember 2012, p. 1 

BECO, Roger Vanhoeck schrijft nieuw boek, in De Streekkrant, november 
2012 

BECO, Heemkunde blijft bestaan (bij het afscheid van Karel van den Bos-
sche als voorzitter van Heemkunde Gouw Antwerpen), in De Streek-
krant, 20 maart 2013

BORNEM, Het kasteel van Bornem, Duizend jaar Europese Geschiedenis 
(Deel 2) in PublideLuxe, 3de jaargang, nr. 4, december 2012, p. 38 

BORNEM, Tjen Mampaey schrijft een geschiedenis van onderuit, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 6, 6 februari 2013, 
p. 18 

BORNEM, Gemeente zoekt vrijwilligers voor project abdijbibliotheek, in 
Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 13, 27 maart 
2013, p. 14 

Bornem Magazine, informatieblad gemeente Bornem, 42ste jaargang, nr. 
230, april-mei 2012, 24 blz. (Historisch: Het stond in de gazette: in 
1912, precies 100 jaar geleden gebeurde dit: Vliegweek; staking man-
denmakers Hingene; Zeekanaal; Forten)

Bornem Magazine, informatieblad gemeente Bor-
nem, 42ste jaargang, nr. 231, juni-juli 2012, 24 blz. 
(Historisch: Het stond in de gazette van … 1937, 
precies 75 jaar geleden: Scheldebrug; Gemeentehuis 
Hingene; Sierbeplanting in Bornemse straten; Embar-
cadère; Feest in de abdij) 

Bornem Magazine, informatieblad gemeente Bornem, 42ste jaargang, nr. 
232, augustus-september 2012, 24 blz. (Erfgoedhuis De Casteleyn 
bestaat 1 jaar)

Bornem Magazine, informatieblad gemeente Bornem, 42ste jaargang, 
nr.233, oktober-november 2012, 24 blz. (Bornem heeft een B-dichter 
[Akim A.J. Willems])

Bornem Magazine, informatieblad gemeente Bornem, 42ste jaargang, nr. 
234, december 2012-januari 2013, 24 blz. (Historisch: Van eenvoudig 
godshuis naar High-Tech ziekenhuis)   

Bornem Magazine, informatieblad gemeente Bornem, 43ste jaargang, nr. 
235, februari-maart 2013, 24 blz. (Historisch: Vanaf Pedro Coloma 
tot de graven de Marnix de Sainte Aldegonde, Nieuw jaarboek van 
heemkundige kring)

Bornem Magazine, informatieblad gemeente Bornem, 43ste jaargang, nr. 
236, april-mei 2013, 24 blz. (Historisch: Emile Verhaeren had (een) 
Bornem (s) lief. Zij die in liefde leven, leven in eeuwigheid) 

Brieven van Emile nr. 9, Sint-Amands, augustus 2012, Emile Verhaeren-
genootschap (Muzikale wandeling: Verhaeren in muziek, woord en 
beeld; Boekvoorstelling ‘Geef mij maar België’; Boekvoorstelling 
‘Monsieur Henri’; Honnelles ontmoet Sint-Amands; Emile Verhaeren: 
‘Toute la Flandre’; Oskar Fried en ‘Die Auswanderer’ van Verhaeren; 
Verhaerenkoekjes; Vera Castiglione ‘Emile Verhaeren, Modernisme et 
identité générique; In memoriam Vic Dewachter)

Brieven van Emile nr. 10, Sint-Amands, februari 2013, Emile Verhaerenge-
nootschap (Tentoonstelling Celui qui n’a rien dit/Die ene daar die nooit 
wat zei, met werk van de kunstenares Marie Ange; Concert De l’infini à 
l’infini, met werk van jonge componisten geïnspireerd door Verhaeren; 
Scheldehappening; Erfgoeddag Stop de tijd; Emile Verhaeren. Vlaams 
dichter voor Europa; Markante aanwinsten; Theâtre de l’Encre te Char-
leroi met Les Villes tentaculaires; Espace Verhaeren te Roisin)

Louis CALLAERT, De tien zintuigen en Leve het leven. Een filosofische 
inventaris van middelen om zich gelukkig te voelen, [Gedichten] , 
Puurs, In eigen beheer, 2012, 32 blz. 

Christian CHELMAN, De temporisoscoop, in Kasteel d’Ursel Magazine, nr. 
33, februari-maart-april 2013, p.12-13

Benny CROKET, Trouble tyt. Van Beeldenstorm tot Pardon, in Mededelingen 
van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, nr. 23, april 
2012, p. 23-28

CWil, Unieke foto’s en brieven, Tentoonstelling over Emile Verhaeren, in De 
Zondag, 29 juli 2012 

Proeve van Klein-Brabantse bibliografie (deel 10)
Paul Servaes
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Jacques DARRAS, Geef mij maar België! (oorspronke-
lijke tiltel Moi, j’aime la Belgique!) Nederlandse ver-
taling: Benno Barnard, Leuven, Uitgeverij P, 2012, 
115 blz. 

Steve DE MAEYER, Zomer 1901, Ansichten van een kunstschilder [gestuurd 
aan Julie Van Kerckhoven uit Hingene], in Ter Palen, driemaandelijks 
tijdschrift van de heemkring te Buggenhout, 36ste jaargang, nr. 2, juni 
2012, p. 54-69 

Luc DE MUNCK en Luc VANDEWEYER, Het Hospitaal van de Koningin, Rode 
Kruis, L’Océan en De Panne 1914-1918, De Panne, Gemeentebestuur, 
2012, 160 blz. 

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, “Een plechtig en weerdig onthaal”, in Kasteel 
d’Ursel Magazine, nr. 30, mei-juni-juli 2012, p. 5-7 

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, Een brief aan de toekomst, in Kasteel d’Ursel 
Magazine, nr. 31, augustus-september-oktober 2012, p. 12-14 

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, De hertogen van Ur-
sel, in Kasteel d’Ursel Magazine, nr. 32, november-
december 2012-januari 2013, p. 10-11 

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, De koppige keizer, in 
Kasteel d’Ursel Magazine, nr. 33, februari-maart-
april 2013, p. 4-5 

Lukas DE VOS, Ivo Michiels, Poortwachter Woordwachter, Een  betekenis 
van Ivo Michiels (1923-2012), Brussel, Academic & Scientific Publis-
hers (ASP), 2013, 212 blz. 

Guy DUPLAT, La Modernité, dans un coin du Hainaut [Emile Verhaeren en 
Le Caillou-qui-bique], in La Libre Belgique, 29 juni 2012 

Jasper J. GOEDBLOED, Noordzee-Northsea 1953. Storm en stormvloed 
buiten Nederland, Ouwerkerk, Watersnoodmuseum, 2013, 160 blz.

David GULLENTOPS, Emile Verhaeren: une biographie néerlandophone à 
enjeu européen, in Le Carnet et les Instants, Lettres belges de langue 
française, Tweemaandelijks tijdschrift van de Fédération Wallonie-
Bruxelles, nr. 176, 1 april 2013, p. 97 

Rik HEMMERIJCKX, Emile Verhaeren &  Le Caillou-qui-bique, Brochure bij 
de gelijknamige tentoonstelling in het Emile Verhaerenmuseum, Sint-
Amands, 2012

Rik HEMMERIJCKX, Recensie: Paul Servaes, Vlaams dichter voor Europa, 
in Wetenschappelijke Tijdingen, Driemaandelijks tijdschrift uitgegeven 
door het Archief en documentatiecentrum voor het Vlaams-Nationalis-
me, Jaargang LXXII, nr. 1, maart 2013, p. 87-91 

Greet HEYMANS, Ode aan de Kalfortse Asperge, Deel 2, in Publideluxe, 
mei 2012, p. 37-39

Greet HEYMANS, Portret: Luc van der Gracht over het ‘Pottenhuis’ te Bor-
nem, in Publideluxe, mei 2012, p. 30-31 

HINGENE, Wandelbrochure voor het park en de oude kerk, Tentoonstelling 
“Zomers Hingene. Het Kasteel d’Ursel en zijn bewoners”, 22 april tot 
8 juli 2012, 14 blz. 

HINGENE, Expo & Erfgoed, Zomers in Hingene, in Amuze, Driemaandelijks 
tijdschrift van het departement Cultuur, Antwerpen, Provinciebestuur, 
nr. 34, maart-april-mei 2012, p. 5-8 

HINGENE, Verstilde Beelden, tentoonstelling op het domein van De Note-
laer, 28/04 – 30/09/2012, Hingene, vzw De Notelaer, 2012, 16 blz. 

Filip HOOGHE, Walter VERSTRAETEN en Luc ROCHTUS, Het Kasteel van Bor-
nem, Duizend jaar Europese geschiedenis, Deel 2: Van Pedro Coloma 
(1586) tot heden, Hingene, Vereniging voor Heemkunde in Klein-
Brabant, 2012, 623 blz.

Filip HOOGHE, De cijnzen van de Vrouw van Rumst in Haasdonk, Hingene 
en Bornem (1408), in Mededelingen van de Vereniging voor Heem-
kunde in Klein-Brabant vzw, nr. 23, april 2012, p. 4-19

H[eleen] V[an] A[ken], Hingene wil eigen feestdag, in De Standaard, 
18/19 augustus 2012 

H[eleen] V[an] A[ken], Eerste Nederlandstalig boek over dichter Emile 
Verhaeren, in Het Nieuwsblad, 24 oktober 2012 

H[eleen] V[an] A[ken], Bornem. Academiedirecteur gelauwerd, in De 
Standaard, 6 februari 2013 

H[eleen] V[an] A[ken], Ruisbroek. Klein-Brabantse ereburger Bernard 
Henry overleden, in Het Nieuwsblad, 3 april 2013

Jean-Philippe HUYS, In de stijl van Louis XIV, in Kasteel d’Ursel Magazine, 
nr. 32, november-december 2012-januari 2013, p. 13-14 

Peter JACOBS, Verhaeren compleet. Biografie in het Nederlands, in De 
Standaard,  4 januari 2013 
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Kasteel d’Ursel Magazine, Antwerpen, Provinciebestuur, 8ste jaargang, nr. 
30, mei-juni-juli 2012, 16 blz. (‘Een plechtig en weerdig onthaal’; 
Naar een volwaardig provinciaal kasteeldomein; Goya op piano; Het 
ware verhaal; Beeldbank)

Kasteel d’Ursel Magazine, Antwerpen, Provinciebestuur, 8ste jaargang, nr. 
31, augustus-september-oktober 2012, 16 blz. (Kasteelfeesten 2012; 
Kasteel d’Ursel in vuur en vlam;In het silhouetkabinet; Een brief aan 
de toekomst)

Kasteel d’Ursel Magazine, Antwerpen, Provinciebestuur, 8ste jaargang, nr. 
32, november-december 2012-januari 2013, 16 blz. (De hertogen 
van Ursel; In de stijl  van Louis XIV)

Kasteel d’Ursel Magazine, Antwerpen, Provinciebestuur, 9de jaargang, nr. 
33, februari-maart-april 2013, 16 blz. (De koppige keizer; De tem-
porisoscoop)

KLEIN-BRABANT, Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in 
Klein-Brabant vzw, Hingene, Erfgoedhuis De Casteleyn, nr. 23, april 
2012, 40 blz 

KLEIN-BRABANT, Pas Verschenen: 550 jaar leven langs de Schelde, Genea-
logie van de families Roctus en Rochtus van 1450 tot heden, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 26, p. 11

KLEIN-BRABANT, Dagtochten, dagtrips voor groepen 
vanaf 20 personen, Bornem, Toerisme Klein-Brabant-
Scheldeland, 2013, 20  blz.
 
KNCS, Sint-Stefaanparochie [Hingene] duikt in mu-
zikale geschiedenis, in Passe-Partout, nr. 36, 5 sep-
tember 2012 

LIEZELE, Fort van Liezele klaar voor een nieuw toeristisch seizoen, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 12, 21 maart 2012, 
p. 32

LIEZELE, Linsella schetst geschiedenis van Liezelse glasramen, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr, 22, 30 mei 2012, 
p. 16

Tjen MAMPAEY en Jan DUMOLYN (redactie), België. 
Een geschiedenis van onderuit,  Berchem, Uitgeverij 
EPO, 2012, 254 blz. 

Vera MARYNISSEN, Vroeger was er later, Antwerpen, 
De Bezige Bij, 212 blz.

Vera MARYNISSEN, Ontslag bij heldere hemel. Per-
soonlijke spullen worden nagestuurd, in De 
Standaard, 26 maart 2013

Karel MICHIELS, Van speelkaarten en kaartspelers, in Mededelingen van 
de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, nr. 23, april 
2012, p. 34-38 

Eric MIN, Een zondags bezoekje aan Emile Verhaeren, in De Morgen, 26 
juni 2012 

Eric MIN, Klinker voor een dichter [Biografie Emile Verhaeren], in De Mor-
gen,13 februari 2013

Veerle MOENS, Naar een volwaardig provinciaal kasteeldomein, in Kasteel 
d’Ursel Magazine, nr. 30, mei-juni-juli 2012, p. 8-9

Veerle MOENS, Kasteel d’Ursel in vuur en vlam, in Kasteel d’Ursel Maga-
zine, nr. 31, augustus-september-oktober 2012, p. 6-7 

Veerle MOENS, In het silhouetkabinet, in Kasteel d’Ursel Magazine, nr. 31, 
augustus-september-oktober 2012, p. 10-11 

Vic NACHTERGAELE, Emile Verhaeren, figure de proue pour le navire euro-
péen, in Septentrion, 40ste jaargang, nr. 4, december 2011, p. 84-85. 
(Over het boek La Reconquête du tombeau d’Emile Verhaeren van 
Jacques Darras)  

PAJO, Kerk onder de slopershamer [Ruisbroek Sint Carolus], in De Streek-
krant, 18 juli 2012

Kristof PAPIN, Luc ROCHTUS, Johan VAN HERREWEGHE (ed.), De Zuidelijke 
Nederlanden, Antwerpen, Marnixring Lieven Gevaert, 2009, 304 blz. 

PAS, Vernissage Carpe Diem Veerle Dupont schittert in De Notelaer, in Pu-
bli-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 34, 22 augustus 
2012, p. 32 

PAS, Scheldehelden gezocht en gevonden, in Publi-Nieuws, Puurs, Druk-
kerij Baeté, 17e jaargang, nr. 41, 10 oktober 2012, p.26

T[af] P[auwels], Paul Servaes schrijft zijn magnum opus, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 48, 28 november 2012, p. 
30
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T[af] P[auwels], Paul Servaes is klaar met Verhaeren-turf, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 50, 12 december 2012, p. 
23

Ludo PERMENTIER (Bornem 1950), Woorden weten alles. Het verhaal van 
het Nederlands in honderd woorden, Antwerpen, De Bezige Bij, 2013, 
222 blz. 

PublideLuxe magazine, Puurs, Drukkerij Baeté, 3de 
jaargang, nr. 2, mei 2012, 48 blz. (Bijdragen van o.a. 
Wim Van Hoeymissen en Geert Heymans)

Publideluxe magzazine, Puurs, Drukkerij Baeté, 3de jaargang, nr. 3, sep-
tember 2012, 48 blz. (Gunter Maes: Interview Koen Van den Heuvel)

PublideLuxe magazine, Puurs, Drukkerij Baeté, 3de jaargang, nr. 4, decem-
ber 2012, 48 blz. (Bijdragen van o.a. Wim Van Hoeymissen)

PUURS, 100 jaar Davidsfonds Puurs, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij 
Baeté, 17de jaargang, nr. 9, 29 februari 2012, p. 44 

PUURS, De nieuwste straatnamen in Puurs, in Publi-Nieuws, Puurs, Druk-
kerij Baeté, 18de jaargang, nr. 4, p. 8. (over aanvullingen publicaties 
Louis Callaert)

ReM, Klein-Willebroek, Zingende veelzijdige kunstenares in De Kapel, in 
Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 12, 21 maart 
2012, p. 26 (over Kaat Vermeiren uit Bornem)  

Luc ROCHTUS en Rob ROCTUS, 550 jaar leven langs 
de Schelde, Genealogie van de families Roctus en 
Rochtus van 1450 tot heden, Delen I en II, Antwer-
pen, 2012

SAm! Magazine van het gemeentebestuur van Sint-Amands, 47ste jaargang, 
nr. 124, mei 2012 (Kris de Bruyne wint eerste Cultuurprijs Artistiek) 

SAm! Magazine van het gemeentebestuur van Sint-Amands, 47ste jaar-
gang, nr. 125, juli 2012 (Steenovens … een verhaal van mensen en 
landschap; Kunstschilder Frans De Vadder cultureel ambassadeur voor 
Sint-Amands; Gregy Vergauwen wint Gouden Veer; Werner Van Steen 
is ‘European Wildlife Fotographer of the year 2011’; Toerisme Klein-
Brabant benoemt vice-rector Luc Moens tot ereburger)

SAm! Magazine van het gemeentebestuur van Sint-Amands, 47ste jaar-
gang, nr. 126, september 2012, 16 blz. (Sylvie Marie schrijft eerste 
dorpsgedicht Sint-Amands)

SAm! Magazine van het gemeentebestuur van Sint-Amands, 47ste jaar-
gang, nr. 127, november 2012, 16 blz. (Het dorpsgedicht van Sint-
Amands; Benno Barnard en Jacques Darras dragen samen gedichten 
voor uit dichtbundel “Geef mij maar België!”)

SAm! Magazine van het gemeentebestuur van Sint-Amands, 48ste jaar-
gang, nr. 128, januari 2013, 16 blz. (Een Sint-Amandsenaar schrijft 
een boek … en weet hoe dat moet; Paul Servaes schrijft eerste Ne-
derlandstalige biografie van Emile Verhaeren).

SAm! Magazine van het gemeentebestuur van Sint-Amands, 48ste jaar-
gang, nr. 129, maart 2013, 16 blz. (Veerle Van Assche en Stefan De-
loose naar “De slimste gemeente”)

Scheldeland. Toeristische gids, Dendermonde, Toerisme Scheldeland vzw, 
2012, 134 blz. 

Luc SCHOKKAERT, Een vleugje middeleeuwen in Kalfort, in Kerk en Leven, 
14 augustus 2012. 

S[imone] D[e] M[ey], Emile Verhaeren in muziek, woord en beeld, in 
Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 40, 3 oktober 
2012, p. 52.

Paul SERVAES, Emile Verhaeren. Vlaams dichter voor 
Europa, Berchem,Uitgeverij EPO, 1075 blz. (Eer-
ste druk: oktober 2012, Tweede druk: januari 
2013)

Paul SERVAES, Verhaerenmuseum zoekt steun, in Publi-Nieuws, Puurs, 
Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 10, 7 maart 2012, p. 14 

Paul SERVAES, Hingene en zijn belvedère aan de Schelde. Paviljoen De 
Notelaer in monumentaal boek, in Mededelingen van de Vereniging 
voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, nr. 23, april 2012, p.21-22 

Paul SERVAES, Proeve van Klein-Brabantse bibliografie (deel 9), in Mede-
delingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, nr. 
23, april 2012, p. 29-33 

Paul SERVAES, In memoriam Gaby Moortgat, in Publi-Nieuws, Puurs, Druk-
kerij Baeté, 17de jaargang, nr. 18, 2 mei 2012, p. 26 
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Paul SERVAES, Hingene en zijn belvedère aan de Schelde, Paviljoen De No-
telaer in monumentaal boek, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 
17de jaargang, nr. 20, 16 mei 2012, p. 10 en 12 

Paul SERVAES, Verhaerenmuseum neemt deel aan Erfgoeddag, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 16, 18 april 2012, 
p. 21 

Paul SERVAES, In memoriam Vic Dewachter (Puurs 1924-Mechelen 2012), 
in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 35, 29 au-
gustus 2012, p. 36 

Paul SERVAES, Brieven van Verhaeren [aan Rilke en Dehmel], in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 35, 29 augustus 
2012, p. 26 

Paul SERVAES, Nieuw controversieel boek van Kris Verburgh, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de jaargang, nr. 39, 26 september 
2012, p. 25 

Paul SERVAES, Klein-Brabanders in het nieuws: “Stille Waters” opnieuw op 
het scherm; Raoul Bauer, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 17de 
jaargang, nr. 41, 10 oktober 2012, p. 23

Paul SERVAES, Jan Van Landeghem geïnstalleerd als academielid te Brus-
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Na de beslissende nederlaag van de Oostenrijkers in de slag van Fleurus op 
26 juni 1794 werden bij decreet van 9 Vendémiaire IV (1 oktober 1795) 
der nationale conventie het Land van Luik en de Oostenrijkse Nederlanden 
bij de Franse Republiek ingelijfd en in negen departementen verdeeld, met 
verdere onderverdeling in kantons. Vanaf de eerste dagen der militaire 
bezetting werden de veroverde gebieden als wingewest beschouwd, wat 
vooral in de dorpen, waar regelmatig leveringen van paarden, hoornvee, 
graan en andere levensmiddelen werden opgeëist, sterk werd aangevoeld.
Op godsdienstig gebied kwam een ommekeer. Tijdens het oude regime 
werd de kerk algemeen als een wezenlijk deel van het sociale leven er-
kend. In de Franse tijd leefde men onder het regime van scheiding tussen 
kerk en staat of onder het concordaat. 

Ruisbroek-aan-de-Rupel dat in 1796 ongeveer 1000 inwoners telde, be-
hoorde tot het Departement van de Beide Neten met Antwerpen als hoofd-
plaats. Eerst behoorde het bij het kanton Mechelen en later bij het kanton 
Willebroek dat de regionale hoofdplaats werd. Op kerkelijk gebied maakte 
de parochie Ruisbroek-aan-de-Rupel deel uit van het dekenaat Mechelen. 
Behalve enkele families van welgestelde inwoners bestond het dorp over-
wegend uit kleine boeren en handwerkers. 
In opvolging van de overleden pastoor Sebastianus RINGLER, werd Joan-
nes Franciscus VAN DER MEERSCHEN vanaf  22 mei 1786 aangesteld als 
nieuwe pastoor te Ruisbroek-aan-de-Rupel. Hij werd gedoopt te Brussel op 
22 januari 1739 als zoon van Antonius Van Der Meerschen en Joanna Ca-
tharina Candries. Op 2 april 1758 deed hij zijn intrede in de norbertijner-
abdij te Grimbergen er werd er priester gewijd op 26 februari 1763. Vóór 
zijn aanstelling tot pastoor te Ruisbroek vervulde hij achtereenvolgens de 
functies van circator (1773), novicenmeester en vanaf 1776 supprior.

De parochianen van Ruisbroek, welke aan de geestelijke zorg van pastoor 
Van Der Meerschen toevertrouwd werden, waren als gevolg van de her-
haalde opeisingen en ondragelijke belastingen van de Franse administratie 
en door de stijgende levensduurte, zeer verarmd.  Met betrekking tot het 
kerkbezoek en de godsdienstbeleving werden er tijdens zijn herderschap 
van 1786 tot eind 1797 weinig moeilijkheden gemaakt. Op 8 november 
1796 werden de paters uit de abdij van Grimbergen verdreven en vlucht-
ten naar verschillende schuiloorden1. Pastoor Van Der Meerschen gaf 
onderdak aan Joannes Rasquin (°1723) die voordien nog onderpastoor 
geweest was te Ruisbroek.2 Deze verbleef te Ruisbroek tot de pastoor zelf 
ingevolge sekwestratie van alle kerkelijke goederen zijn pastorie moest 
verlaten eind december 1797. Joannes Rasquin ging bij Margé op het kas-
teel Boechout te Meise; maar waar verbleef Van Der Meerschen tussen 
1797 en 1802?

In december 1796 werd de kerk van Ruisbroek gesloten en de deuren 

verzegeld. De pastoors van het kanton Willebroek werden afgezet en de 
kerksleutels in bewaring gegeven aan de plaatselijke municipale agent.3 

Op 28 Fructidor VII (14 juli 1797) werd het Arrêté du Directoire Exécutif 
gepubliceerd, waarbij bevolen werd de wet van 7 Vendémiaire IV (29 sep-
tember 1795) op de uitvoering van de eredienst in de nieuw aangehechte 
departementen toe te passen. Deze wet legde onder meer aan de priesters 
de verplichting op haat te zweren aan het koningdom en getrouwheid aan 
de wetten van de Franse Republiek. 

Op 25 brumaire VI (15 november 1797) kreeg pastoor Van Der Meer-
schen, zoals al de anderen van het kanton een schrijven om binnen de 
24 uur de parochieregisters, kerkrekeningen, manualen en stukken in 
verband met al de kerkelijke goederen bij de municipaliteit binnen te 
brengen.4 In de loop van de maand oktober 1797 werd het bevel van de 
eedaflegging aangeplakt te Ruisbroek. Na het aanplakken van dat bevel 
hadden de pastoors nog wat bedenktijd. Tussen 28 december 1797 en 10 
januari 1798 ging commissaris Peeters (Willebroek) de pastoors uit hun 
pastorie zetten. Voor de priesters die weigerden de eed af te leggen werd 
er gevraagd hen te mogen deporteren. 

Pastoor Van Der Meerschen (60 jaar oud) en onderpastoor Arents5 (44 jaar 
oud) weigerden de eed af te leggen en namen deel aan de Boerenkrijg. 
De geestelijken van Ruisbroek moesten onderduiken en er werden in het 
grootste geheim “stille missen” opgedragen. Het was “de besloten tijd” 
voor hen. Overal in het dorp werden door de Fransen huiszoekingen ver-
richt. Zij doorzochten kelders, zolders, stallingen en schuren op zoek naar 
priesters en mannen die zich aan de militaire dienst in het Franse leger 
wilden onttrekken. Het blijven zoeken door de Fransen had resultaat want 
in 1798 werd Daniël Claes, priester uit Willebroek, te Ruisbroek aange-
houden. 

De “besloten tijd” duurde ongeveer vijf jaar6. Napoleon, die inmiddels het 
bewind voerde, deed de kerken weer openen en toegankelijk maken voor 
het volk. Hij liet ook toe dat de kruisen en andere godsdienstige tekens 
weer in ere hersteld werden.  Alvorens de pastoors hun bediening mochten 
hernemen,moesten zij een document ondertekenen, waarin zij trouw aan 
het concordaat en verbondenheid met de nieuwe bisschop beloofden.
Na de verdoken tijd werd pastoor Van Der Meerschen op 9 augustus 1803 
vanuit de kerk van Willebroek in een processie naar zijn parochiekerk 
geleid door vicaris-generaal F.G. Van Halen, tevens deken van Mechelen. 
Na een tijd van angst en beroering herleefde de parochie weer. De Franse 
bezetting, vooral de jaren van de “besloten tijd”, hadden te Ruisbroek-
aan-de-Rupel pijnlijke herinneringen nagelaten. 

Pastoor Joannes Franciscus VAN DER MEERSCHEN (+1813)
en de ‘besloten tijd’ te Ruisbroek-aan-de-Rupel

Dirk Binon
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Wellicht sterk getekend door het gebeuren van de voorbije jaren vraagt 
pastoor Van Der Meerschen aan notaris Henricus Van Cantelbeeck (Puurs) 
om een testament7 op te stellen. In dit testament vraagt hij bij zijn sterven 
te mogen begraven worden op het kerkhof van Ruisbroek-aan-de-Rupel. 
Als uitvoerders en begunstigden8 van zijn testament worden de norbertij-
nen Petrus Josephus Degraeve, vicaris te Grimbergen, en Joannes Baptista 
Van Den Berghe, vicaris te Berchem, aangeduid. Getuigen waren Guiliel-
mus De Pauw, notaris te Ruisbroek, Franciscus en Petrus Joannes De Pauw, 
beide notarisklerken en Joannes Baptista Van Rossum, koster te Ruisbroek. 
Op vrijdag 26 maart 18139 stierf te Ruisbroek, door ziekte10, pastoor Van 
Der Meerschen. 
De begrafenisplechtigheid11 had plaats op zondag 28 maart 1813. Zijn 
grafsteen staat in de kerkmuur. Te Ruisbroek was hij de laatste pastoor 
afkomstig uit de abdij van Grimbergen. Door de nieuwe wetgeving, inge-
voerd door de Fransen, moesten er successierechten betaald worden. Op 
12 september 1813 betaalde Simon Margé 12de som van 20 frs 18 ctm op 
het registratiekantoor van het departement te Mechelen. De rekeningen 
die leidden tot deze belasting vindt men in bijlage. 

Bijlage 1:
 
Rekeninge13 die P:J: De Pauw à Ruysbroeck is doende aen den Eerweer-
digen Heere Simon Margé Pastor tot Meysse over den koopdag van meu-
belen gehouden tot Ruysbroeck ten sterfhuyse wijlen den Eerweerdigen 
heere Van Der Meerschen pastor van ’t selve Ruysbroeck op den 7de april 
1813 als volgt:
Ontfang
Den g’heelen koopdag van meubelen voorz: beloopt op ende ter somme 
van duyzend drij hondert zes en veertig francs uytmaekende den g’heelen 
ontvang   dico frs 1346: 00

Uytgeef hier tegens gedaen

1° Betaeld aen Sr.Ph. De pauw avocat-avoué tot Mechelen 
over devoiren en verschotten door hem gedaen voor Mr. 
Degrave onderpastoor tot Brussel geinstitueerden erfge-
naem bij ’t nabez testament ten opsichte van den depot van 
’t testament olographe van wijlen E:W:heer Van Der Meer-
schen pastor tot Ruysbroeck volgens staet en quittantie

56: 31

Item komt aen den rendant voor devoiren van atient in ’t 
solliciteren en in ’t bezit stelling      

12: 00

Item aen Peeters voor den depot van ’t testament 19: 50

Item voor eene procuratie voor Mijnheer Margé met zegel 5: 50

Item  betaeld voor rechten der successie met den staet en 
vaccatiens saemen

34: 15

Betaeld aen Sr.Tambuyzer beenhouwer sijnen staet van 
levering van vleesch aen wijlen den heere pastor volgens 
quittantie153 gulden 67 stuyvers in francs

278: 15

Betaeld op rekening aen den heere Margé op 8 april 1813 200: 00

Op 20 september 1813 betaeld aen Sieur Vergaelen mael-
der over levering van vijf vierdelen oft moken terwemeel 
drij gulden 10 stuyvers in francs

6: 35

Item betaeld aen Peeter Lambrechts over ’t kleeden van 
tot wed. Ph. De Pauw g’ordonneert door wijlen den Pastoor 
volgens quittantie 22 gulden in francs

40: 50

Item brengt in uytgeeff de koopen gekogt door Van Cau-
wenbergh met ’t ongeld14 beloopende 22 frs 33 cent. ’t 
Gene Dheer Margé heeft genomen voor sijne rekening dico             

  22: 33

Voor deze en dobbel 3: 00

Total van den uytgeeff seshondert seven en seventig 
francs vier en dertig cent. 

677: 34

Balance
Den ontvang beloopt op

 1346:00

En den uytgeef op 677: 34

Dus meer ontfangen dan uytgegeven15  668: 66

Bidprentje van Franciscus VAN DER MEERSCHEN (AGG)
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Aldus gepresenteert door den rendant onder dobbel waer van ’t een inge-
trokken bij den heere Margé beneffens de justificative stukken en ’t ander 
bij den rendant, ende verklaerd dito heere Margé ontfangen te hebben 
uyt handen van dito Sieur De Pauw rendant ’t boven staende reliquaet 
beloopende tersomme van ses hondert acht en sestig francs ses en sestig 
centimes waer over quittantie en ontlasting à Ruysbroeck vijfthien october 
1800 derthien

Bijlage 2:
Sterfhuis16 van wijlen Joannes Franciscus VAN DER MEERSCHEN, pastoor te 
Ruisbroek-aan-de-Rupel (1786-1813)

Ontvangen

Gevonden in geld17 796:   6: 9

Van de publieke verkoopinge 741: 19: 9

Idem uyterhand 45:   1: 9

Van eenige printen en schilderijen   11:   5: 9

Van een scribaen18 20:   0: 0

Van een matras 13:   4: 7

1627: 18: 7

Van eenige flessen 43:   0:  7

Van een silvere snuyfdoos 16: 16:  3

Van den coster bij afrekeninge 5:    1: 5

Van de parochie over den laetsten trimester 41:   6:  9

Over 2 jaerschaeren 9:   8:  9

1743: 5:  5

Den heelen uytgeef beloopter somme van 1230:  1: 3
Meer ontvangen als uytgegeven 513: 4: 2

Ita est Simon Margé Prov:Abb.Grimbergensis

Uytgeef

Aen den Heere Deken 22:   1

Aen Diaken en subdiaken 22:   1

Aen de choraelen 2:   4

Aen 200 missen voor sijn ziel 110:   5

Aen 63 missen daer hij mede belast was 33: 16

Aen den lichter 11: 15

Aen den doctor 34: 14

Aen den chirurgijn 27: 15

Aen de siekedinster 23: 11

Aen 200 doodbrifkens 2:   8

Aen de meyt19 over een gift 100:   0

Aen de selve 11 maenden huer 55:   0

Aen almoessen            37:   8: 2

Aen brood en backen 41:16: 1

Aen wijn 36:  7: 2

Aen bier 168:   3:

729:   5:  1

Aen den beenhouwer 153:   6:  2

Aen boter 41: 18:

Aen 3 sister terwe 23:   8:

Schult aen sijnen broeder 40: 16:

Aen olie en asijn 3:   5:

991: 18: 3

Aen eenen aemelencant op het uitvaert 8:   4:

Aen seep             6:   5:

Aen de wasscheressen 3:  12:

Aen het huyshouwen 39:    6: 1

Aen de kockerese 4:  11: 3

1053:  17: 3

Aen eenen expresse naer Mechelen 2:  15: 3

Verteer 3 mael naer Ruisbroek 6:  18:

Aen den advocaet, notaris en registrement 71: 13: 1

Aen de oude kleerkoopers 5: 10: 1

Voor het jaergetijde 10:   4: 1

   1150:18: 1

Aen brood op het jaergetijde 18:  0:

Verteer naer Ruysbroeck 4:  7:

Aen den serck 56: 16:

1230:   1: 3

item heb gevonden 8 silvere lepels en fourchetten 4 copelen heb gegeven 
aen de Pastor20 van Strombeeck en 4 copelen aen den Pastoor21 van Nieu-
wenrhode
item een silvere snuyfdoos heb die gegeven aen den broeder van den 
overledene
item den dictionair van Prichelet en nog enige ander boecke aen sijne 
cosijn
item gegeven aen den Pastor22 van Ramsdonck sijn horlogie en een copere 
faes  en een paer silvere gespen 
aen Keersmaeker23 6 caffelepelkens
aen den broeder een copere craen, mortier, blaspot, 2 paer laekens, een 
flawijn, 6 servetten en ammelaeken
aen Van den Berghen boven 4 lepels en fourchetten, eenen stock, eenen 
copere ketel, twee lauwerierboomen en nog eenige clijnigheden
aen La Montang 12 beste hemdens, 3 paer lackens, 3 flawijnen, 6 neus-
doeken, een kleerkast, een Christusdoodtshooft, horlogie, barometer, 
dict:hist24: van Feller, idem Merinc en nog eenige andere boecken, opge-
lede boonen princessen en andere clijnigheden 
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Voor mij gehoeden, een schrijftafelken van clijne prijs, eene copere marmit 
en copere craen.
Aen den Pastor25 van Grimberghe 18 servetten, ammelaekens, schilderijen
Aen Mie een beddecant, 2 sargie, en 2 paer laekens, 2 flowijnen, pluimen-
bedde, matras, casse, hupelinck, 2 stoelen, taefel, een christus en nog veel 
clijnigheden 

Eindnoten:

1 Jos BOSCHMANS en Frank DAELEMANS (Red) – Leven en lijden in woelige tijden (2004) – Lotge-
vallen en diaspora van de Grimbergse kanunniken - blz.165-220.

2 Joannes RASQUIN was onderpastoor te Ruisbroek-aan-de-Rupel van 14 juli 1767 tot 19 juni 1770.
3 Te Ruisbroek waren toen Guilielmus De Pauw agent, Franciscus Van De Vijver adjoint en Cornelius 

Addiers adjoint municipal.
4 Dopen, huwelijken en overlijdens van 1601 tot 1797 
5 Ignatius Joannes Baptista ARENTS werd gedoopt te Aalst op 16 januari 1755 ; hij deed op 25 mei 

1776  zijn intrede in de abdij van Grimbergen en was onderpastoor te Ruisbroek-aan-de-Rupel van 
1789 tot 1798. Ten tijde van het verzet tegen de Oostenrijkers (1790) stelde Ignatius Arents zich 
aan het hoofd van de volontairen van Ruisbroek. Bij de inval van de Fransen in juli 1794 nam hij 
de vlucht naar Holland om ongeveer een jaar later terug te keren. Begin 1798 wordt hij benoemd 
tot pastoor van Wemmel; hij overleed er op 9 maart 1815 

6 Op 15 juli 1801 komt het tot een overeenkomst tussen Napoleon en de Kerk en op 8 april 1802 
wordt het concordaat als staatswet uitgevaardigd.

7 RAA - notariaat Van Cantelbeeck (Puurs) akte 4 van 15 november 1804
8 Het feit dat zij mekaar begunstigden in hun testamenten, had te maken met het feit dat de (juridi-

sche) communauteit van de Grimbergse Norbertijnen had opgehouden te bestaan, en dat er weinig 
hoop was op herstel.

9 GAP – Register Burgerlijke-Stand (Ruisbroek) akte nr.8 van 26 maart 1813. De aangifte gebeurde 
door Joannes Baptista Van Rossum (44 jaar en schoolmeester) en Guilielmus Verhoeven (46 jaar 
en wever) 

10 Zie bijlage 1 “sterfhuis van wijlen Joannes Franciscus Van Der Meerschen”
11 AAG, IV, 61-volgens de rekening van deze begrafenis opgemaakt door koster Van Rossem hadden 

er “drij groote misse van de begraevenisdienst” plaats.
12 MARGÉ Simon, Josephus, (portret in abdij van Grimbergen) zoon van Philippus en van VANHOORE-

BEKE Joanna Albertina, werd gedoopt te Brussel op 24 juni 1761. Op 6 december 1783 is hij 
ingetreden in de abdij van Grimbergen. Zijn priesterwijding had plaats op 2 juni 1787. Provisor + 
pittantier (van 1793 tot aan zijn dood in 1826) pastoor te Meise (1808) waar hij op 6 juni 1826 
overlijdt in de leeftijd van 65 j. Hij werd te Meise ten grave gedragen

13 AAG, IV, 61
14 Onkosten te betalen bij openbare verkopingen.
15 Dit bedrag werd verhoogd met de som van 78 frs  als vergoeding ontvangen van de gemeente 

Ruisbroek voor de laatste trimester 1812. 
16 AAG, IV, 61 - opgesteld door Simon MARGE te Grimbergen
17 Bestaande uit: 3 dobbel en 5 enkel souverijnen, 4 enkele spaensche, 22 ducaten, een guines, 21 

enkele en 6 dobbel Louien, 4 goude Napoleon en 16 Fransche croonen. 
18 Schrijftafel
19 Op het ontvangstbewijs staat als meid Maria Marievoet
20 Bulckens (later bijgeschreven)
21 Van Den Bergen (later bijgeschreven)
22 Haevermans (later bijgeschreven)
23 Pastoor te Berchem (later bijgeschreven)
24 Geschiedkundig woordenboek
25 Heylen (later bijgeschreven)

Evenals bij de geboorten, bestaan er in Klein-Brabant ook eigenaardige 
gebruiken bij een afsterven. Zoodra iemand komt te sterven – waar men 
doorgaans niet van verschiet omdat ieder den zieke eertijds nog eens 
bezocht – worden er twee arme lieden ontboden om de overledene af te 
leggen ; de waterbladen der sterfkamer gaan toe en de koster komt er een 
kruis vóór zetten ; terwijl nog de klokken over de dood luiden, gaat ie-
mand in de gebuurte rond – elk huisgezin weet hier tot aan welk huis zijne 
gebuurte gaat – om iedereen tot den dienst uit te noodigen en naar 4 dra-
gers uit te zien. Des avonds komt van elk huis iemand naar het sterfhuis 
om voor den overledene te bidden. Als de begrafenisdag daar is, komen 
de dragers met de lijkbaar af, en weldra trekken zij met het kruis voorop 
te kerke ; achteraan komen volgens hunnen graad de naastbestaanden, 
kennissen en geburen allen met ontblooten hoofde. Gedurende den dienst 

gaan allen ten offeren, doch weer in orde volgens den verwantschapsgraad 
– daar houd men veel aan. Na de begrafenis scheiden de familieleden 
dadelijk uiteen, om 14 dagen later op de uitvaart terug te komen.
Ditmaal vergadert de familie na den dienst in het sterfhuis waar hun een 
kostelijk en dikwijls al te vroolijk eetmaal te wachten staat. Koster, misdie-
naars en klokluiders zitten onder de genoodigden. Om 3 uren bij het luiden 
der klokken is alles gedaan ; weldra zal men  kunnen zeggen : uit der oo-
gen, uit der herten, behalve dat de naastbestaanden nog wat zullen twisten 
over de nalatenschap en dat de geburen de hebzucht en de partijdigheid 
zullen bespreken, welke de familie in het uitdeelen der kleederen van de 
overledene aan den dag legde. Vandaar de zegswijze zoo gemeen in Klein-
Brabant: “Daar waar iemand trouwt of sterft, moet altijd gepraat worden.”

Uit Ons Volksleven 1895: 
Volksgebruiken in Klein-Brabant: Bij een afsterven

overlijdens- en begraafakte van pastoor VAN DER MEERSCHEN (PAR)
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Als je in Bornem aan de Sint-Amandsesteenweg afslaat in de straat ’t 
Hoogste richting de Schoothoeve, staan er na circa 500 meter twee hoeves 
tegenover elkaar. Toen in 1777 graaf de Ferraris zijn Kabinetskaart van 
de Oostenrijkse Nederlanden tekende, stonden deze hoeves er nog niet. 
Ze zijn dus van na 1777. Graaf de Ferraris kende de streek goed, zijn 
schoonvader was namelijk hertog d’ Ursel van het gelijknamige kasteel te 
Hingene. De hoeves die toen al wel op ’t Hoogste stonden, waren: de Cryle-
hoeve (Kraaihoeve), de Schoothoeve en de Stenyfhoeve (’t Hoogstehof). 
Ook het Triestenhof en de daar tegenover liggende omwalde hoeve ston-
den, echter naamloos, op de Ferrariskaart. Op de kaart van Popp van ca 
1850 staat de Kreukelhoeve (naamloos) wel getekend. ’t Hoogste noemde 
toen Schoothoefstraat. 

In 1868 huwde Joannes Florentinus Van den Broeck afkomstig van Puurs, 
met Philomena Casteleyn geboren te Hingene. Na hun huwelijk gingen 
zij op de Kreukelhoeve wonen. Eigenaars waren toen Joannes de Mun-
ter, rentenier uit Puurs en Egidius Van Hoeymissen, landbouwer te Lip-
pelo. In 1892 verkreeg Joannes Florentinus Van den Broeck de hoeve. 
Het echtpaar kreeg samen 16 kinderen. In 1912 liet Joannes Florentinus 
de hoeve over aan zijn zoon Victor. Joannes Florentinus had nog twee 
zonen. De oudste, Joannes Ludovicus, werd de latere politiecommissaris 
van Sint-Genesius Rode en Henricus verhuisde in 1921 met zijn gezin naar 
Frankrijk. Victor Van den Broeck liet het woonhuis van de hoeve in 1912 
grondig verbouwen. Op de zijgevel van de schuur is nog de grootte van 
het oorspronkelijke woonhuis te zien. Victor Van den Broeck was gehuwd 
met Emma Francisca Schelfhout. Haar broer, Arnoldus Joannes Schelfhout, 
woonde rechtover de Kreukelhoeve. Jan Florent Van den Broeck, de enige 
zoon van Victor en in 1934 gehuwd met Adeline Stevens, nam de hoeve 
nog voor de Tweede Wereldoorlog over. Zijn zuster Maria Florentina Van 
de Broeck huwde de broer van Adeline, Lodewijk Frans Stevens en ging 
op de hoeve ernaast wonen. Jan Florent Van den Broeck had één zoon, 

Victor. Deze huwde in 1960 met Maria Boots. In 1967 verbouwde Victor 
Van den Broeck  de hoeve opnieuw tot zijn huidige vorm. Achter de in 1912 
opgerichte muren zaten nog restanten van de oorspronkelijke hoeve. De 
huidige eigenaar van de Kreukelhoeve is Dirk Van den Broeck, zoon van 
Victor. 

Rechtover de Kreukelhoeve staat nog een tweede vermeldenswaardige 
hoeve. Eduard Van den Broeck was de oudste broer van Joannes Florenti-
nus Van den Broeck (van de Kreukelhoeve). Hij was assureur-wisselagent 
te Anderlecht. In 1873, na zijn tweede huwelijk met Catharina Granjé, 
kocht Eduard met voorkennis een perceel grond in de driehoek van de 
Chaussée de Mons, de rue Emiel Carpentier en de Zenne. Dit perceel werd 
verkaveld en in 1901 werd de Transvaalstraat aangelegd. Door de ver-
koop van bouwgronden was Eduard Van den Broeck een rijk man gewor-
den. Hij kocht gronden en hoeves in Bornem voor zijn broers Leo Napoleon 
Cesar in Doregem en voor zijn broer Joannes Florentinus op ’t Hoogste. 
Hij kocht op 11 augustus 1876 de gronden tegenover de Kreukelhoeve, 
van de toenmalige eigenaar Franciscus Alexander Ysewijn, landbouwer en 
herbergier te Weert. In 1888 laat Eduard Van den Broeck op deze gronden 
een hoeve bouwen. 
    
Op 4 mei 1905 verkocht Eduard Van den Broeck, die zelf in Anderlecht 
woonde en een buitenverblijf had in de Kluisstraat te Bornem, deze aan 
Arnoldus Schelfhout, weduwnaar van Joanna Van den Broeck, een dochter 
van Joannes Florentinus van de Kreukelhoeve. In de akte van verkoop is 
echter sprake van een hoeve aan de Krekelhoef. Dit moet een naamsver-
wisseling zijn met de Kreukelhoef, aangezien volgens de kadastergege-
vens deze er wel degelijk tegenover lag. Ook bij een openbare verkoop op 
21 mei 1872, is er sprake van “Ten sterfhuize van J.B. van den Bossche, 
in de Boschkant, aan de Krekel-Hoef.” Op 21 september 1905 huwde Ar-
noldus Schelfhout met Adelaide Van de Broeck, zuster van zijn overleden 
echtgenote. 

Van Kreukels en Krekels

Karel Vermoesen

’t Hoogste volgens de Ferraris 1777

’t Hoogste volgens Popp 1850(reproductie)
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Hun oudste dochter, Florentina Pharailda Schelfhout, huwde met Evrard 
De Wachter. In 1938 nemen zij de hoeve over. De jongste zuster van Flo-
rentina Pharailda, Victorina Albertina Schelfhout huwde Ludovicus Albertus 
Moernaut en gingen op de hoeve van Moernaut op ’t Hoogste wonen. In 
1963 huwde de dochter van Evrard de Wachter, Irène, met Urbain Lem-

mens en in 1967 namen zij de hoeve over. In 1968 werd de hoeve tot zijn 
huidige vorm verbouwd. Irène De Wachter en Urbain Lemmens wonen nog 
steeds op de hoeve aan de Krekelhoeve.    

De hoeve aan de “Krekelhoeve” in 1948 ( Op de Foto Florentina Schelfhout met Evrard De Wachter en hun kinderen Lucienne, Frans Lilianne en Irène De Wachter)

De “Kreukel hoeve” na de verbouwingen van 1912.
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Op 6 mei 2011 stelde de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw 
haar archief en bibliotheek open voor het publiek in het Erfgoedhuis De 
Casteleyn. Het gemeentebestuur van Bornem richtte de eerste verdieping 
van de oude portierswoning van het Kasteel d’Ursel in als nieuwe stand-
plaats voor de heemkring. Na de nodige investeringen door de heemkring 
in meubilair en computers, raakte de werking meer en meer bekend bij de 
lokale bevolking. Dit resulteerde in een stijgend aantal bezoekers, die de 
weg naar Erfgoedhuis De Casteleyn vonden. Het publiek varieert: heem-
kundigen, genealogen, studenten, historici, plaatselijke verenigingen. Zij 
worden graag verder geholpen en begeleid door enkele bestuursleden en 
vrijwilligers van de heemkring. 

Tevens is sinds kort een nieuwe Werkgroep Bibliotheek & Archief opge-
richt onder leiding van gemeentelijk archivaris en bestuurslid Gert Van 
Kerckhoven. In de praktijk staat secretaris Walter Verstraeten in voor het 
beheer en het systematisch klasseren van de bibliotheek en het archief 
van de heemkring om dit verder te ontsluiten voor het publiek via een 
overzichtelijke catalogus en databank. Al wie geïnteresseerd is naar de 
werking of publicaties van de heemkring of gewoon geïnteresseerd is in 
de lokale geschiedenis, is van harte welkom iedere zaterdagvoormiddag 
van 8u30 tot 12u30 in het Erfgoedhuis De Casteleyn. Toegang via de poort 
van park d’Ursel en direct naar links, tweede deur. In de maand juli is het 
Erfgoedhuis gesloten wegens jaarlijkse vakantie. 

Bovendien is sinds september 2011 een enthousiaste groep vrijwilligers 
in de Werkgroep Paleografie iedere zaterdagvoormiddag druk in de weer 
met het transcriberen van het door de heemkring gedigitaliseerde oudste 
schepenregister van Bornem (1596-1611) uit het archief van het kasteel 
van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde te Bornem.  Dit schepen-
register blijkt namelijk een schat aan genealogische en geschiedkundige 
informatie te bevatten over het lokale bestuur en het dagelijkse leven in 
Bornem. Op termijn is het de bedoeling om dit schepenregister dan ook uit 
te geven in navolging van het Jaarboek 2011 Schepenbrieven van Puurs.

2 jaar werking Erfgoedhuis De Casteleyn

Filip Hooghe
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Verwacht in juni 2013

Na meer dan tien hoevegeschiedenissen bestrijken de uitgaven van 
de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant stilaan het ganse 
grondgebied van Klein-Brabant. Er zijn echter nog tientallen verd-
wenen of nog bestaande grote hoeven die op onderzoek wachten. 
Sommige van die hoeven zijn op heden onbekend of zeker toch uit 
het collectief geheugen verdwenen. 

Eén van die onbekende hoeven is de sinds lang verdwenen Sint-An-
nahoeve, gelegen in het landbouwgebied tussen Kalfort en Breen-
donk, nabij de Dendermondsesteenweg. Met veel geduld en na veel 
grondig historisch onderzoek is auteur Chris Apers er in geslaagd 
een boeiende studie op papier te zetten over deze mysterieuze ho-
eve. Chris Apers is met dit werk niet aan haar proefstuk toe. Wie 
in Klein-Brabant of het Vaartland met heemkunde of genealogie is 
begaan, is haar zeker al tegengekomen in de archiefzalen of heeft 
kennis gemaakt met haar talrijke publicaties.

Startend in de 12e eeuw voert Chris Apers ons doorheen de ge-
schiedenis van de hoeve en de eigenaars. De eerste gekende ei-
genaar Pauwel Raets in 1554, terwijl de bekendste ongetwijfeld 
de familie van Bronckhorst is. Ook de verbrokkeling van de pach-
thoeve vanaf 1679 krijgt bijzondere aandacht. Naast de eigenaars 
wordt ook in detail ingegaan op de verschillende pachters die op de 
hoeve verbleven. Tenslotte buigt de auteur zich over het einde van 
de hoeve in de periode tussen 1794 en 1807.

In de ’Sint-Annahoeve in Puurs’ gaat de auteur met de voor haar 
zo typische diepgang in op de ligging en omschrijving van de hoeve 
en de hoevegronden en landerijen gelegen rond o.m. de Berckt, de 
Wachtinge, de Groenstraat, de Veurt, de Heerbaan, de Hoge Lich-
ter, de Neerlichter, de Haagstraat en de Moorstraat, terwijl ook de 
beemden en gronden in Liezelbroek en Ruisbroek niet ontbreken. 
Ook de achterlenen verbonden aan de hoeve krijgen de nodige 
aandacht.

De prijs bedraagt € 15,-. De bestelling is geldig na ontvangst van 
dit bedrag op rekening 068-2009142-08 of IBAN BE63 0682 0091 
4208 en BIC: GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde 
in Klein-Brabant vzw, W. d’Urselstraat 5, 2880 Bornem met als 
mededeling “Naam & voornaam 1 x Sint-Annahoeve”. Voor be-
stemmelingen buiten de streek wordt een extra verpakking- en 
verzendkost aangerekend. Het boek is tevens afhaalbaar in Erf-
goedhuis De Casteleyn tijdens de openingsuren. Bestellingen di-
enen uitsluitend aan het secretariaat gericht (zie verder).

De Sint-Annahoeve in Puurs
Chris Apers



Nog verwacht in juni 2013

Op de grens van Klein-Brabant en Vaartland, tussen Breendonk en Tisselt, 
staat al minstens 460 jaar een hoeve met de intrigerende naam ‘Het 
Spaans Kasteel’’. Over de geschiedenis van het Spaans Kasteel, oorspron-
kelijk Keukenhoeve of Hof ter Keuckene genoemd, was tot nu toe maar 
weinig geweten en nog minder gepubliceerd. Dit boek vertelt voor het 
eerst het hele verhaal van het vroegere ‘maison de plaisance’ en zijn 
twee pachthoven. 

De auteur, Paul De Borger, situeert eerst het Spaans Kasteel en gaat dan 
meteen terug tot de vroegste geschiedenis van de hoeve. Hij ontwijkt de 
vraag niet of er nu sprake is van een hoeve, dan wel een kasteel. 

De auteur neemt de lezer mee op een boeiende onderzoekstocht naar 
sporen uit de 16e en 17e eeuw, bespreekt de Keukenhoeve zoals ze ge-
noemd werd in de 18e eeuw om via de beschrijving van de gebouwen 
in de 19e eeuw aan te belanden in het heden. Vertrekkend bij de eerste 
gekende eigenaars Huys en De Carnin in 1551, loodst hij ons doorheen 
de indrukwekkende lijst van eigenaars, zoals de families Van Hooff-De 
Clercq (1583),Van den Broecke-Leijniers (1618), om te belanden bij de 
Spaanse connectie, waar hij de wetenswaardigheden over eigenaars als 
de familie de San Juan (1649), de Santander (1679) en de la Serna 
(1813) met een opmerkelijke kennis van zaken voor de lezer ontvouwt. 
Vanaf 1839 verschijnt de familieTrumper ten tonele, gevolgd door de 
familie d’Overschie de Neeryssche (1892) en de familie Smedts-Marynis-
sen-Clymans (vanaf 1921)

Ook de pachters van het Spaans Kasteel krijgen hun plaats in het boek. 
De lezer vindt er een weelde aan inlichtingen over de verschillende pach-
ters, zoals de familie De Bruyn vanaf 1617, Van der Wilt -De Wachter 
vanaf 1634, Kerremans vanaf 1719, Cortebeeck vanaf 1795 en de Block 
vanaf 1832, om vanaf 1890 de laatste familiepachters te bespreken. 
Paul De Borger vergeet in zijn opmerkelijke studie niet uit te weiden over 
het  landbouwareaal en besluit zijn boek met een beschrijving van de 
tweede pachthoeve: het nieuwe Keukenhof.

Het boek is uitgegeven onder de auspiciën van de Vereniging voor Heem-
kunde in Klein-Brabant. Die stelt het bijzonder op prijs dat Paul De Bor-
ger, een toegewijde en bekende onderzoeker, bereid gevonden werd de 
redactie van dit hoeveboek voor zijn rekening te nemen. Achteraan in 
het boek is een lijst opgenomen van de door de auteur geraadpleegde 
bibliografie en de door hem gebruikte bronnen. 

De prijs bedraagt € 18,-. De bestelling is geldig na ontvangst van dit 
bedrag op rekening 068-2009142-08 of IBAN BE63 0682 0091 4208 en 
BIC: GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde in Klein-Bra-
bant vzw, W. d’Urselstraat 5, 2880 Bornem met als mededeling “Naam 
& voornaam 1 x Spaans Hof”. Voor bestemmelingen buiten de streek 
wordt een extra verpakking- en verzendkost aangerekend. Het boek is 
tevens afhaalbaar in Erfgoedhuis De Casteleyn tijdens de openingsuren. 
Bestellingen dienen uitsluitend aan het secretariaat gericht (zie verder).

Het Spaans Kasteel
Een Tisseltse hoeve met een exotisch tintje

Paul De Borger
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Verwacht in december 2013

Jaarboek 2013 Klein-Brabant in de eeuw van Conscience is het resultaat 
van nieuw en doorgedreven historisch studiewerk door een aantal histo-
rici en heemkundigen die ieder een specifiek thema van de negentiende 
eeuw behandelen. In dit circa 250 bladzijden tellende en rijk geïllustreer-
de boek ontdekt u de aspecten van het leven in Klein-Brabant tijdens deze 
eeuw, zowel op politiek, sociaal, economisch als cultureel vlak. Enerzijds 
was de negentiende eeuw de opstap naar het hedendaagse leven, met tal 
van vernieuwingen waar we nu nog de vruchten van dragen. Anderzijds 
ging deze intro naar de Moderne Tijd voor een groot deel van onze bevol-
king met veel sociale ellende gepaard. Klein-Brabant in de eeuw van Con-
science leest daarom niet altijd als een prettig, opgesmukt verhaal. Het is 
de nuchtere neerslag van feiten en gebeurtenissen. Maar wie na lectuur 
de negentiende eeuw begrijpt, snapt ook beter de realiteit van vandaag.  

Inhoud:

P. Servaes Conscience en Klein-Brabant

P. De Borger Eene groote menigte van ackermans. De vechtschei-
ding van Breendonk en Puurs (1803-1836)

B. Croket Boeren in een vissersdorp

L. Callaert Inwijking in Puurs tijdens de negentiende eeuw

D. Polfliet Het kunnen allemaal geen soldaten van Napoleon 
zijn

P. Servaes Groepsportret met dame. Bekende negentiende-
eeuwers uit Klein-Brabant

F. Hooghe De economische impact van de graven de Marnix in 
Bornem

L. Callaert De laatste Puurse cijnskiezers

K. De Vlieger Het kasteel en het dorp. De relatie tussen de hertog 
d’Ursel en de Hingenaars (1878-1903)

W. Verstraeten Cultureel volksvertier in Klein-Brabant
  

De oplage is beperkt, 
bestel daarom vandaag nog uw exemplaar

Hoe dit nieuwe Jaarboek 2013 bekomen? 

Klein-Brabant in de eeuw van Conscience is vanaf 14 december 2013 
beschikbaar. Dit nieuwe Jaarboek 2013 kan besteld worden aan de voor-
verkoopprijs van € 30,-. De bestelling is pas geldig na ontvangst van 
€ 30,- op rekening 068-2009142-08 of IBAN BE63 0682 0091 4208 
en BIC: GKCCBEBB op naam van Vereniging voor Heemkunde in Klein-
Brabant vzw, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene (Bornem) met als 
mededeling “Naam&voornaam 1 x JB 2013 Conscience”. Boeken kunnen 
vanaf 14 december 2013 afgehaald worden in Erfgoedhuis De Casteleyn, 
Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene (Bornem), elke zaterdagvoor-
middag van 8u30 tot 12u30. 
Voor verzendingen moet een extra verpakking- en verzendingskost aan-
gerekend worden van € 10,- voor België (u betaalt € 40,-) en € 20,- voor 
de landen van de Europese Unie (u betaalt € 50,-). Bestellingen dienen 
uitsluitend aan het secretariaat gericht (zie onder).

Klein-Brabant in de eeuw van Conscience


