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Inleiding

In het kasteelarchief van graaf John de Marnix de Sainte Aldegonde bev-
indt zich een middeleeuws register dat in de inventaris van B. Van Doninck 
omschreven staat als “Registre 3. ( s.d. XVe s.) LIVRE CENSIER. 1 vol. fol. 15 
ff. num. papier. Dit es den cheyns van vrouwen van Rumpst in Haesdonck, 
in Hinghene ende in Bourhem.”1 Het register is ongedateerd en nergens 
wordt in het document duidelijk wie nu deze dame van Rumst precies was. 
Bij nader onderzoek blijkt dat hier twee kandidates voor in aanmerking 
komen. Dit artikel tracht hier wat klaarheid in te scheppen, met de be-
doeling om in de toekomst nog dieper in te gaan op de geschiedenis van 
deze heren en vrouwen van Rumst en hun aanzienlijke rol in het Land van 
Bornem. In deze eerste bijdrage wordt een biografische schets gegeven 
van de twee betrokken dames van Rumst en daarna volgt de uitgave van 
het eerste deel van het register 3, betreffende de cijnzen van de vrouw van 
Rumst. In een volgend artikel volgt dan de uitgave van het vervolg betref-
fende “de heerlijcheyt die minen vrouwe van Rumpst heeft in Haexdonc in 
Hingne ende in Bornhem”.

Isabella van Gistel († 1438)

Waarschijnlijk werd dit cijnsboek 
opgetekend in opdracht van 
Isabella van Gistel (ca. 1397-
1450), burggravin van Meaux, 
vrouw van Gistel, Ingelmunster 
en Rumst. Zij was de dochter van 
Jan van Gistel en Margaretha van 
Reinghersvliete.2 Zij was volgens 
hun huwelijkscontract van 1 juli 
1380 gehuwd met ridder Robrecht 
VIII van Bethune (1372-1408), 
burggraaf van Meaux, heer van 
Vendeuil en Rumst, als zijn derde 

vrouw.3 Johanna van Coucy, zus van Filips van Coucy, huwde met ridder 
Jan van Bethune, heer van Vendeuil. Robrecht VIII van Bethune (1373-
1405), gezegd van Lokeren, was hun oudste zoon. Op 2 maart 1354 liet 
Jan van Bethune, gezegd van Lokeren, de hertogin van Brabant aan Jean 
van Coucy vragen om de vrijmaking van het erfdeel van zijn echtgenote 
Johanna van Coucy uit de gronden van haar vader en moeder gesitueerd 
in Brabant. In 1354 stelde Jean van Coucy als “mainbours” van het Land 
van Rumst nog ridder Jean de Haume aan als seneschalk van het Land van 
Rumst.4 Bij de dood van zijn moeder Johanna van Coucy erfde de min-
derjarige Robrecht van Bethune in 1363 de bezittingen die haar hadden 
toebehoord. Blijkbaar waren er in 1364 al problemen over de erfenis, toen 
zijn vader Jan van Bethune, gezegd van Lokeren5, in naam van zijn kinde-

ren tegenover de dame van Ligne 
bij de graaf van Vlaanderen erf-
rechtelijk één derde van Hingene 
opeiste.6 Robrecht van Bethune 
huwde in 1368 een eerste maal 
met Joanna van Châtillon, maar 
zij stierf reeds in 1371. Rond 1370 
stierf zijn tante Eleonora van Coucy 
kinderloos. Haar erfenis kwam in 
handen van Jan van Bethune, heer 
van Vendeuil, die ze voorbeschikt 
had voor zijn zonen Robrecht van 
Bethune en Jehan van Bethune.7 

In een erfenisrol uit 1370 staan de erfgoederen opgesomd die eertijds 
toebehoorden aan Jan van Bethune. Onder de erfgoederen voortgekomen 
van Eleonora van Coucy, dame van Ligne stonden niet nader gespecificeer-
de gronden in Brabant (waarschijnlijk Hoboken en Ekeren) die jaarlijks 
800 fr. rente opbrachten en die in leen werden gehouden van de hertogin 
van Brabant. Uit deze vermelding in 1370 blijkt dat de tienden van Hin-
gene8 als een vrij allodium (= vrijheerlijkheid) werden in bezit gehouden 
en het Land van Rumst in leen werd gehouden van de gravin van Spon-
heim van haar leenhof van Grimbergen. De tienden van Hingene konden 
tot 200 fr. per jaar opbrengen. Het Land van Rumst bracht jaarlijks een 
rente van 800 fr. op.9 Het Land van Rumst werd in 1370 in leen gehouden 
van Maria van Vianden († 1400), gravin van Sponheim en vrouw van 
Grimbergen, dochter van Hendrik II van Vianden (1316-1337), een zoon 
van Filips II van Vianden (1280-1315/1316), de eerste heer van Rumst.10 
Maria van Vianden was in 1348 gehuwd met Simon III van Sponheim. 
In 1352 werden zij beleend met Corroy, Frasnes, Grimbergen en Londer-

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

Filip Hooghe

Wapenschild van de heren van Gistel

Wapenschild van Robrecht VIII van Bethune: Ge-
vierendeeld 1 en 4: van Bethune (van zilver met 
een dwarsbalk van keel) en 2 en 3: van Coucy 
(gedwarsbalkt van 6 stukken van vair en keel)

Wapenschilden van Robrecht VIII van Bethune en zijn echtgenote Isabella van Gistel, zijnde “gevie-
rendeeld 1 en 4: het wapen van Gistel; 2 en 3: het wapen van Reinghersvliete (een schild van azuur 
met een uitgeschulpt kruis van zilver) (DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de bethune, 

Preuves, 331)
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zeel.11 Zij kregen samen een dochter, Elisabeth van Sponheim-Vianden, die 
kinderloos bleef en in 1417 haar bezittingen naliet aan Engelbrecht I van 
Nassau.12 Zo kwam dit deel van het Land van Grimbergen aan de Nassau’s. 
Een ander deel van het patrimonium van de heren van Grimbergen werd in 
de 14e eeuw vererfd op de afstammelingen van Arnold III van Grimbergen, 
de familie van Aa.13 

Robrecht van Bethune erfde in 1370 via zijn moeder Johanna van Coucy 
het Land van Rumst als oudste zoon van “Jehan de Bethune dit de Loques, 
chevaliers, seigneur de Vendeuil”.14 Hij deed verhef voor het Land van 
Rumst bij het leenhof van Brabant: “Herr Robbert van Lokes hout Rumst, 
Hoeboken ende Eken (i.e. Ekeren) mitten toebehoirten”.15

Op 1 juli 1380 ging hij voor de tweede keer een huwelijk aan, ditmaal 
met Johanna van Barbanson. In dit huwelijkscontract moest Robrecht la-
ten opnemen dat hij zijn broer Jehan van Bethune, op dat ogenblik in 
gevangenschap in Spanje, zou laten afzien van diens rechten in het Land 
van Rumst, dat in leen werd gehouden van Maria van Vianden, gravin 
van Sponheim, ten gevolge van het leenhof van Grimbergen.16 Op 25 
april 1400 wordt Robrecht van Bethune vermeld als “hault et poissant 
seigneur monseigneur Robers de Bethune, viconte de Meaulx, seigneur de 

Vendeuil, de Rumpst et de Harnes”, 
gehuwd met Isabella van Gistel “la 
vicontesse et dame desdits lieux”. 
Zij was immers ook dame van de 
heerlijkheid Harnes17, die ressor-
teerde onder het leenhof van de 
Sint-Pietersabdij van Gent.18 Op 11 
april 1405 is er een geschil tussen 
“Robertus de Bethuyne, vicecomes 
Meldensis, dominus de Vendeul et 
de Rumesta” en de abdij van Grim-
bergen over 42 Franse kronen voor 
15 mudden rogge in Brusselse maat 
en 15 lb. Leuvens erfelijke cijns die 
de heer van Rumst aan de abdij van Grimbergen schuldig was “ad nostras 
decimas de Havesdonc et de Hinghene”, i.e. “opte thiende te Havesdonc 
ende te Hinghene”.19

Intussen maakte baljuw Gille de Bracht (of Gillis van Bracht) zijn rekening 
van het baljuwschap van Bornem op voor de periode van 24 maart 1405 
tot 13 december 1406 in opdracht van hertog Robrecht van Bar, heer van 
Kassel en Bornem.20 De justitie te Hingene werd gedeeld voor elk de helft 
tussen de heer van Bornem en de heer van Rumst.21 Het ging specifiek 
om de inning van feodale fourfaitures22 en boetes. Bij een grond in leen 
gehouden van beide heren inde de seneschalk van Rumst de ene helft van 
de gelden voor de heer van Rumst Robrecht VIII van Bethune en de baljuw 
van Bornem de andere helft voor hertog Robrecht van Bar, heer van Bor-
nem. Hetzelfde gold voor de boetes voor misdrijven.23 

Robrecht VIII van Bethune wordt 
rond 1406 vernoemd in een convo-
catielijst van de nieuwe hertog van 
Brabant Antoon van Bourgondië.24 
Hij was één van de baanderheren 
van Brabant, ook wel baanrotsen of 
“chevaliers bannerech” genoemd. 
Zij waren de topcategorie binnen 
de adel, de vermogende ridders 
die met een banier een eigen com-
pagnie aanvoerden in de strijd. Ro-
brecht VIII van Bethune was tevens 
stadhouder van Guyenne namens 
de Franse koning Karel VI. In dienst 
van de koning gaf hij herhaaldelijk 
als “chevalier banneret” de leiding aan een afdeling van het Franse leger.25

In 1407 raakten Robrecht en zijn broer Jehan van Bethune het niet eens 
over de verdeling van hun erfenis en dit leidde op 11 april 1407 tot een 
vonnis van Karel VI van Frankrijk. Hierin werd opnieuw verwezen naar de 
erfenis van Eleonora van Coucy, waarin zich bevonden: de tienden van Hin-
gene als een vrij allodium, de landen van Hoboken en Ekeren in Brabant en 
het Land van Rumst als leen van de gravin van Sponheim uit haar leenhof 

Maria, gravin van Sponheim en Vianden, vrouw van Grimbergen, stierf op 21 oktober 1400 
en werd begraven in de kerk van Vianden

(NEYEN, histoire de la ville de Vianden et de ses comptes, 159-164-165)

Banier van Robrecht VIII van Bethune in 1406 
(BUTKENS, Trophées, 532)

Zegel van Isabella van gistel met een vierkant 
wapenschild met 1: het wapen van Bethune 

gevierendeeld met het wapen van Coucy en 2: het 
wapen van Gistel gevierendeeld met het wapen 

van Reinghersvliete (DU CHESNE,  Histoire généa-
logique de la maison de Bethune, Preuves, 225)
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van Grimbergen.26 In 1407 ging dit om Elisabeth van Sponheim, dochter 
van Maria van Vianden en Simon van Sponheim. Zij was achtereenvol-
gens gehuwd met Ruprecht van Beieren en Dirk van der Mark, doch stierf 
kinderloos in 1417.27 Op 28 november 1407 wordt Isabella van Gistel nog 
vermeld als “vicontesse de Meaulx, dame de Vendeuil et de Rumptst”.28 
Robrecht VIII van Bethune stierf te Saint-Quentin eind februari 1408.29 Hij 
werd begraven bij zijn tweede echtgenote in de Sint-Michielskapel van de 
Notre-Dameabdij van Ourscamp in het huidige Franse departement Oise.30 
Robrecht van Bethune stichtte jaargetijden in de vijf kerken van het Land 
van Rumst, zijnde Rumst, Boom, Willebroek, Ruisbroek en Heindonk, in 
de kerken van Hoboken en Ekeren en in de kerken van Haasdonk en Hin-
gene.31 Nog in 1614 werd in de kerk van Boom een jaargetijde voor Ro-
brecht van Bethune gevierd. Ook op het einde van de 18e eeuw werd nog 
te Ekeren een jaarmis gezongen “voor den heere van Rumpst, genaemt 
Robertus de Bethunia”.32 Op 28 maart 1408 benoemde een familieraad 
te Parijs de ridders Jean de Craon, heer van Domart en Bernavilla, en 
Mathieu de Roye, heer van Aunoy en Mureto, als voogden van Johanna 
en Jacqueline van Bethune, minderjarige dochters van Robrecht VIII van 
Bethune en Isabella van Gistel.33

Gilles van Gottignies, rentmeester van het Land van Rumst, maakte voor zijn 
meesteres Isabella van Gistel, burggravin van Meaux, dame van Vendeuil 
en van het Land van Rumst in Brabant en voor haar wijze raad, omwille 
van het feit dat mevrouw het beheer en de administratie van het Land van 
Rumst op zich had genomen voor de jonkvrouwen Jehanne en Jaques (Ja-
queline), de twee minderjarige dochters van wijlen Robrecht van Bethune, 
burggraaf van Meaux, zopas overleden (eind februari 1408), de rekening 
op van al wat hij aan renten en inkomsten in het Land van Rumst en zijn 
afhankelijkheden had ontvangen van 8 juli 1407 tot 8 juli 1408. Deze reke-
ning is bewaard in het kasteelarchief van Bornem.34 Waarschijnlijk maakte 
Gilles van Gottignies ook het door ons hierna uitgegeven cijnsboek op. 

Gilles van Gottignies behoorde tot een geslacht afkomstig uit het graaf-
schap Henegouwen, waar zijn naam verwijst naar het dorp Gottignies, 
nabij de abdij van Saint-Denis. In 1418 leidde dezelfde ridder Gilles de 
Gottignies de cavalerie van hertog Jan zonder Vrees. In het cijnsboek van 
de vrouw van Rumst van 1408 wordt gemeld dat Gillis van Gottignies, 
rentmeester van Rumst, was gehuwd met Johanna van Bethune, een na-
tuurlijke dochter, dus een onwettig kind van Robrecht VIII van Bethune, 
burggraaf van Meaux en heer van Rumst. In de rekening van 1407-1408 
wordt dit bevestigd, wanneer de vrouw van Rumst nog erkende de in het 
cijnsboek vermelde 70 Franse franken aan Gilles 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.35 

Jacqueline van Bethune, zus van Johanna,  huwde op 30 november 1413 
met Raoul d’Ailly, bruggraaf van Amiens, heer van Picquigny en Raineval.36 
Isabella van Gistel volgde in 1419 haar broer Lodewijk van Gistel op in de 
heerlijkheid Gistel, waar het kasteel van de heren van Gistel stond en in 
de heerlijkheden Ingelmunster en Vijve (Sint-Eloois-Vijve). Op 26 februari 
1422 gaf ze de heerlijkheid Gistel aan Johanna van Bethune en de heer-
lijkheden Ingelmunster en Vijve gingen naar Jacqueline van Bethune.37 Op 
10 december 1430 verkocht hertog Filips de Goede nog verscheidene le-
nen en heerlijkheden in de stad Oudenburg aan zijn geliefde nicht Isabella 
van Gistel, dame van Gistel, Vendeuil en Ingelmunster.38 

Op 18 maart 1429 liet Isabella van Gistel nog de jaarmissen instellen in 
de abdij van Ourscamps voor wijlen haar echtgenoot Robrecht VIII van 
Bethune en hun familie. Ze kocht nog in 1432 de rechten en eigendom-
men van Jean de Chastillon in Vendeuil op om bij haar heerlijkheid terug 
te voegen. Op 18 januari 1438 liet Isabella van Gistel haar testament 
opmaken en vertrok ze naar Rome.39  Zij overleed in datzelfde jaar tijdens 

Uittreksel uit de rekening van het Land van Rumst opgemaakt door Gillis de Gottignies, waarin verwezen wordt naar zijn echtgenote Johanna van Bethune, natuurlijke dochter van Robrecht VIII van Bethune: 
“A Gillis de Gottingnies devant dit que madame luy doibt sur les dismes que madame a au Hinghene .lxx. frans de France de rente par an au payer aux 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. coinx 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” (BORNEM, Kasteelarchief, Série 1, reg. 27, fol. 17 r°)
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haar reis door Italië en haar lichaam werd gebalsemd teruggebracht naar 
Gistel, waar zij in de kerk werd begraven. In 1540 ontdekte men bij het 
vernieuwen van de vloer in het koor van de kerk nog de familiekelder van 
de heren van Gistel. Men vond er een loden kist met daarin het perfect ge-
conserveerde lichaam van Isabella van Gistel. Binnenin de grafkelder wa-
ren de muren beschilderd met de kleurrijke wapenschilden van de families 
van Gistel, Chastillon, Lotharingen, Rode, Luxemburg, Bethune en Bar.40 

Johanna van Bethune (ca. 1397- † 1450)

Het kan echter ook in het cijns-
boek al om hun dochter Johanna 
van Bethune (Jeanne de Béthune) 
gaan. Johanna van Bethune (ca. 
1397- † 1450), burggravin van 
Meaux, gravin van Ligny en vrouw 
van Rumst,  huwde in 1409 met 
Robrecht van Bar, heer van Oisy, 
die tevens heer van Bornem zou 
worden (1409-1415). Hij staat 
in de akten wel bekend onder de 
naam Robrecht van Bar, hoewel hij 
in het eerste deel van de geschie-
denis van het kasteel van Bornem 

aangeduid werd als Robrecht van Oisy, om hem te onderscheiden van zijn 
grootvader hertog Robrecht van Bar maar werd echter nooit hertog van 
Bar.41 Op 6 februari 1409 werd het huwelijkscontract opgesteld waarbij 
Isabella van Gistel haar nog minderjarige dochter Johanna van Bethune 
ten huwelijk gaf aan heer Robrecht van Bar, heer van Oisy en Bornem. 

Robrecht van Bar beloofde dat hun kinderen zouden geërfd worden met 
de gronden en heerlijkheden van Oisy, Duinkerken, Broekburg, Waasten, 
Denderwindeke, het Land van Rode, Bornem en aanhorigheden. Als we-
duwegoed zou Johanna van Bethune de helft van alle bezittingen krijgen. 
Isabella van Gistel beërfde haar dochter Johanna van Bethune en haar 
toekomstige kinderen meteen ook met de heerlijkheden en landen van 
Vendeuil, Dury, Faluy, Seraucourt, Rumst, Hoboken, Hingene, het burg-
graafschap van Meaux, La Ferté-Ancoul, Belot, Condé en Beaune-en-Brie 
en al wat haar vader Robrecht van Bethune bezat op de dag van zijn dood. 
Door dit huwelijk werden het Land van Rumst, de tienden van Hingene en 
het Land van Bornem verenigd onder één zelfde heer en dame. De enige 
voorwaarde was dat ze aan hun oom Jan van Bethune gezegd van Lokeren 
een erfelijke rente van 370 lb. torn. en een lijfrente van 77 lb. torn. op 
de heerlijkheden Belot, Beaune-en-Brie en op het land van Maioc zouden 
geven, die het Parlement van Parijs hem had toegekend als deel van zijn 
erfdeel.42 

Uiteindelijk regelde hertog Robrecht van Bar in 1409 zijn erfenis in ver-
band met het hertogdom Bar en zijn bezittingen in Vlaanderen. Op 8 april 
1409 werd een verdelingsakte opgemaakt waarbij zijn zoon en opvolger 
Edward III van Bar het hertogdom Bar, het markgraafschap Pont à Mous-
son, de heerlijkheden Kassel en het Hout van Niepen en alle overblijvende 
bezittingen bij de dood van de hertog zouden toevallen. Zijn kleinzoon 
Robrecht van Bar, heer van Oisy kreeg de heerlijkheden Bornem (Bour-
nem), Rode (Roodes), Denderwindeke (Vindich), Waasten (Varneston), 
Broekburg (Bourbourg), Duinkerke (Dunkerque) en Grevelingen (Grave-
lines) toebedeeld.43

In 1409-1410 ontstond een conflict tussen de inwoners van Mechelen en 
Robrecht van Bar als heer van Rumst. In Walem werd de brug niet hersteld, 

Zegel van Johanna van Bethune in rode was met 
als wapenschild een ruitschild met 1: het wapen 

van Bar en 2: van Bethune gevierendeeld met het 
wapen van Coucy (DU CHESNE,  Histoire généalo-

gique de la maison de Bethune, Preuves, 225)

Gravure van het kasteel van Rumst door Franz Ertinger voor Jacob Le Roy’s “Notitia Marchionatus Sacri Romani Imperii” (Amsterdam 1678), p. 424 (© The Trustees of the British Museum)
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maar de heren van Duffel en Rumst lieten op de Nete wel een veerboot 
varen, waarvoor ze een tol hieven. Robrecht van Bar had als heer van 
Rumst een taks geheven op alle handelswaar die op boten voer van en 
naar Mechelen en ook een tol geheven op de boten varende van en naar 
Mechelen.44 Gezien in 1410 de oorlog met Frankrijk in alle hevigheid los-
barstte, had dit voor gevolg dat al de bezittingen van hertog Robrecht van 
Bar en de familie van Bar vanaf 1411 in beslag werden genomen op bevel 
van Jan zonder Vrees, hertog van Bourgondië. Ook het kasteel van Bor-
nem en het Land van Rumst vielen tot de opheffing van deze confiscatie in 
1418 in handen van Bourgondische officieren.45 Vandaar dat in het proces 
van 23 april 1411 met de Sint-Baafsabdij en de inwoners van Weert over 
de Steendam men steeds spreekt over Gille de Bracht als “zich voordoend 
als baljuw en officier van de hertog van Bar”.46 Hieruit blijkt duidelijk dat 
de hertog Robrecht van Bar (grootvader van Robrecht van Bar, heer van 
Oisy) zelfs na zijn dood op 12 april 1411 nog als heer van Bornem werd 
beschouwd.47 In 1412 tekende Robrecht van Bar de keure van Kortenberg 
als “Robertus, dominus de Rumst”, dus als heer van Rumst.48 

Op 9 december 1412 verscheen ridder Jan Scoenjans te Bornem en nam 
het gezag over op bevel van hertog Jan zonder Vrees. Hij werd kastelein 
van het kasteel van Bornem, maar tegelijk ook baljuw en ontvanger van 
de Landen van Bornem en Rode in naam van de hertog van Bourgondië als 
graaf van Vlaanderen. Zo moest hij de orde handhaven over Robbrechts 
liede van Bar.49 Hij deed dit in opdracht van de soeverein-baljuw van 
Vlaanderen, Felix, heer van Steenhuize en Avelgem (1405-1424). Scoen-
jans bleef deze functie uitoefenen tot 30 juni 1414, toen hij opgevolgd 
werd door Willem van Rabeque tot 1418.50 

Uit het huwelijk van Johanna van Bethune met Robrecht van Bar werd een 
dochter geboren, Johanna van Bar (1415 - † 1461), gravin van Marle en 
Soissons, die op 16 juli 1435 op het kasteel van Bohain huwde met Lode-
wijk van Luxemburg (1418- † 1475), graaf van Saint-Pol en van Ligny.51 
Door zijn huwelijk in 1435 werd Lodewijk van Luxemburg onder meer 
heer van Duinkerken, Broekburg, Waasten en Bornem.52 

Op 23 december 1414 verwierven Robrecht van Bar en Johanna van 
Bethune de renten die ze hadden toegekend aan hun oom Jehan van 
Bethune gezegd van Lokeren.53 Nadat Robrecht van Bar sneuvelde op 
25 oktober 1415 bij Azincourt, hertrouwde Johanna van Bethune op 23 
november 1418 met Jan van Luxemburg. Zo ging de heerlijkheid Rumst 
over naar het huis Luxemburg. Zij wordt in de bronnen vanaf dan ver-
meld als “Vrouw Joanna van Bethune, vrouwe … van Rumpst, wettelijke 
gezelline her Jan van Luxemborch”.54 Naar aanleiding van hun huwelijk 
gaf de hertog van Bourgondië hen de heerlijkheden van Duinkerken, 
Waasten, Bornem en andere terug, die hij had geconfisqueerd op Robrecht 
van Bar.55 Dit huwelijk bezorgde Jan van Luxemburg een immens fortuin: 
het burggraafschap Meaux, La Ferté-sous-Jouarre, Belot, Condé, Beaune-
en-Brie, het graafschap Soissons voor de helft, het graafschap Marle, La 
Fère, Vervins en Montcornet, Coucy voor de helft, St.-Gobain, Nesle, Dury, 
Scraucourt en Flavy, Vendeuil, Hamégicourt en Brissy, Duinkerken, Broek-
burg, Grevelingen, Waasten, Oisy, Hoboken, Ekeren, Hingene, Bornem, 
Rumst-in-Brabant en de tol en de schaal van Brugge en verschillende 

huizen aldaar, plus bezittingen in Vertain, Nauroy en Villiers-les-Ham. 
Persoonlijk bezat Jan van Luxemburg ook het kasteel van Beaurevoir, 
de heerlijkheden Choques en Beuvry, het graafschap Guise en Hirson, 
Escaudoeuvres, Havrincourt, Honnecourt, Beaulieu, Montaigu.56 Op 23 
november 1418 liet Johanna van Bethune haar man Jan van Luxemburg 
erkennen dat de landen en heerlijkheden van Rumst, Hoboken en Ekeren 
in Brabant gelegen enkel aan haar en haar erfgenamen toebehoorden en 
ook door haar erfgenamen zouden geërfd worden in tegenstelling tot het 
gewoonterecht in Brabant.57 Op 11 februari 1419 verklaarde Johanna van 
Bethune dat zij zwanger was van een kind van Jan van Luxemburg. Ze 
wilde haar minderjarige dochter uit haar huwelijk met Robrecht van Bar, 
zijnde Johanna van Bar, “Mademoiselle de Marle” in 1419 dan ook haar 
erfdeel garanderen, namelijk de heerlijkheden Rumst, Hoboken, Ekeren 
en de andere bezittingen in Brabant en twee derden van alle heerlijkheden 
en bezittingen die zouden voortkomen uit de successie van Isabella van 
Gistel uit de graafschappen Vlaanderen en Henegouwen.58 Nochtans bleef 
Johanna van Bethune in 1422 nog steeds “Dame de Rumst” en dit zou zij 
tot haar dood blijven.59 

In 1415 usurpeerde kardinaal Lodewijk van Bar het Land van Bornem 
van zijn pas gesneuvelde neef Robrecht van Bar. Doch in werkelijkheid 

Jan III van Luxemburg, graaf van Ligny en ridder van de Orde van het Gulden Vlies 
(Bron: Statuts, Ordonnances et Armorial de l’Ordre de la Toison d’Or, 1473. DEN HAAG, 

Koninklijke Bibliotheek, 76E 10 45 r°)
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bleef het Land van Bornem tot 1418 geconfisqueerd in handen van de 
ontvanger Willem van Rabeque, vertegenwoordiger van de Bourgondische 
hertog. Pas in 1425 schonk kardinaal Lodewijk van Bar, die zwaar in de 
schulden zat door de perikelen van de Honderdjarige Oorlog, aan zijn 
nichtje Johanna van Bar het kasteel en Land van Bornem.60 Dat dit in 1425 
gebeurde kan vastgesteld worden door het feit dat in dat jaar het leenboek 
van Bornem werd opgemaakt. Waarschijnlijk diende dit leenboek ook als 
denombrement dat bij haar opvolging diende ingediend te worden bij her-
tog Filips de Goede van Bourgondië.61 Haar moeder Johanna van Bethune 
bleef vrouw van Rumst en bleef zo ook haar bezittingen in Hingene behe-
ren. Op 29 mei 1428 ontvlamde opnieuw het conflict tussen Mechelen en 
de heer van Rumst over de tol van Rumst. De Bourgondische hertog Filips 
de Goede sprak in zijn raad te Gent zijn vonnis uit over het proces tussen 
Jan van Luxemburg, in naam van zijn vrouw, dame van Rumst, en die van 
Mechelen. De inwoners van Mechelen meenden dat de heer van Rumst er 
geen enkele tol mocht heffen, behalve de roedertol, die erin bestond om 
zes mijten (een kleine middeleeuwse munt) te betalen voor elke boot die 
passeerde over de Zenne bij Rumst.62 

Johanna van Bethune woonde samen met haar dochter Johanna van Bar 
op het kasteel van Beaurevoir nabij Kamerijk, waar zij in 1430 kennis 
maakte met Jeanne d’Arc, de nationale heldin van Frankrijk, die werd 
geboren in het hertogdom Bar en die op hetzelfde kasteel was opgesloten. 
Op 23 mei 1430 had Jan III van Luxemburg haar immers te Compiègne 
gevangen genomen.63 Jeanne werd er vriendelijk ontvangen en behan-
deld door de dames van Beaurevoir, zijnde Johanna van Bar, Johanna van 
Bethune en Johanna van Luxemburg, de tante van Jan III van Luxemburg. 
Omdat de Franse heldin steeds mannenkleren aan had, werd zij verplicht 
om vrouwenkleren aan te doen, wat zij echter pertinent weigerde omdat 
zij meende dat God haar hiervoor nog niet de toelating had gegeven. Een 
kroniekschrijver uit die tijd meldt dat “si elle le deust avoir fait, elle l’eust 
plustot fait à la requeste des dames de Beaurevoir, que d’autres dames 
qui soient en France.» Jeanne d’Arc waardeerde dus ten zeerste de be-
zorgdheid van Johanna van Bar en haar gezellinnen. Vier maanden lang 
verbleef “la Pucelle” of de “maagd van Orléans” in gevangenschap op het 
kasteel. Op een bepaald moment sprong ze blijkbaar in een wanhoops-
daad van één van de torens van het kasteel, maar overleefde het wonder-
wel en kwam haar verwondingen weer te boven door de goede zorgen van 
de dames van Beaurevoir. Jan III van Luxemburg wachtte maandenlang op 
een aanbod van Karel VII om haar vrij te kopen, omdat hij Jeanne liever 
uitleverde aan de Franse koning dan aan de Engelsen, omdat hij wist dat 
de heldin bij de Engelsen ten dode opgeschreven was. Uiteindelijk leverde 
Jan III van Luxemburg Jeanne d’Arc voor 10.000 ecu’s toch uit aan de 
Engelsen. Een jaar later werd ze op 30 mei 1431 levend verbrand op de 
oude markt van Rouen.64 

In 1434 was Johannes Gourry tegelijk ontvanger van Rumst nabij Meche-
len, als vertegenwoordiger van Johanna van Bethune, maar ook kastelein, 
baljuw en ontvanger van Bornem, als vertegenwoordiger van Johanna van 
Bar.65 Johannes Gourry verpachtte op 24 mei 1434 aan zijn natuurlijke 
broer Lodewijk Goury met instemming van de abdij van Saint-Aubert voor 
zes jaar de tiendeheffing van de abdij van Saint-Aubert “in villa et territo-

rio de Wildebroec prope Rumst”, waarvan de heer van Rumst als heer van 
Willebroek het patronaatsrecht over de kerk bezat. Bovendien kreeg hij 
er nog eens twee hoeves (“duobus curtilibus”) in Willebroek bij in pacht.66 

Het conflict met Mechelen rond de tol van Rumst laaide in 1436 weer 
op. De inwoners van Mechelen hadden zich gewend tot de magistraat van 
Gent, die de getuigenissen had verzameld van enkele personen die lange 
tijd op de Rupel voeren. Deze personen verklaarden meestal dat veertig of 
vijftig jaar geleden er voor Rumst een schuit lag bedekt met stro, waarop 
een lepralijder woonde. Het was de gewoonte dat iedere schipper die daar 
passeerde aan die melaatse een stuk brood of een muntstuk gaf, genaamd 
schuerkin of duytken. Sindsdien eisten die van Rumst de roedertholle, 
eerst 6 Brabantse mijten, daarna een Engelse groot en uiteindelijk een 
Brabantse groot. Enkele schippers weigerden echter steeds dit tolrecht te 
betalen.67 Hertog Filips de Goede besliste op 16 februari 1436 om het 
bevel om de heer van Rumst in bezit te stellen van de tol van Rumst in te 
trekken en het proces verder te laten zetten. Tot de definitieve uitspraak 
moest men geen enkele andere tol betalen te Rumst dan de roedertol.68 
Op 23 september 1438 benoemde Filips de Goede vier commissarissen om 
de geschillen tussen Mechelen en Rumst op te lossen. De Mechelaars waren 
immers meerdere keren de heerlijkheid van Rumst gewapenderhand bin-
nengevallen en hadden er onderdanen van Jan van Luxemburg gevangen 
genomen. Daarom had hij de bezittingen van de Mechelaars in het Land 
van Rumst geconfisqueerd. Als het de commissarissen niet lukte om de 
zaak op te lossen, moest de zaak voor de Grote Raad van Mechelen komen 
en het definitieve vonnis moest voor 15 februari 1439 plaatsvinden.69 

Oudste afbeelding van Jeanne d’Arc uit het protocol van het Parlement van Parijs door 
Clément de Fauquembergue op 10 mei 1429 

(PARIJS. Archives Nationales, Registre du Parlement de Paris, X 1 A 1481) 
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Een adelslijst van het graafschap Vlaanderen van 1437 vermeldt onder 
de “chevaliers” van de kasselrij Aalst vreemd genoeg “messire Jehan de 
Luxembourg, seigneur de Roden et de Bornehem”.70 Dit kan erop wijzen 
dat Johanna van Bethune als weduwe van Robrecht van Oisy nog steeds 
een deel van Bornem in bezit hield of dat zij nog voogdij hadden over hun 
dochter Johanna van Bar. Op 24 februari 1438-1439 is nog sprake van 
“noble hault et poissante dame madame Jehane de Bethune compaingne 
de noble hault et poissant seigneur monseigneur Jehan de Luxemborch, 
conte de Linguy, de Guise et seigneur de Beaumenoir”. Zij was dame van 
Gistel, van het schoutheetdom van Gistel en van de heerlijkheden Vlaard-
slo, Avelgem en Oudenburg.71 

Jan van Luxemburg stierf kinderloos op 6 januari 1441 en werd begraven 
buiten het koor in de O.-L.-Vrouwekathedraal van Kamerijk.72 Aangezien 
hij aan het einde van zijn leven partij had gekozen voor de Engelsen, 
vijanden van koning Karel VII en de vrede van Atrecht met de hertog 
van Bourgondië niet had willen aanvaarden, werden al zijn bezittingen 
in beslag genomen. Johanna van Bethune moest voor het Parlement van 
Parijs verschijnen en kreeg een dwangsom van 200.000 gouden ecu’s op-
gelegd.73 Op  8 juli 1441 verkocht “Jehenne de Bethune Contesse de Liney 
et de Guise, Dame de Beaurevoir, de Vendeuil, de Ghistelle, et de Rumpst” 
aan haar neef Regnault de Longueval nog een rente van 254 lb. par. op 
de gronden en het kasteel van Escry.74 Johanna smeekte de Franse koning 
en de Bourgondische hertog om vergiffenis. Ze kreeg van hertog Filips de 
Goede haar helft van de stad en kasselrij van Grevelingen terug op 5 juni 

1444.75 De Franse koning gaf haar uiteindelijk haar bezittingen terug op 
26 september 1441.76 Datzelfde jaar deed Johanna van Bethune nog haar 
verhef voor haar lenen die ze hield van de Burg van Brugge.77 Uit de sche-
penbrieven van Grimbergen blijkt dat Johanna van Bethune, burggravin 
van Meaux, het land van Rumst in leen hield van de graaf van Nassau die 
immers heer van Grimbergen was.78 

Op 14 juli 1444 moest Johanna van Bethune, dame van Rumst “en nostre 
hostel de Guistelle” een akkoord sluiten met de stad Mechelen over de tol 
van Rumst, genaamd roedertol. De roedertol behoorde voor de helft aan 
de vrouw van Rumst en voor de helft aan de heer van Arkel. Die van Rumst 
hadden immers meerdere inwoners van Zandvliet gevangen gezet, doch 
Mechelaren waren hen gewapenderhand komen bevrijden. Voortaan werd 
alle handelswaar van en naar Mechelen vrijgesteld van de tol van Rumst 
in ruil voor de jaarlijkse betaling van een gouden mark aan de dame van 
Rumst.79 Op 24 oktober 1446 liet Johanna als dame van Rumst nog een 
mis instellen in de kerk van Saint-Quentin in Vermandois ter nagedachte-
nis van haar eerste echtgenoot Robrecht van Bar, van haar tweede man 
Jan van Luxemburg en haar overleden ouders Robrecht van Bethune en 
Isabella van Gistel.80 Op 25 april 1447 wordt nog melding gemaakt van 
“noble et puissante dame Jehane de Bethune, contesse de Lyney et de 
Guise, vicontesse de Meaulx, dame de Beaurevoir, de Vendueil, de Guistelle 
et de Rumpst”.81 

Gravure uit 1649 van de heerlijkheid Gistel met in het midden het kasteel (AMSTERDAM, Nederlands Scheepvaartmuseum, Atlassen uit het Scheepvaartmuseum, S.1034_16 kaart 050)
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Tijdens de afwezigheid van Johanna van Bethune stelde Filips de Goede, 
hertog van Bourgondië met een patentbrief van 4 mei 1448 op haar vraag 
een zekere Lancelot van Gottignies aan om de suzereiniteitsrechten waar 
te nemen, die Johanna als vrouw van Rumst moest uitoefenen ten opzichte 
van de leenmannen van het Land van Rumst.82 Lancelot van Gottignies 
(† 26 juli 1468) werd niet toevallig seneschalk van het land van Rumst, 
want zijn ouders waren Gilles van Gottignies en Johanna van Bethune, 
natuurlijke dochter van Robrecht VIII van Bethune, de heer van Rumst.83  
Op 12 december 1448 noemt Jan de Clercq zichzelf nog “meijer ende 
wettelijcke maender vande vierschaere van Hinghene vande ghemeene 
vooghdije ende oock nota van mevrouwen weghen Rumst ende alsoo van 
beijde heeren weghen”.84 

Kort voor 1450 maakte ze “le saint voyage de Rome”. Ze gebruikte te Va-
lenciennes en te Mons al haar juwelen, zilver- en goudwerk om een lening 
van 7.000 goudstukken voor haar schoonzoon Lodewijk van Luxemburg 
te vergemakkelijken.85 Terwijl ze haar bezittingen in Le Mulsien in het 
graafschap Meaux bezocht, werd Johanna van Bethune ziek in de stad 
Meaux en liet ze er op 26 oktober 1450 haar testament opmaken. Nog op 
3 november 1450 liet ze een codicille opmaken ter aanvulling van haar 
testament. Ze stipuleerde verscheidene schenkingen aan haar kleinzoon 
Pieter II van Luxemburg (ca. 1440 - † 25 oktober 1482), die ze bij haar 
had opgevoed.86 Hij zou later in 1476 heer van Rumst worden en in 1481 
wordt hij zelfs vermeld in een adelslijst als heer van Bornem.87 Zij stierf 
eind 1450 “dans l’hostellerie Le Gournault” in Meaux en werd begraven in 
de kerk van de priorij van Rueil nabij La Ferté-Ancoul. Ze liet slechts één 

dochter na, uit haar eerste huwelijk met Robrecht van Bar, namelijk Jo-
hanna van Bar, gravin van Marle en Soissons, die zich voortaan dame van 
Rumst én Bornem mocht noemen. Op 20 november 1450 gaf hertog Filips 
de Goede dan ook de patentbrief uit waarbij Johanna van Bar voortaan 
de heerlijkheid Rumst mocht beheren, die ze geërfd had van haar moeder 
Johanna van Bethune.88 Pas vanaf 1450 werden de hierna opgesomde 
bezittingen van de vrouw van Rumst in Nattenhaasdonk, Hingene, en Bor-
nem onder dezelfde eigenaars opnieuw verenigd, namelijk onder Johanna 
van Bar en Lodewijk van Luxemburg, graaf van Saint-Pol. 

Detail van het Land van Bornem en het Land van Rumst op de kaart van Frederik de Wit na 1688 (DEN HAAG, Koninklijke Bibliotheek)
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Eerste bladzijde uit het cijnsboek van de Vrouw van Rumst voor haar cijnzen in Haasdonk, Hingene en Bornem (BORNEM, Kasteelarchief, Série 1, reg. 3)
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Uitgave 
(transcriptie Filip Hooghe en Benny Croket)

BORNEM. Kasteelarchief, Série 1, reg. 3.

fol. 1 r°: 

Dit es den cheyns [mer] vrouwen van Rumpst in Haecxdonc in Hingne ende in Bourhem

Primo Pieter de Cuypere over Janne Baene op eenen hof gheheeten Dshertogen hof aen Haecxdoncker       
wielken tusschen den polre ende de strate

xxiij d.

Item de selve in den polre heet potters hout j d.
Item de selve op tweederdeel van potters hout j d.
Item de selve Pieter op zyne stede an polre vecken j d.
Item de selve vanden gordincslote te velde weert j ob.
Item de selve van een dachwant lands dat van vrouwen helftwinninge was an polre vecken j d.
Item de selve Henryc van Ackere op den hof neven des heylichgeest van Bourhem hof ende zynen hof ij d.
Item Jouffroue Janne Eggerycx van Boemgaerde wijf op een hovekyn neven der Papen hof voor                       
Beatrijsen van Putte

ij s. van torffstat

Item de selve op den hof te Haexdonc neven Janne Pauwels in deen zyde ende den Boenhof in dander zyde iij d. ij [hoenders]
Item Beatrijs van Putte op een hoveken neven de hofgracht in deen zyde ende haer stede in dander zyde xxxiiii d. en vj d. torffstat
Item Jan Gillys Wouters sone op zynen hof te Haecxdonc neven den driesch comende met den hende an           
Henrycx hof van Ackere

j ob. ij. hoenders

Item Willem Vlamincs kinderen op ij gemete in Molenbrouc in deen zyde neven Janne van Overlope in              
dander zyde neven Belien Libens land

j tornoysen

Item Eggeryc van Damme op een half gemet int Heyland an deen zyde neven iij ob.
Item  Henryc van Ackere op een hof neven den driesch in deen zyde ende Pieter vanden Wiele Jans                  
sone in dander zyde

iiij hoenders

fol. 1 v°:

Item es selve op den hof neven zyne stede voer den berch ende neven der papen hof ij d. ij. hoenders ende vj d. 
to[rfstat]   

Item Jan de Brune op zynen hof neven zyn stede te Haecxdonc an deen zyde neven Daneels Hoyters hof iiij. hoenders iij s. ende v.
Ende in dese somme zyn gereekent vj. d. torfstat van Gillis den Mersman ende van Janne den Mersman               
vj. d. torfstat
Item Jan de Scrivere doude opten inslach opt Rot an de heyde  ij. d.
Item Jan Wittebolle op ½ buender up Eykervelt an deen zyde neven Herman van Kerrebrouc an dander zyde 
neven Janne den Scrivere ende solvit Jan de Scrivere tvierendeel

j. d.

Item de selve Jan Wittebolle op zyn stede die wylen was Jan Jacops an Jan Scrivers stede iiii d.
Item Willem de Brune op de stede daer hy op woent an deen zyde neven Gillys Moens an dander zyde neven    
hem selven 

vij d. s ob.

Item Jan Claeus sone van Lupegem up den hof neven Gillijs Moens ieghen zyns selfs stede  xiiij d.
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Item Jan Henrycx Berends sone op den hof voir Gillijs drossaten stede an deen zyde neven Willem den            
[…] Brunen an dander zyde neven Bertel van Boxelaer

vij d.

Item Gillijs des Brunes wedue op j ½ vierendeel op de Couter te Hingne an deen zyde neven haer selven             
an dander zyde neven Zeghers Boemgaerts land comende met den hende an Vlamincs plasch

vj. d.

Item de selve op ½ vierendeel neven theylandt an deen zyde neven des heeren goede van Hafflighem               
an dander zyde neven Gillys Lauwereys 

j. ob.

Item Gillys Brunen oyr Pieter Snoex oyr ende Jan Hanneman op drie staeken lands neven ende tenden             
Jan Jacops hof 

ij. d.

Item Belie Libens op haeren hof te Haecxdonc ende te kerke van haecxdonc ghelt vierendeel                           
vanden cheynse 

xiij d.

Item de selven …

fol. 2 r°:

Item de selve Belie op Kateline[n] des hertoghen deel in den selven hof neven de zyde van Gill[is] van            
Slike hove ij d     

ij d. vi d. torfstat

Item voert gheeft Belie voers[eide] erfeliker rente[n] van [minen] vrouwe[n] deele[n] in den selve[n] hof viij d.
Item Jan van Hove Zeghers sone op ij ½ vierdendeele op Eyker velt voer de stappe an deen zijde neven hem 
selve[n] an dander zijde neve[n] Wout[er]s van Heykine kinde[rs] land

xj d.

Item Pieter Goesen Lempens sone op een ghedeel van zine[n] hove te Haexdonc achter de kerke alsoe           
verre alst erve es

iij hoende[ren] v. d.

Item Joes de Smet op z[ine]n hove ten venne an deen zyde neven Jans van Beylst hof an dander zijde          
neven de heyde

xviij d.

Item de selve op de helft van j ½ vierdendeele op de cout[er]e an deen zijde neven Gill[is] den molen[er]en    
wijf land an dander zyde neven Piet[er]s van Heykine helft winni[n]ghe

j ob. 

Item Gillijs wijf des Molen[er]en op dwederdeel vande[n] voers[eiden] and[er]half vierdendeele i ob. 
Item Hennrijcs Scrivers hoyr op een cleen stucsken neven den vlamincs plasch neven Wouters                              
hof vander Heyden was 

i d.

Item Gillijs Moens op de stede daer hij op woent an deen zijde neven Jan Claus sone an dander                        
zyde neven Willem den Brunen

xxviij d. i ob.

Item Mergriete Moens op haer stede in de heedonc op den beemdt daer achter vj d.
Item Jan de Deckere op Cobbers velt an deen zyde neven de heide an dander zyde neven Janne van Voesdonc ij d.
Item Willem de Molenere op een hove in Outbrouc op de zijde westwert neven de Swesse ij d. 

fol. 2 v°:

Item de selve Willem op een vierdendeel op Eykervelt an deen zyde neven hem selven an dander                      
zyde neven Claeus Boykens heye

ij d.

Item Gillijs de Clerc op een half ghemet op Eykervelt an deen zijde neven der Kiscen land an dander                   
zijde neven den wech

ij d.

Item Lijsbet Jan Maghelaens dochter op een vierdendeel op Eykervelt opt Maenscijn an deen zijde                  
neven Pieter Boykens land an dander zijde neven haer selves land

ij d.

Item Willem Bertels op een bloc in Scoerbrouc achter Gillis Moens an deen zijde neven hem selven                         
an dander zijde neven de goede van Wilenbeke

ij d.

Item Hendrijc van Heykene ende Merten van Heykene op haer bloke in Outbrouc streckende van achter        
Haexdonc toten dike

viij d. 

Item Hendrij Winnics wijf op ½ buender lands op Eykervelt neven Pieters land van Heykene i d. 
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Clemeysie Berends op haer land in den polre neven Pieters Cupers land an deen zijde in dander zijde               
neven Janne van Hove

iij d.

Item Pieter van Heykine op zijn land in den polre neven Clemeysien Berends land ix d.
Item de selve op zijn land op Eykervelt an deen zijde neven Henrijc Winnics wijf land in dander zijde               
neven Pieter Boykens kinders land

ij d.

Item Jans Casters kinderen op haer stede ten Venne an de heyde ij d.
Item Jan Rogiers sone van Beylst op een ghedeel van eenen hove ten Venne neven Joes Smeds hove iij d. 
Item Daneels Hoyters hoyre op een ghedeel van eenen hove ten Wiele voer de stede ten Venne daer                  
Gillis de Molenere plach te wonene

i ob. 

fol. 3 r°:

Item Gillijs Jan Lauwereys sone op zinen land op Eykervelt i d.
Item Jan Liben op zinen stede een hoveken achter zinen stede op Eyker velt i d.
Item Yde Lauwers Moleneren dochter op haer land op Eyker velt i d. 
Item Gillis de Clerc van eenen sticke lands gheleghen in Heedongher brouc dat hij te erve jeghen                        
den heere tsiaers omme

iij s. par.

Dit es m[inen] vrouwen van Ru[m]pst cheyns in Bornhem
Primo Marie Maes op haer landt neven de Niewegracht an deen zijde an dander zijde neven Janne Beijsnit ij d.
Item Zymoen Nijs op ½ ghemet op de Niewegracht over Lysbetten Swerts ij d.
Item Jacop Wits op zinen stede in de Broucstrate an deen zijde neven den Rotdam an dander zijde                    
neven Janne vander Heyden

vij d.

Item Jans kindere van Sconen op haer stede in de Broucstrate neven Pieter Coux houcken in deen zijde                  
an dander zijde neven de strate die compt van Pieter Ghisels

i d.

Item de selve van torfstatte vj d. ende j [s. wijn]
Item Lysbette Ausmans ende Kateline haer suster op haer stede te Mansbrouc neven de strate die                          
te Spierenbrouc wert gaet ende neven Pieter den Scrivere in dander zijde

vi d.

Item Gosen vander Helst op zinen stede daer hij op woent an deen zyde neven [Daneel] land van Brouke             
in dander zyde dat wijlen was Huugs van Bossche comende an de [hoec] 

fol. 4 r°:

van Mansbrouc ende an de strate iiij d. ende vi d. torfstat
Item S. Claeus cappelrie van Bornhem op ij ghemete lands op den Bokel iij ob.
Item Pieter de Scrivere op zijn stede te Mansbrouc an deen zijde Lysbet Ausmans an dander zijde                                                   
neven Ghisel Vermeynen

iiij d. ende vj d. torfstat

Item de selve Pieter op zynen brouchof die Pieters vander Mere was an deen zijde neven Willem den Scrivere      
an dander zyde neven Jan vander Heyden

ij s. par.

Item Jan vander Heyden op zinen stede in de Broucstrate an deen zijde neven Lysbetten dsMoyen                       
an dander zyde neven Willem Scrivers stede

vi d. ende vj d. torfstats

Item de selve op een ghedeel van eenen hove voer zinen stede over de strate an deen zijde Coppen Wits             
an dander zijde Hendrijc de Moye

xij d.

Item Hendrijc de Moye ende Mathijs zijns broeder dochter op haer stede in de Broucstrate an deen zijde              
Jan vander Heyden an dander zijde neven tstraetken 

xij d. 
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Item de selve op haren hof jeghen Hendrijc Mertens over de strate groot omtrent .i. buender van welken           
men hout tderdendeel van mynen heere Robbrecht van Baer89 an deen zyde neven Gillis Toers land               
an dander zyde neven Hendrijc dsMoyen niewe stede

viij d. 

Item Hendrijc de Moye ende Lauwereys de Smet op haren brouchof an deen zyde neven Ghisels Vermeynen      
hof an dander neven Janne vander Heyden ende op een percheel van eenen hove neven Gillis den Toer oestwert

iiij d.

Item Jan vander Heyden ende Henrijc de Moye over Diederijc den Vroeden op den hof voer Jans voerseid             
in de Broucstrate an deen zyde neven Coppen Wits an dander zyde Hendrijc de Moyen

viij d.

fol. 4 v°:

Item Gillis van Sconen op zinen stede daer hij op woent comende met den eenen hende an de Broucstrate          
ende met den anderen hende an Pieter Ghisels coolhof achter zyn scure

iiij d.

Item Willem van Nyele op zinen stede in de Broucstrate an deen zijde neven tstraetken an dander                      
zyde neven tcloester velt

ix d. vj d. torfstat

Item Ghisel Vermeynen op een ghedeel in zinen hof voer Daneels Blaken neven Pieters Scrivers stede vj d.
Item Goesen Couke op zyn stede daer hij woent gheleghen tusschen Mansbroucker velt ende de Eyghen iij ob. vj d.
Item Willem Bertels hoyr op een ghemet op den Bokel iij ob.
Item Pieter de Clerc op den hof daer de slachmolen op staet an deen zijde neven her Jan Coux stede an              
dander zijde neven tstraetken

xviij d.

Item Willem de Sconen op een ghemet lands in den brouchof over Janne Stappaerde viij d. j ob. 
Item de selve Willem op zinen stede over Claus vander Mere neven Janne vander Heyden in deen                      
zyde ende tstraetken an dander zijde

xij d. vj d. 

Sanders Vermeynen op zinen stede jeghen Pieter Ghisels an deen zyde neven des Heylichgheest                         
huus an dander zyde neven tpayken

j. d. vj. d. torfstat

Item her Jan Couke op zinen stede voer den kerchof an deen zijde neven Janne Hawen ende den                     
kerchofwech an dander zyde neven Pieter den Clerc ende dies es tsestendeel torfstat

xij d.

fol. 5 r°:

Item Gillis Ridders kindere op de hofstat daer Jan Hawe ende Beatrijs van Hemelrike op wonen an                     
deen zyde neven her Jan Coukes an dander zyde neven den kercwech op den hoec

vj d.

Item Jan van Voesdonc over Janne van Binnen op zinen land op den Bokel iij ob.
Item Pieter Ghisels op zinen hof die Lysbette Rots was daer zinen stede een ghedeel op staet iij d. 
Item Jan van Voesdonc over her Pieter Not op den Bokel iij ob. 
Item de Brantheyde ij s. par.
Item Spierenbrouc ij s. par.
Item ute desen cheynse voerseid hebben scepenen die over sitten als men ontsaet xij d.
Item de heylegheest van Haexdonc ende van Hingne omme mijnsheeren jaerghetide mede te doene tsiaers xiiij s. par. 
Item de kerke van Haexdonc tsiaers xx s. par.
Item twee francken tsiaers die minen heere ende minen vrouwe gaven den prochianen ende den costers              
van Haexdonc ende van Hingne ende den cappellaen omme altoes des donderdaegs tusschen de quatertempa een 
misse van requiem te doene voer mynen heere ende minen vrouwen ende voer haer voersaten
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Eindnoten
1 BORNEM. Kasteelarchief, Série 1, reg. 3; VAN DONINCK, “Inventaire des Archives conservées au 

château de Bornem”. De Schakel, XIV (1959) nr. 3, 89, nr. 3. Met dank aan graaf John de Marnix 
de Sainte Aldegonde en gravin Amélie de Marnix de Sainte Aldegonde voor het ter beschikking 
stellen van dit archiefstuk. 

2 “Isabella, dochtere mijns here mer Jans van Ghistele die hi hadde bij vrouwe Mergrieten zinen 
wive dochter here Philips van Reingheersvliete”. Cf. BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel 
(ca. 1350 - ca. 1500), 261.

3 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 207-208.
4 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 311-312 en Preuves, 190.
5 In 1370 wordt Jan van Bethune vermeld als “noble et puissant seigneur Monseigneur Jehan de 

Bethune dit de Loques Chevaliers Seigneur de Vendeuil, …”. In 1351 is sprake van “Jehans de 
Locres”, in 1354 van “Jehans de Loukes”, in 1357 van “Monsieur de Locres”. (Cf. DU CHESNE, 
Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 190-192) Prof. Dr. Opsommer verwees 
naar hem als “Jan van Loker”, vermoedelijk verwijzend naar het dorp Loker in de gemeente 
Heuvelland (Cf. OPSOMMER, “Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt”, I, 318, noot 
243). Volgens Du Chesne gaat het om de heerlijkheid Locres, ook Loques of Loqueren genoemd, 
dus Lokeren, niet ver van Dendermonde. Deze heerlijkheid hoorde volgens Du Chesne toe aan 
deze heren, die de naam droegen tot 1180. De laatste telg uit hun familie heette “Alix de Locres” 
of “Adelisa uxor domini Walteri de Tenremonda”, die de heerlijkheid in haar huwelijk bracht met 
Walter II heer van Dendermonde (na 1180). Hun dochter Mathilde van Dendermonde (1225) 
huwde met Willem II van Bethune (1214). Sindsdien werd de heerlijkheid Lokeren als erfdeel 
toegekend aan Willem van Bethune (1228-1243), heer van Molenbeek, opgevolgd door zijn zoon 
Egidius van Bethune (1243). Hun afstammelingen leefden tot in 1350, toen Maria van Bethune de 
heerlijkheid in het huis van Hondschote inbracht door haar huwelijk. Vandaar kwam het terecht bij 
het geslacht van Hornes. Cf. DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 62-63.

6 OPSOMMER, “Omme dat leengoed es thoochste dinc van der weerelt”, I, 318, noot 243.
7 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 324-325 en Preuves, 206-207.
8 Niet te verwarren met Hinges, een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais in het ar-

rondissement Béthune. In 1212 stelde Willem van Bethune zich borg voor een akkoord tussen de 
abdij van Anchin en ridder Thomas de la Doue betreffende de helft van een tiende gesitueerd te 
Hinges. Cf. DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 175 en Preuves, 90.

9 “Item en la Terre de Brabant, qui est tenue de Madame de Braibant, doy avoir la moitié: et puet 
valoir environ viii. cens frans de rente.

 Item les dismes de Hingues mouvans en franc aleu peuent bien valoir .ii. cens frans, ausquels ie 
doy avoir la moitié.

 Item la terre de Romst et de toutes les appartenances mouvans en fief de Madame la Contesse 
de Spanehan à cause de Grimberghes, si apartient à moy par la Coustume de la Chastellerie de 
Grimberghes, et puet valoir environ huict cens frans.” Cf. DU CHESNE, Histoire généalogique de la 
maison de Bethune, Preuves, 193-194.

10 NEŸEN, Histoire de la ville de Vianden et de ses comtes, 159-167; VAN HASSELT, “Vianden”, 22.
11 DEN HAAG. Nationaal Archief, Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda I tot 1580, 

nr. 833 en 869.
12 DEN HAAG. Nationaal Archief, Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te Breda I tot 1580, 

nr. 871-872.
13 CROENEN, Familie en Macht. De Familie Berthout en de Brabantse Adel, 35 en n. 54-55.
14 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 192.
15 BLOMMAERT, “Het Land van Rumst en zijn Heren tussen 1290 en 1535”, 63-94.
16 “… que monseigneur le Vicomte feroit renoncer Jehan de Bethune son frere, tantost apres la 

revenue de la prison où il estoit au iour du traité dessusdit, à telles part, droit et portion qu’il peut 
avoir en ladite Terre de Rumpst, que l’on tient de Madame de Spennehem à cause de la Seigneurie 
de Grimbergue, … “ Cf. DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 
207-208.

17 Harnes is een gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais en maakt deel uit van het ar-
rondissement Lens. 

18 BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500), 75.
19 BRUSSEL. A.R.A., Familiearchief d’Ursel, R 98, 11 april 1405. Op de achterkant van het origineel 

perkamenten archiefstuk staat volgende genoteerd: “Van enen segghene tusschen ons ende den 
heere van Rumpst van xlij cronen franc voir xv mod rox Bruxellensis mesure ende xv lb. lovanien-
sis die hy ons sculdich was opte thiende te Havesdonc ende te Hinghene 1404. [later handschrift:] 
Lettres touchant la rente de 220 fl. 10 sols que ceux de l’Abbaye de Grimbergh tiroient annuel-
lement sur la dixme de Hingene et Haesdoncq, laquelle rente est remboursée à ceux de ladite 
Abbaije par mon seigneur le Duc D’Ursel, comme il conste par la transaction passée par devant 
le notaire Mars resident à Bruxelles le 12. Mars 1736. Par consequent ladite rente vient à cesser, 
servant ici de Mémoire.”  

20 “Compte Gille de Bracht du baillage de Bornhem pour l’an iiijc et vj. Compte Gille de Bracht 
bailli de mon tresredoubté seigneur monseigneur le duc de Bar, seigneur de Cassel de sa terre de 
Bornhem et de appartenances” Cf. BRUSSEL. A.R.A., Archief van de Rekenkamer van Vlaanderen 
en Brabant, Rolrekeningen, nr. 13671.

21 “A Hinghene qui est comme adnotié moitié a monseigneur et l’autre au seigneur de Rumst.” Cf. 
BRUSSEL. A.R.A., Archief van de Rekenkamer van Vlaanderen en Brabant, Rolrekeningen, nr. 
13671.

22 Fourfaiture = Het in beslag nemen van leengoederen wegens het vervallen van de feodale trouw. 
De leengoederen vielen ofwel terug in handen van de heer, ofwel van een nieuwe leenhouder die 
in dit goed geïnvesteerd werd. Cf. PREVENIER, “Confiscatie van Gentse leliaards in 1314-1316”, 
156.

23 “A Hinghene qui est comme adnotié moitié a monseigneur et l’autre au seigneur de Rumst.
 Forfaitures et amendes
 Gille de le Wirle varlet a Piere de la Thomine fu justiciet pour ses demnites et apres lui demoura 

certaine terre qu’on dist Moiturie tenue des deus seigneurs vendue a Willaume le Molenere pour 
xxiiij lb. par le moyen du seneschal de Rumst monte la part de monseigneur - xij lb.

 Henry de Wiele pour ce qu’il avoit contre-dit le jugement de la loy et notre persieuy xx s.
 Hanin Buykin fu banni a un an de Hinghene al inutile compose le ban pour xlviij s. et monte la 

part de monseigneur xxiiij s. 
 Willaume van Buten fu banny de Hinghe-ne comme inutile a ung an compose le dit ban pour plein 

s. receu pour la part de monseigneur la moitie qui monte xxiiij s. 
 Les enfans Jehan Seruil estoient tenuz pour enqueste davoir batu Arboud de la Seurt et pour ce 

jugie selonc la grosseur du meffait en xl. s. d’amende devers les seigneurs receu la moitie pour la 
part de monseigneur xx s. 

 Somme de la recepte xl. lb. xvj. s.” 
 Cf. BRUSSEL. A.R., Archief van de Rekenkamer van Vlaanderen en Brabant. Rolrekeningen, nr. 

13671.
24 “Robert de Bethune Vicomte de Meaux, Sire de Rumpst, Hoboken, Ruysbroeck, Willebroeck, Hin-

gene, etc.” BUTKENS, Trophées, 532.
25 DAMEN, “Heren met banieren. De baanrotsen van Brabant in de vijftiende eeuw”, 143-144, n. 27.
26  “insuper etiam decimarum de Hingues in franco allodio tentarum, quae per annum CC. 

libr. terrae valere poterant: necnon terrarum de Haudebourc et d’Estre [i.e. Hoboken en 
Ekeren] in Brabantia situatarum, et in feudum à Domina de Brabantia tentarum, quae 
quolibet anno DC. libr. terrae valere poterant: ac etiam centum librarum redditus per Comitem 
Flandriae dictae Alienordi quolibet anno debitarum, domina proprietaria, et in possessione et 
saisina pacificis existebat … Insuper dicta Alienordis de Couciaco tempore sui decessus terrae de 
Rumpst à Comitissa de Spanhen ad causaum Castellaniae de Grinbergues in feudum 
tentae, quae per annum M. et CC. libras redditus ad monetam Franciae, uno franco pro XVI. soli-
dis paris. computatpo, valebat, domina proprietaria, et in possessione et saisina pacificis existebat. 
Quodque de consuetudine ubi dicta terra situabatur, in linea collaterali postea natus omnia feuda 
importabat, absque eo quod primogenitus aliquod ius in eisdem haberet. Sicque dicta terra 
de Rumpst, cum hospicio, dominus, nemoribus, garennis, ripariis, et aliis iuribus, 
de iustitia, feudis,  et homagiis, ad dictum actorem, qui postea natus existebat, per dictam 
consuetudinem integraliter pertinebat.” Cf. DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de 
Bethune, Preuves, 264-265.

27 DROSSAERS, Inventaris van het archief van de Nassause Domeinraad: Raad en Rekenkamer te 
Breda, 1170-1580 (1582), 139.

28 BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500), 75.
29 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 333 en Preuves, 217.
30 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 331 en Preuves, 222.
31 “Copye van rekeninghe van den jaere af xvc zess ende dertigh: den prochiaen ende coster vander 

voorseide kercken voer tjaergetyde van mijn here Robrecht van Bethune ende mer vrouwe Ysa-
belle van Ghistelle zijnder huysvrouwen twee francken ten prijse voorseid.” Cf. BRUSSEL, A.R.A., 
Familiearchief d’Ursel, L1022.

32 NEYENS, Rumst, van Romeinse nederzetting tot nijverheidsgemeente, 35-36.
33 DE BROUSSILLON en DE FARCY, “Sigillographie des Seigneurs de Craon”, 228, nr. 1415; DU CHE-

SNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 223.
34 “Chest le compte que Gielles de Gottingnies fait pour Treshault et noble sa treschiere et tresre-

doubtee dame Madame la vicontesse de Meaulx dame de Venduel et de la terre de Rumpst en 
Brabant et a son bon saige et discreit conseil au cause que sa dicte tresredoubtee dame a prins 
le bail et amynistration de la terre de Rumpst dessusdicte de mes treschieres et tresredoubtees 
damoisselles c’est assavoir damoiselle Jehanne et damoiselle Jaques encore meneures deus filles 
de jadis son treschier et tresredoubte Singneur monsingneur le viconte de Meaulx darain trespasse 
qui dieulx absoille et de sa dicte tresredoubtee dame de tout ce entierement qu’il a receu payés 
et remis des biens rentes et revenues que sa tresredoubtee dame a cause de ses filles devant 
dites en la terre de Rumpst et des appendanches de puis le .viije. jour du mois de jullet qui fu 
l’an  mille .iiij.c et sept jusques a .viije. jour du mois de jullet apres ensuiwant lesquelles comptes 
ledict Gilles fait tant pour amendement tant en recepte comme en delivranches …» Cf. BORNEM. 
Kasteelarchief, Série 1, reg. 27, fol. 1 r°; VAN DONINCK, “Inventaire des Archives conservées au 
château de Bornem”. De Schakel, XIV, nr. 3, 92, reg. nr. 27.

35 DE HERCKENRODE en DE VEGIANO, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, II, 841. 
“Item heeft minen heer van Rumpst daer god der af bewaren moet ghegheven joncfrouwe Je-
hannen zynder natuerliker dochter met Gillijs Gottingnijs seventich vrancsche francken te tween 
paymenten jaerlicx alsoe de brieve wel verclaren die op zyn gheordeniert op de voerseide ende 
op alle zinen heerlycheyt int voorseide landt.” Cf. BORNEM, Kasteelarchief, Série 1, reg. 3, fol. 5 
v°. 

 “A Gillis de Gottignies devant dit que madame 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 Sainte Remy et a la Sainte 



19Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

 Jehan compte le dit Receveur rechut par sa main pour les termes de ces comptes qui valent compte 
.viij. coinx pour .ix. frans vj.xx iiij. lb. x s.  et est a cause de Jehanne femme dudit Gilles a present 
et jadis fille de feu monseigneur le viconte de Meaulx dessusdit.” Cf. BORNEM, Kasteelarchief, 
Série 1, reg. 27, fol. 17 r°.

36 DARSY, Picquigny et ses seigneurs, vidames d’Amiens, 55.
37 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 334-336 en Preuves, 218-222.
38 “En héritage perpétuel à sa très-chère et très-aimée cousine, Isabelle, dame de Ghistelles, de 

Vendeuil et d’Ingelmunster, vicomtesse de Meaux, veuve de son très-cher et féal cousin messire 
Robert de Béthune, vicomte de Meaux, seigneur de Vendeuil et de Rumperst, les fiefs, cours et 
seigneuries ci-après déclarés”. Cf. FEYS en VAN DE CASTEELE, Histoire d’Oudenbourg, I, 44.

39 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 334-336 en Preuves, 218-222.
40 GROOTJANS-HULPIAU, “Mémoire sur l’ancienne maison de Ghistelles”, 217.
41 BLOMMAERT, “Het Land van Rumst en zijn Heren tussen 1290 en 1535”, 63-94; DE SMYTTÈRE, 

Les ducs de Bar, 140, noot 3; LENAERTS, De Heren van Bornem 1315-1586, 27; SCHWENNICKE, 
Europaïsche Stammtafeln, VI, tafel 147.

42 “Item ladite Madame Ysabeau de Guistelle a dès maintenant enherité et enherite les enfans, qui 
isteront dudit mariage, des Terres de Vendeuil, de Dury, de Faluy, de Seraucourt, Rumpst, Hom-
bourch, Huinghes, de la Vicomté de Meaux, de la Ferté-Aucol, Bellot, Condé et Beaune en Brie et 
de toutes appendances et appartenances d’icelles terres.” Cf. DU CHESNE, Histoire généalogique 
de la maison de Bethune, Preuves, 223-224.

43 DE COCKER, “De heren en vrouwen van het Land van Rode, 1331-1462”, 38; DE SMYTTÈRE, P.J.E. 
Les ducs de Bar, 81-82 en 115-121, nrs. 20-21.

44 VAN DOREN, Inventaire des archives de la ville de Malines, I, 85-86, nr. 117.
45 DE SMYTTÈRE, Les ducs de Bar, 189-190; MEES, “Het domaniaal inkomen van Bornem”, 78.
46 “Gille de Bracht soy portant bailli et officiers de notre dit oncle” Cf. GENT. R.A., Archief van Sint-

Baafs en bisdom Gent, nr. O29615, o1576; “a lostel et domicile de Gillis van Bracht en la ville de 
Gand soy portant officier de monseigneur le duc de Bar” Cf. GENT. R.A., Archief van Sint-Baafs en 
bisdom Gent, nr. O29617, o1579. 

47 HOOGHE, VERSTRAETEN en ROCHTUS, Het Kasteel van Bornem, I, 272.
48 BLOMMAERT, “Het Land van Rumst en zijn Heren tussen 1290 en 1535”, 63-94.
49 BRUSSEL. A.R.A., Archief van de Rekenkamer van Vlaanderen en Brabant, nr. 13672.
50 VAN ROMPAEY, Het grafelijk baljuwsambt in Vlaanderen tijdens de Bourgondische periode, 614.
51 BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500), 445; KUYL, Hoboken en zyn 

wonderdadig kruisbeeld, 18.
52 BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500), 446.
53 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 340 en Preuves, 225.
54 BLOMMAERT, “Het Land van Rumst en zijn Heren tussen 1290 en 1535”, 63-94. ; DE SMYTTÈRE, 

Les ducs de Bar, 140, noot 3; GAILLARD, Bruges et le Franc ou leur magistrature et leur no-
blesse, avec les données historiques et généalogiques sur chaque famille, I. Brugge, 1857, 92-93; 
HOOGHE, VERSTRAETEN en ROCHTUS, Het Kasteel van Bornem, I, 267-268 en 273; LENAERTS, De 
Heren van Bornem 1315-1586, 27; SCHWENNICKE, Europaïsche Stammtafeln, VI, tafel 147.

55 DE LIMBURG STIRUM, La Cour des Comtes de Flandre, leurs officiers héréditaires. I. Le chambellan 
de Flandre et les sires de Ghistelles, 180-181. 

56 JOURNEL, “Jeanne d’Arc à Beauvoir”, 78-79.
57 “Item il est acoordé et convenancé du consentement exprés dudit Monseigneur Jehan de Luxem-

bour, que les maisons, granges, moulins, edifices, ponts, pontenages, ports et passages, droits 
et appartenances des Terres et Seigneuries de Rumpst, Hauboucque et Hecle, estans au pays de 
Brabant, appartenant à ladite Madame la Comtesse de Marle de son propre heritage et patri-
moine, nonobstant la coustume dudit pays de Brebant, seront, demoureront, et apartiendront à 
icelle Dame, et aux hoirs et heritiers de elle, qui succederont et devront succeder en ladite Terre, 
Seigneuries et apartenances de Rumpst, etc.” Cf. DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison 
de Bethune, Preuves, 225-226.

58 “Item, que sadite fille de Marle aisnée ait et emporte, auera et emportera toute sa Terre, Seig-
neurie, revenus, heritages, droicts et possessions de Rumpst en Brabant, Haubouque, Hecle, et 
toutes les appartenances et appendances d’icelle, et de tout ledit pays de Brabant, et les deux 
parts entierement des heritages, Seigneuries, possessions et revenus de tout ce que à icelle Dame 
recongnoissant pourra et devra escheoir, tenir et appartenir à cause et par la succession et heredité 
de Madame Ysabel de Gistelle sa mere, és pays et Comtez de Flandres et de Hainau, …” Cf. DU 
CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 226-227.

59 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 227.
60 HOOGHE, VERSTRAETEN en ROCHTUS, Het Kasteel van Bornem, I, 274-276.
61 “Dit es d’leenbouc vanden leenen die men houdende es van hoghe ende edele joncfrouwe mine 

joncfrouwe van Bar wonende in haren huse ende casteele van Bornhem vernieut ende ghescreven 
te bouke int jaer dusentich iiijc ende xxv. ghelijc dat een yeghewelc man syn leen by ghescrifte 
ghezeghelt over bracht heeft” Cf. BORNEM. Kasteelarchief, Serie 1, reg. 2, fol. 1 r°; VAN DO-
NINCK, “Inventaire des Archives conservées au château de Bornem”. De Schakel, XIV, nr. 3, 89, 
reg. nr. 2. 

62 VAN DOREN, Inventaire des archives de la ville de Malines, I, 99, nr. 139-140.
63 DE COCKER, “De heren en vrouwen van het Land van Rode, 1331-1462”, 39; DE SMYTTÈRE, Les 

ducs de Bar, 190 en noot 1.

64 DE COCKER, “De heren en vrouwen van het Land van Rode, 1331-1462”, 39; DE SMYTTÈRE, 
P.J.E. Les ducs de Bar, 190-191 en noot 1; JOURNEL, “Jeanne d’Arc à Beauvoir”, 43-86; VAN 
ARENBERGH, E. «Luxembourg (Jean de)’, 587.

65 “honorabilis viri Johannes Gourry receptoris ville de Rumst juxta Machlinam, castellani que bailliui 
et receptoris ville de Bornem” Cf. RIJSEL. A.D.N., Série 36 H - Saint-Aubert 368, nr. 5133.

66 RIJSEL. A.D.N., Série 36 H - Saint-Aubert 368, nr. 5133.
67 VAN DOREN, Inventaire des archives de la ville de Malines, I, 106, nr. 151.
68 VAN DOREN, Inventaire des archives de la ville de Malines, I, 104, nr. 148.
69 VAN DOREN, Inventaire des archives de la ville de Malines, I, 107-109, nr. 154 en 156.
70 BUYLAERT, e.a. “De adel ingelijst”, 128. 
71 BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500), 445; DONCHE, Edelen en 

leenmannen van Vlaanderen 1437, 268.
72 VAN ARENBERGH, “Luxembourg (Jean de)’, 581.
73 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 347-349.
74 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 233.
75 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 237-238.
76 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, 347-349 en Preuves, 233-236.
77 DE LIMBURG STIRUM, La Cour des Comtes de Flandre, leurs officiers héréditaires. I. Le chambellan 

de Flandre et les sires de Ghistelles, LXXXII. 
78 BLOMMAERT, “Het Land van Rumst en zijn Heren tussen 1290 en 1535”, 63-94; GRIMBERGEN. 

S.A. Schepengriffie, nr. 1559, 3559.
79 KUYL, Hoboken en zyn wonderdadig kruisbeeld, 18; VAN DOREN, Inventaire des archives de la 

ville de Malines, I, 117-118, nr. 170.
80 DE LIMBURG STIRUM, La Cour des Comtes de Flandre, leurs officiers héréditaires. I. Le chambellan 

de Flandre et les sires de Ghistelles, 238-239.
81 BUYLAERT, Repertorium van de Vlaamse adel (ca. 1350 - ca. 1500), 75.
82 ANDERLECHT. R.A., Leenhof van Brabant, nr. 120, fol. 84 v°; GALESLOOT, Inventaire des archives 

de la cour féodale de Brabant, I, 135.
83 DE HERCKENRODE en DE VEGIANO, Nobiliaire des Pays-Bas et du comté de Bourgogne, II, 841-

842.
84 BORNEM. Kasteelarchief, Série 3 (Zolderarchief), 1684, fol. 8 r°.
85 JOURNEL, “Jeanne d’Arc à Beauvoir”, 86.
86 DU CHESNE, Histoire généalogique de la maison de Bethune, Preuves, 240-242; JOURNEL, 

“Jeanne d’Arc à Beauvoir”, 85.
87 DONCHE, Edelen, leenmannen en vorstelijke ambtenaren van Vlaanderen 1464-1481-1495, 165, 

nr. 1726; WAUTERS, A. Histoire des environs de Bruxelles, IV, 604.
88 ANDERLECHT. R.A., Leenhof van Brabant, nr. 121, fol. 10 v°; GALESLOOT, Inventaire des archives 

de la cour féodale de Brabant, I, 142, nr. 121, fol. 10 v°.
89 Het gaat hier om hertog Robrecht van Bar, die heer van Bornem was van 1395 tot  1411. Cf. 

HOOGHE, VERSTRAETEN en ROCHTUS, Het Kasteel van Bornem, I, 264-267.



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

Zomers in Hingene
Van 22 april tot 8 juli pakt het kasteel d’Ursel uit met een grote overzichtstentoonstelling én een langverwachte publicatie. Voor het eerst vertellen ze het 
hele verhaal van het kasteel en zijn bewoners: de grote gebeurtenissen uit de geschiedenis, maar net zo goed de ‘petite histoire’ van alledag.

In het centrum van Hingene ligt het kasteeldomein d’Ursel. Het is ge-
noemd naar de gelijknamige familie en dat is geen toeval. Meer dan 
driehonderdvijftig jaar – of twaalf generaties – was het domein in het 
bezit van dezelfde hoogadellijke familie. Maar zowel het kasteel als de 
familie waren van veel bescheidener komaf. Halverwege de 16e eeuw 
was het hof niet meer dan het omwald, stenen huis van een plaatselijke 
ambtenaar. Gespreid over meer dan tweehonderd jaar transformeerden 
verschillende bouwfasen het eenvoudige woonhuis in een elegant paleis. 
In de tentoonstelling onthullen archeologisch materiaal, kaarten, plan-
nen en digitale reconstructies de geheimen van de bouwgeschiedenis. 

Ook de voorouders van de graven en hertogen d’Ursel waren eenvou-
dige burgers uit een klein Duits stadje, die furore maakten als hande-
laars en bankiers in Antwerpen. Later dienden ze koningen en keizers 
als ambtenaren en militairen. Ze werden verheven in de adelstand en 
dankzij een uitgekiende huwelijkspolitiek beklommen ze de adellijke 
ladder. Op het einde van het ancien régime was de familie d’Ursel een 
van de belangrijkste families in de Zuidelijke Nederlanden. Het kasteel 
van Hingene was eeuwenlang hun belangrijkste plattelandsresidentie. 
Kamer na kamer maak je er kennis met de opeenvolgende bewoners: de 
hoge heren en dames, maar ook hun gasten en hun bedienden. Intieme 
getuigenissen uit vervlogen tijden worden gecombineerd met portret-
ten, voorwerpen en documenten die voor het eerst sinds lang terugkeren 
naar waar ze vandaan kwamen. Talrijke leden van de familie d’Ursel 
verlenen hun medewerking en geven stukken uit hun privé-verzameling 
in bruikleen. 

De tentoonstelling start op de eerste verdieping en leidt je door de voor-
malige slaapkamers van de adellijke bewoners. Via de diensttrap kom 
je terecht op de pas gerestaureerde tweede verdieping, waar vroeger het 
personeel en de adellijke kinderen onderdak vonden. Overal ontdek je 
Chinese interieurdecoratie, die zo karakteristiek is voor Hingene. Voor de 
gelegenheid tonen we in de grote salon ook enkele rollen roze Chinees 
papierbehang. Ze werden nooit opgehangen, waardoor de oorspronke-
lijke kleuren schitterend bewaard bleven. 

Het verhaal van de hertogen d’Ursel beperkt zich niet tot het kasteel. 
Een wandelbrochure gidst je door de omliggende tuinen, het park en 
het parkbos. Langs de private toegang van de adellijke bewoners be-
treed je ook de oude kerk, die uitzonderlijk wordt opengesteld. Via het 
grootse grafmonument van de familie passeer je ten slotte het recent 
gerestaureerde poortgebouw, meteen het oudst bewaarde gebouw op 
het domein.

Praktisch
Elke zondag van 22 april tot 8 juli 2012, van 13 tot 18 uur (met uitzon-
dering van zondag 10 juni).
Toegang: 5 euro (kasteel), gratis voor kinderen tot 12 jaar.  Het park en 
de oude kerk zijn gratis toegankelijk. 

Het paviljoen De Notelaer
Het verhaal van de familie d’Ursel in Hingene zou niet compleet zijn zon-
der een bezoek aan De Notelaer. Het paviljoen ligt op ongeveer ander-
halve kilometer van het kasteel en werd tussen 1792 en 1797 gebouwd 
op de oever van de Schelde, tussen de monding van de Durme en de 
Rupel. Tijdens een audiotour vertellen de hertogin en de veerman hun 
verhaal en begeleiden ze je op ontdekkingstocht doorheen het paviljoen 
en zijn omgeving.
Toegang:  3 euro (inclusief audiogids). De Notelaer is ook geopend op 
weekdagen (behalve vrijdag).

Groepsarrangementen
Info & reservatie: 
www.kasteeldursel.be,  info@kasteeldursel.provant.be of 03 820 60 11

Kasteelboek: bestel nu!
Naar aanleiding van de tentoon-
stelling publiceert de Davidsfonds 
Uitgeverij ook een boek. In bijna 
vierhonderd bladzijden vertel-
len Joke Bungeneers en Koen De 
Vlieger-De Wilde het verhaal van 
het kasteel en zijn bewoners. Joke 
Bungeneers is als consulent ar-
cheologie en monumentenzorg bij 
de dienst erfgoed van de Provincie 
Antwerpen al meer dan vijftien 

jaar betrokken bij de restauratie en herbestemming van het kasteel. 
Koen De Vlieger-De Wilde is historicus, gespecialiseerd in de levensstijl 
van de adel. Sinds 2004 is hij beheerder van het kasteel d’Ursel. Het is 
de eerste keer dat alle onderzoeksresultaten worden samengebracht in 
een rijk geïllustreerd standaardwerk. 
Te bestellen aan de prijs van 49,95 euro via mail: 
info@kasteeldursel.provant.be of door te bellen naar 03 820 60 11.
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Klein-Brabant heeft een ruim aanbod aan historisch architecturaal erf-
goed van allerlei soort, gaande van kastelen en kapellen tot ijskelders en 
grafmonumenten, wettelijk beschermd of nog wachtend op deze officiële 
erkenning. Alleen het paviljoen De Notelaer te Hingene, het neoclassicisti-
sche belvedère op de Scheldeoever, kan, tot op heden, bogen op een echte 
wetenschappelijke publicatie die alle aspecten van dit prachtige bouwwerk 
uit de doeken doet. Het lijvige boek, 575 bladzijden dik, groot formaat (30 
x 22 cm), is samengesteld door Joke Buys en Anna Bergmans, beiden als 
erfgoedonderzoekers verbonden aan het Vioe, Vlaams instituut voor het 
Onroerend Erfgoed. Het boek is getiteld “Een belvedère aan de Schelde. 
Het paviljoen De Notelaer in Hingene (1792-1797)”. Het is het resultaat 
van jarenlang uitgebreid multidisciplinair onderzoek van archieven, mate-
riële en iconografische bronnen en van het gebouw zelf dat uiteraard ook 
een bewogen geschiedenis met zich meedraagt. 

Zeventien auteurs bespreken in het boek zowel het landschap rond het pa-
viljoen, de opbouw ervan, de restauratie, de materialen erbij gebruikt, het 
prachtige salon met de merkwaardige parketvloer, de originele decoraties 
die aangebracht werden, maar ook de huidige toestand. Zij verwerken de 
vele informatie die hun onderzoek opleverde en vertellen erover tegen-
over de historische, sociale en politieke achtergrond van het toenmalig 
tijdsgebeuren.

Bewogen geschiedenis

Bouwheer van het paviljoen is Wolfgang-Guillaume derde hertog d’Ursel 
(1750-1804), die we leren kennen in een al te summiere biografische 
schets van Baudouin d’Ursel. Hij deed beroep op grote kunstenaars die 
hun naam voor altijd aan het paviljoen hebben verbonden. In de eerste 
plaats is er de ontwerper, de internationaal vermaarde Franse hofarchitect 
Charles De Wailly (1730-1798). De lijst van realisaties van zijn hand in 
België, hier voor het eerst gepubliceerd, bewijst zijn belang en zijn invloed 
in de Zuidelijke Nederlanden. Kunstschilder Antoine Plateau (1759-1815) 
is verantwoordelijk voor de koepelschildering in het befaamde salon. Aan 
de Brusselse beeldhouwer François-Joseph Janssens (1744-1816) worden 
de bekende bas-reliëfs in het stucwerk aan de buitenzijde toegeschreven. 

De geschiedenis van het paviljoen begint bij het veer dat al anderhalve 
eeuw bestond als met de bouw begonnen werd van het “paviljoen aan 
den Notelaer”, zoals het oorspronkelijk werd genoemd, naar de markante 
notenboom die er reeds in de eerste helft van de zeventiende eeuw stond. 
Zoeken naar de geschiedenis is ook speuren naar de functies van het pa-
viljoen. Voor de familie d’Ursel was het alleszins een uithangbord waar ze 
speciale gasten uitnodigden voor diners. Dat er geen keuken was leverde 
geen bezwaar: bereid in het kasteel werden de spijzen met grote manden 
ter plaatse gebracht en daar opgewarmd. Een volledig afgescheiden ge-

deelte werd door de veerman bewoond, die er een herberg uitbaatte. In 
de periode na 1875 kreeg het de functie van jachtpaviljoen. De familie 
d’Ursel organiseerde er jachtfestijnen maar de functie “zomerhuis” waar 
ze met bezoekers dineerden en er de boot naar Antwerpen namen was 
belangrijker.

Ook de recente geschie-
denis krijgt haar plaats. 
Met argusogen hebben 
we gekeken naar het 
verhaal van de 20ste 
eeuw, een tijd die we 
zelf gedeeltelijk moch-
ten meemaken. Vele 
interessante feiten en 
gebeurtenissen komen 
erg beknopt aan bod: de 
watersnood van 1953, 
de oproepen in de pers 
in 1960 voor de redding 
van het vervallen ge-
bouw, de komst van de 
familie Camu, de acties 
tegen de stortplaatsen 
aan de overkant van de 
Schelde, de komst van de 
familie Gentils, zijn strijd 
met de opdringerige toe-
risten, de aanpak van de vzw. De Notelaer met een cultureel programma 
en tot slot de verkoop, dank zij bemiddeling van de V.V.V.-Klein-Brabant-
Scheldeland, aan de Vlaamse Gemeenschap. Marc Galle was de welwil-
lende minister van dienst die de ultieme redding bracht. Al te bondig wordt 
over deze vaak woelige periode geschreven en worden netelige kwesties 
uit de weg gegaan. Denken we maar aan het verzet van Gentils tegen de 
ontplooiïng van het toerisme in Klein-Brabant  o.m. tegen de aanleg van 
een wandel- en fietspad op de dijk; zijn permanent conflict met de jagers 
en de plaatselijke besturen; de herrie rond zijn atelier in een boot afge-
meerd in de schorren. Marion Hänsel draaide er haar film “Le Lit”. Het zijn 
niet-onbenullige gegevens die we hebben gemist. Zij hadden het verhaal 
completer kunnen maken. Naar de huidige complexe situatie wordt alleen 
in het voorwoord verwezen. 

Vijf partners hebben het gebouw en zijn omgeving: Erfgoed Vlaanderen 
vzw, erfpachthouder van het gebouw; vzw De Notelaer, de lokale beheer-
der; Toerisme Vlaanderen, eigenaar van het Paviljoen, Agentschap voor 
Natuur en Bos, eigenaar van de aanpalende percelen en tot slot nv Water-
wegen en Zeekanaal, eigenaar van de Scheldedijk.

Hingene en zijn belvedère aan de Schelde
Paviljoen De Notelaer in monumentaal boek

Paul Servaes
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Resultaat van multidisciplinair onderzoek

Dat de neerslag van een omvangrijk onderzoeksproject resulteerde in dit 
merkwaardig boek, rijk geïllustreerd met prachtige foto’s en alle nog be-
staande plans van het gebouw, is alle lof waard. Alle auteurs munten uit 
door hun deskundigheid op hun vakgebied en weten het op een bevat-
telijke manier aan de man de brengen. Alle teksten zijn in het Neder-
lands, behalve de biografie van architect De Wailly, die door de Franstalige 
expert voor kunst en cultuur van de achttiende eeuw, Xavier Duquenne 
werd geschreven. Een samenvatting in het Nederlands vindt men van die 
biografie aan het einde van het boek, tussen de résumés in het Frans van 
de andere teksten.

Het boek is een uitgave van het Vlaams Instituut voor het Onroerend Erf-
goed (Vioe) dat in 2007 de aanvraag kreeg om mee te werken aan de 
restauratie van het paviljoen en aan de inrichting van de omgeving. Het 
zag er de kans in om met dit modelproject de opgebouwde ervaring binnen 
verschillende disciplines van bouwkundig erfgoed, landschap en natuurwe-
tenschappen te integreren in één multidisciplinair project, de basis voor 
een degelijk masterplan voor restauratie.

Dit monumentale boek plaatst het Paviljoen De Notelaer in een ruimer 
kader en doet recht aan de zeer uitzonderlijke waarde, laten we zeggen 
internationale waarde van dit stukje Klein-Brabants erfgoed. Om trots op 
te zijn. Voor informatie en bestellingen (kostprijs 60 € + 12 € verzendings-
kosten): 02/ 5531656 of via www.vioe.be/publicaties.  

In het najaar 2011 verscheen het boek ‘Eendenkooien in Vlaanderen 
en Nederland’, een gezamenlijke uitgave van de vzw Durme en de 
Eendenkooi Stichting. Voor het eerst wordt een volledig overzicht van 
de eendenkooien in Europa gepubliceerd, met extra aandacht voor 
Vlaanderen en Nederland. Eendenkooien zijn vaste installaties be-
staande uit grote fuiken over sloten, aansluitend op een rustige water-
plas die omgeven is door rieten schermen en een bos. Men ving er ooit 
duizenden eenden per jaar. Vooral de eendenkooien van het kasteel 
van Bornem en van Hingene krijgen bijzondere aandacht in het boek, 
mede dankzij de medewerking verleend door onze bestuursleden 
historicus Filip Hooghe en heemkundige Benny Croket. Bornem heeft 
immers waarschijnlijk de oudste eendenkooi ter wereld. Over dit bijna 
vergeten Vlaams landelijk erfgoed schreven André Verstraeten (be-
zieler van de eendenkooiprojecten van vzw Durme en voorzitter van 
Vogelbescherming Vlaanderen), Désiré Karelse (voorzitter Eendenkooi 
Stichting – Nederland) en Arnout Zwaenepoel, wetenschappelijk me-
dewerker van de West-Vlaamse Intercommunale, een kleurrijk boek 
met 335 gravures, tekeningen, plannen en foto’s. Ze bundelden de 
resultaten van archief- en terreinonderzoek aangevuld met de inbreng 
van 134 lokale getuigen, correspondenten, fotografen, heemkundi-
gen en musea uit negen landen. De Vlaamse kooien zijn hierbij Eu-

ropees gesitueerd. Naast 
de geschiedenis van de 
eendenkooi, de ontwikke-
ling van de vangpijpen, de 
buitenlandse kooien, het 
werk en de inrichting in en 
om een kooi, de geschie-
denis van alle Vlaamse 
kooien, de resultaten van 
het ringwerk, de typische 
woordenschat, de eenden-
kooien in de oude kunst, 
komt in dit boek ook het 
toeristisch en cultuurhisto-
risch belang van de kooien 
ruim aan bod.
Het boek kost 40 euro. 
Bestellen en meer info: 
info@vzwdurme.be of 
09.348.30.20. (FH)

Nog voor u gelezen
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In de zogenoemde brieven van Segovia2 benadrukte koning Philips II 
zijn standpunt over de naleving van de plakkaten in verband met de ket-
tervervolging in de Nederlanden: andere geloofsuitingen dan het rooms-
katholicisme konden niet gedoogd worden en moesten uitgeroeid worden. 
Het was zijn gevatte repliek op de ‘eis’ van de Nederlandse opposanten 
voor een mildere aanpak van de godsdienstkwestie. Dit onverwachte ant-
woord was als een kaakslag voor de ‘groten’. Ook hun vraag naar meer 
zelfbestuur werd niet direct gehonoreerd. Philips’ eigenzinnige visie op 
gewetensvrijheid werd nog minder gesmaakt door een groot aantal radica-
liserende leden van de lagere adel. Het waren zij die in april 1566 aan de 
landvoogdes het Smeekschrift aanboden met het dwingende verzoek om 
matiging van de ketterplakkaten. De daaropvolgende omfloerste inschik-
kelijkheid van een ontdane Margaretha van Parma was voor de calvinisten 
een godsgeschenk en in hun eigen interpretatie zouden ze daar gretig 
misbruik van maken om hun doel te bereiken. 

Ondertussen zaten de gereformeerde predikanten niet stil. Vanuit de 
Westhoek dijde de tersluikse calvinistische prediking uit over Vlaanderen, 
Henegouwen, Brabant, Zeeland, Holland. En na de omzichtige en in de 
tijd beperkte toezegging door de landvoogdes, overtuigde menig hervor-
mingsgezinde zichzelf en de anderen – nog versterkt door de ‘famen’, de 
geruchten - dat de geloofsvervolging tot het verleden behoorde. Ballingen 
om hun religie keerden terug vanuit Engeland en Duitsland en begonnen 
openlijk hun doopsgezindheid en het calvinisme te belijden. Honderden 
overtuigde protestanten en nog veel meer meelopers gingen, gedreven 
door een massahysterie, luisteren naar de opzwepende hagepreken. Zon-
der schroom betitelden ze zichzelf als geus3 en joelden ze: “Vive le geus!”  
Dit tot genoegen van de calvinistische ideologen die, zich in de rug gedekt 

voelend door dit volk, zich nog beter organiseerden, steeds meer open-
baar hun eisen stelden en onverdroten propaganda bleven verspreiden. 
Ze probeerden bovendien de adel voor hun kar te spannen om in blok 
godsdienstvrijheid af te dwingen. Maar meer en meer edelen haakten af 
nu ze de fanatieke standpunten van de calvinistische consistories4 - zoals 
het verzoek om kerken of openbare gebouwen te gebruiken voor hun 
godsdienstbeoefening - niet konden rijmen met hun eigen geweten.  

En toch, toen de edelen van het Verbond hoorden dat de landvoogdes den-
kelijk in Duitsland troepen lichtte om in te zetten in de Nederlanden en als 
repliek daarop ook soldaten in dienst wilden nemen, dan was openlijke re-
bellie erg dichtbij. De geruchtenmolen deed de onrust nog meer toenemen. 
Zo werd het bericht rondgestrooid dat op een dag alle roomse priesters 
zouden vermoord worden en in Antwerpen – het calvinistisch bastion bij 
uitstek - geloofden de bevreesde burgers dat de stad zou worden aange-
vallen door het regeringsleger. En de sfeer werd nog veel grimmiger wan-
neer het volk – of moeten we hier zeggen gepeupel - gewapend naar de 
hagepreken trok, bewust van zijn ongenaakbaarheid. Geen enkele plaat-
selijke autoriteit die daartegen nog iets durfde te ondernemen. Incidentele 
opstootjes in vele steden werden legio. Dit sluimerend geweld moest en 
zou tot uitbarsting komen.  

Hevig onweer in volle zomer: de Beeldenstorm

In het calvinisme van de zestiende eeuw was beeldenverering taboe. 
God mocht op geen enkele wijze afgebeeld worden en Calvijn zelf, zich 
baserend op teksten uit de Bijbel, had geargumenteerd: “Men mag de 
Majesteyt Godts, die onzienelijk is, door geen onbehoorlijke vertooningen 
vervalschen.” Zelf opteerden ze voor een eenvoudig leeg kruis, zonder 
Christusfiguur. En wat voor God en Jezus telde, dat telde zeker voor de 
roomse heiligenfiguren. Slechts de ene God mocht vereerd worden en al 
hadden die zgn. ‘heiligen’ een erg vroom en christelijk leven geleid, dan 
konden deze stervelingen noch bemiddelen bij God om snel iets te regelen 
voor hen die hen aanbaden. Het was voor de calvinisten overduidelijk dat 
het veelvuldig offeren om eerst wat regen en dan wat zon en alle andere 
gelijkaardige poespas enkel van nut was om de kas van de ‘paapse’ kerk 
te spijzen. Sterker nog, ze beschuldigden de roomse gezagsdragers ervan 
zelf wonderen bedacht te hebben om de lichtgelovigen te misleiden.

Trouble tyt
Van Beeldenstorm tot Pardon1

Benny Croket

Hagepreek ten zuiden van Antwerpen
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In hun orthodoxie gingen ze nog veel verder: al die devotiebeelden, al die 
altaarretabels, schilderijen en brandglasramen in de kerken waren een te-
ken van afgoderij, met een onmiskenbare duivelse inslag. In de katholieke 
misviering met als hoogtepunt de transsubstantiatie in de hostie zagen ze 
duistere, negatieve krachten werkzaam. Dit alles moest vernietigd worden 
en ook het instituut die dit allemaal als het ‘ware geloof’ propageerde, 
moest tot in zijn kern getroffen worden. En alhoewel Calvijn een icono-
clasme5 zonder toestemming van de overheden verboden had, kenden 
Frankrijk en Schotland begin jaren zestig al beeldenstormerij.

Er was bovendien een meer praktische reden voor de gereformeerden om 
de kerken te zuiveren. Tot nu toe was altijd in openlucht gepreekt. Maar 
nu de zomer op zijn einde liep, konden de predikanten maar beter een dak 
boven hun hoofd  zoeken en dan waren de kerken de ideale gebouwen 
om hun calvinistische erediensten in te houden. Eens ze dit voor mekaar 
zouden hebben, zou het moeilijk worden hen er nog uit te krijgen.

Omdat de misviering en al de mystiek die er rond hing hen een doorn in 
het oog was, fulmineerden de predikanten tijdens de hagepreken over de 
nutteloosheid van heiligenbeelden en de onzin om ze te vereren. De opge-
jutte toehoorders dreven bijgevolg de spot met de roomse ‘santenboetiek’ 
en ‘Jan de Witte’, zoals ze de hostie noemden. Karikaturen waarin met 
de katholieke kerk de draak werd gestoken, werden gretig verzameld. 
Bij het uitgaan van de processie in Antwerpen dreigden respectlozen naar 
het Mariabeeld: “Mayken, dit is ouwen lesten uytganck, gy moet in een 
besloten clooster gaen!” De gisting was alom.

Op 10 augustus 1566 barstte het onweer los. Predikant Sebastiaan Matte 
preekte in Steenvoorde6 zo heftig tegen de beeldenverering dat een deel 
van de aan zijn lippen hangende luisteraars, mogelijks nog wat aange-
pord door oproerkraaiers, richting St.-Laurentiusklooster trokken, er 
binnendrongen en er de boel kort en klein sloegen. De volgende dagen 
verspreidden de psalmenzingende beeldenstormers zich over het ganse 
Westkwartier om met stokken, bijlen en hamers tientallen kunstobjecten in 
de kerken van deze streek te vernielen. Bij een aantal raids waren plaatse-
lijke ambtenaren en beter bemiddelde handelaars, de reformatie genegen, 
betrokken. Soms stormden ze zelf mee maar nog meer betaalden ze de 

belhamels – dikwijls uit dorpen uit de wijde omgeving - om ongestraft te 
kunnen breken. Dit bewijst dat er een plan was in vorm gegoten door een 
harde kern calvinistische predikanten, werkend in de regio, en de lokale 
hervormingsgezinde betere burgerij en adel. Deze gaven de opdrachten 
door aan rondtrekkende groepen van ongeveer vijfentwintig man, veelal 
ballingen aangevuld met overwegend jongeren maar af en toe ook vrou-
wen en zelfs kinderen, en waarin dikwijls ‘canaille’ was geïnfiltreerd. Door 
ze voor dit werk te vergoeden, hoopten de opdrachtgevers dat deze ben-
den zich enkel met de zuivering van de kerken zouden onledig houden 
en niet zouden gaan plunderen maar dit liep regelmatig faliekant uit de 
hand. Het was de op handen gedragen predikant Sebastiaan Matte die het 
gepeupel zodanig bewerkte dat ze in hun euforie ook particuliere wonin-
gen binnendrongen om de daar verstopte beelden en ander kerkgoed te 
vinden en ook de pastorijen niet vergaten om het meubilair te vernielen 
en de bibliotheek van de pastoor te verbranden. De grote menigte, een 
aantal inwoners niet te na gesproken, hield zich afzijdig bij het breken van 
hun parochiekerken en kapellen. De katholieke geestelijkheid hield zich 
gedeisd of had het hazenpad gekozen. Het werd voor hen een erg trau-
matische ervaring, zeker toen luidop werd verteld dat de ‘papisten’ zelf 
dit iconoclasme in gang hadden gezet om hun calvinistische tegenstrevers 
te bekladden.

Het onweer, lokaal ontstaan in de kasselrij Cassel, zwol aan tot orkaan-
kracht die rondtollend de ganse Westhoek en zelfs de regio Rijsel bedekte 
om vervolgens op het noordoosten af te stevenen. In Antwerpen zag men 
de pikzwarte dreiging naderen. Geruchten over duizenden beeldenstor-
mers deden de ronde. Priesters sloegen op de vlucht, calvinisten uit het 
Westkwartier verstopten zich in de stad. Na een kleine schermutseling in 
de Onze-Lieve-Vrouwekerk zat het spel op de wagen. In de late namiddag 
en avond van 20 augustus werd in de stad zoveel kerkelijke kunst vernield 
dat een ooggetuige schreef: “In de grote kerk zag het eruit als een hel, 
er was een getier en geraas alsof hemel en aarde vergingen van al die 
beelden en kostelijke kunststukken die aan stukken geslagen werden; de 
verwoesting was zo groot dat er geen plaats was om door te dringen.” In 
Antwerpen waren het kleine groepjes janhagel geweest, ingehuurd door 
elitaire calvinisten, die dit vuile werk op zich hadden genomen. Vanuit 
Antwerpen golfde de Beeldenstorm in alle richtingen: naar Gent, naar Zee-
land, naar Mechelen, Turnhout en naar Holland en Utrecht om uiteindelijk 
in Friesland uit te sterven.

Niet alleen de beelden moesten er aan geloven. Veelal waren de altaren 
en de cultusobjecten het eerste doel om kapot te slaan en af en toe werden 
ook de orgels niet ontzien. De leiders moesten de brekers regelmatig over-
tuigen hun werk af te maken omdat zij - simpele zielen - er niet gerust in 
waren dat met hetgeen ze deden er geen vloek op hen zou komen rusten. 
Eigenlijk hadden ze schrik voor de altaren en de beelden door de mystiek 
die rond de katholieke cultus hing en voor de vermeende krachten die tot 
dan toe door vele van hun buren en naasten aan heel wat van die beelden 
werden toegeschreven. Om zich daarvan los te maken, gingen de stormers 
over tot zeer verregaande handelingen. Ze urineerden in de ciboriën want 
“hosties zijn toch maar gebakken deeg” of als ze de hosties op de grond 
uitkieperden en erop trapten, dan vermanden ze zichzelf door: “Waer hij 

De Beeldenstorm 
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Godt, hy mochte my myn teenen afbyten.” En als ze de houten of stenen 
beelden in stukken sloegen zonder dat God hen daarvoor strafte, dan wa-
ren ze zeker: het katholicisme is een valse godsdienst!

Dat zowel de lokale autoriteit als de centrale overheid dit alles lieten ge-
beuren zonder echt doortastend in te grijpen. Eigenlijk kon de politionele 
macht er weinig tegen beginnen. Eerstens was er de snelheid van gebeu-
ren: de brekers verzamelden zich, drongen de kerk binnen en deden hun 
werk; op een uur kon het gedaan zijn. Soms zwaaiden de beeldenstormers 
met brieven waarmee ze zogezegd de toelating hadden van hogerhand - 
zelfs van de koning durfden ze te beweren - om te mogen breken; welke 
plaatselijke autoriteit ging daartegen in? Bovendien waren ze bang dat 
door hun eventuele verweer het helemaal uit de hand zou lopen en dat 
het geweld zich tegen de burgers en ook tegen hen zou keren. De sche-
penen en de baljuw of meier waren al lang blij dat enkel de kerk in hun 
dorp het mikpunt was en dat de meeste woningen ongemoeid bleven en 
dat georganiseerde plunderingen uitbleven. De schade beperken was hun 
uitgangspunt en zou later, bij het onderzoek naar hun houding tijdens 
de destructie, hun beste excuus worden. Om dezelfde reden hadden de 
roomse gelovigen in heel wat parochies op tijd nog retabels en schilderijen 
en andere kostbare ornamenten uit de kerk weggehaald om ze te verstop-
pen. Overwegend lieten de autoriteiten dus maar doen. Nochtans, waar de 
overheid krachtdadig de brekers tegenwind bood, zoals in Brussel, daar 
was geen Beeldenstorm. 

Na het gebeuren hebben vele calvinisten de Beeldenstorm als een recht-
vaardiging aanzien voor al het leed dat hen door de paapsen tot dan toe 
was aangedaan. Het paste bovendien in hun logica dat de kerken gezui-
verd werden. Ook Marnix van St.-Aldegonde volgde dit standpunt en heeft 
de beeldenstormers verdedigd in zijn Van de Beelden afgewhorpen in de 
Nederlanden in Augusto 1566. De katholieken hadden uiteraard een heel 
andere mening over dit heiligschennis. In ieder geval is de Beeldenstorm 
van 1566 een keerpunt in de godsdienstproblematiek in de Nederlanden. 
Tot dan toe hadden de hervormde predikanten zoveel mogelijk mensen 
proberen te overhalen om lid te worden van de gereformeerde kerk, en-
kel door hun overredingskracht. Vanaf nu zou de calvinistische organisatie 
het roomse instituut en zijn aanhang fanatieker gaan bestrijden en was 
opstandigheid tegenover de hoogste autoriteit niet langer taboe. Het cal-
vinisme in de Nederlanden was op het punt gekomen van ‘no-return’; de 
regering zou met hen moeten rekening houden. 

Hij komt, dan toch

Na de Beeldenstorm had de landvoogdes - tegen haar zin maar ze zag 
geen andere uitweg - toegestaan dat de protestanten hun bijeenkomsten 
konden blijven organiseren op die plaatsen waar ze tot dan al actief wa-
ren. Maar hiermee konden de gereformeerden niet leven want dit was 
gelijk aan blijven stilstaan terwijl ze overal te lande meer en meer mensen 
wilden ‘bekeren’. Ze waren dan ook verheugd met de steun van de ‘gro-
ten’ toen die in de steden van hun ambtsgebied beslissingen doorvoerden 
waardoor godsdienstvrijheid een feit werd. In Antwerpen begonnen de pro-

testanten, na een tijdlang gepreekt te hebben in de roomse kerken, eigen 
tempels te bouwen. In Doornik en Gent zag men gelijkaardige initiatieven. 
De landvoogdes kon deze situatie onmogelijk verdedigen tegenover de ko-
ning. Dus omzeilde ze dit door in haar brieven  aan Philips II te stellen dat 
de helft van de bevolking in de Nederlanden affiniteit had met de ketterse 
godsdiensten. Voorts geloofde ze sterk in een complottheorie waarbij de 
‘groten’ de macht zouden grijpen. Deze overdrijvingen zouden een grote 
impact hebben op de besluitvoering van de koning.

Langs de andere kant konden vele edelen de gewelddadige vernieling van 
zo veel kunst tijdens de Beeldenstorm niet pruimen. Bovendien vreesden 
ze represailles vanuit Spanje. Bijgevolg haakten velen af en een aantal 
van hen keerde zelfs terug naar het katholieke kamp. Enkel zij die tot 
de fanatieke calvinistische stroming hoorden, bleven een radicale koers 
varen. Ook Oranje, Egmond en Hoorne beseften maar al te goed dat Phi-
lips II hen zou straffen voor hun gebrek aan doortastendheid tijdens de 
Beeldenstorm, voor hun toegevingen aan de ketters en voor de obstructie 
van Margaretha van Parma’s gezag. Oranje en Hoorne zochten hun heil 
in de vlucht naar Duitsland. Egmond vernieuwde zijn eed van trouw aan 
de koning en dacht dat daardoor de spons zou geveegd worden over hun 
‘opstandige’ activiteiten. Ook Hoorne oordeelde dit het beste en deed wat 
later hetzelfde maar bleef wel op veilige afstand.

De calvinisten bleven ondertussen niet bij de pakken zitten: ze preekten de 

Alva
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opstand en rekruteerden legerbenden. In de buurt van Valenciennes kwam 
het tot een eerste treffen met regeringsgetrouwe troepen. De calvinistische 
compagnieën werden er genadeloos  uit elkaar geslagen. Tegelijk wierf 
geuzenleider Brederode troepen in en rond Antwerpen en verzamelde 
deze in een kampement in Austruweel. Bij een verrassingsaanval door 
het regeringsleger werd het kampement grotendeels uitgemoord7; Jan de 
Marnix, behorend tot de kern van calvinistische roergangers, was één van 
de gesneuvelden. Door deze militaire successen  gingen vele stadsbesturen 
weer over naar het kamp van de regering en werden de gereformeerden 
gedwongen om te vertrekken. Ook de gematigde hervormden werden 
bang en kozen voor een zekere terughoudendheid. En van de duizenden 
opportunisten, die zich tijdens de hagepreken op de borst klopten, was nu 
geen spoor meer. Einde mei 1567 bleef van de calvinistische droom in de 
Nederlanden weinig of niets meer over. De landvoogdes en haar regering 
hadden alles onder controle en het land kende peis en vree. Voor een tijdje 
toch.

Wat Philips II al lang zinnens was – het sturen van een enorme legermacht 
naar de Nederlanden om daar krachtdadig orde op zaken te stellen – was 
nu niet meer nodig. Maar had zijn halfzuster niet geschreven dat de Ne-
derlandse bevolking grotendeels geïnfecteerd was door ketterijen? Had ze 
hem niet gesmeekt om een leger? En zou het, gezien de Europese context, 
niet ondenkbaar zijn dat een burgeroorlog in de Lage Landen Spanje heel 
wat internationale schade zou toebrengen? Sommige van zijn raadgevers 
opteerden voor een gematigd optreden terwijl de overige de koning advi-
seerden om de harde lijn te volgen en het bevel te ondertekenen om don 
Fernando Alvarez de Toledo, beter gekend als de hertog van Alva, met 
tienduizend Spaanse veteranen8 vanuit Italië naar de Nederlanden te laten 
oprukken. De hertog van Alva overtuigde de twijfelende Philips en op 18 
juni 1567 vertrok de machtige legeraanvoerder richting de Lage landen. 
Via een vooraf uitgedokterde route – de zgn. Spaanse weg – marcheerden 
de tercio’s via de Alpen, Franche-Comté, Savoye, Lotharingen en Luxem-
burg. Twee maanden later, op 22 augustus, arriveerde Alva te Brussel. Zijn 
leger werd ingekwartierd in Gent, Lier, Enghien, Brussel en rond Diest. 
Kapitein-generaal Alva zelf vestigde zich met zijn gevolg in Brussel en 
begon direct met de uitwerking van zijn plannen voor de Nederlanden, alle 
gestoeld op het Spaans absolutisme.     

De Bloedraad aan zet 

Eén van Alva’s eerste bestuursdaden was de oprichting van een uitzonde-
ringsrechtbank. Bestuurd vanuit Brussel zouden de functionarissen en de 
aangestelde commissarissen , zonder rekening te houden met de gevoelig 
liggende territoriale rechten van de provinciale justitieraden9, in de ganse 
Nederlanden op zoek gaan naar beeldenstormers, predikanten, ketters en 
opstandelingen om hen ‘voorbeeldig’ te straffen. En omdat er veel te ver-
volgen waren, moest het vooruitgaan. Het doel van de rechtbank was door 
terreur angst inboezemen bij de bevolking en door deze angstpsychose 
verwachtte Alva dat hij de toestand snel zou kunnen normaliseren. In deze 
Raad van Beroerten – of ‘den Troublen Raede’ en al snel door het volk de 
Bloedraad genoemd – zetelden, onder het voorzitterschap van de hertog 

van Alva, een aantal Spanjaarden, de repressie genegen, en jaknikkers uit 
de Nederlanden zelf. Vooral tijdens de beginjaren – de Raad van Beroer-
ten werd in 1576 uiteindelijk opgeheven – werden heel wat doodstraffen 
uitgesproken10. Maar ook verbanningen en vooral verbeurdverklaringen 
van hun goederen ruïneerden vele Nederlanders en hun gezinnen. De 
beschuldigden werden dikwijls aangehouden na verklikking voor luttele 
penningen door buren maar eveneens via goed georkestreerde razzia’s 
werden honderden mensen in de boeien geslagen. Zo zou men op 3 maart 
1568 in één klap vijfhonderd verdachten vatten. 

Ondertussen waren de gewezen Antwerpse burgemeester Van Straalen en 
de Gulden Vliesridders Egmond en Hoorne al gearresteerd. Beide laatste 
waren naar Brussel uitgenodigd en toen ze in het kwartier van de hertog 
van Alva samen met hem een aantal verdedigingswerken bestudeerden, 
werden ze aangehouden onder beschuldiging van majesteitsschennis en 
rebellie. Maandenlang zaten deze twee heren gevangen te Gent11. Pas op 
5 juni 1568 werden ze terechtgesteld op de Grote Markt van Brussel. Hun 
doodvonnis, uitgesproken na aandringen van koning Philips II, de onthoof-
ding en zeker ook het tentoonstellen van de hoofden op lange pieken, had 
een erg grote impact op de bevolking. Niet alleen in de Nederlanden maar 
ook in de ons omringende landen had deze terechtstelling grote nieuws-
waarde waar met afgrijzen naar gekeken werd. Dit was het summum van 
Spaanse repressie en voor alle Nederlanders het bewijs dat de genadeloze 
en rechtlijnige Alva in zijn strengheid voor niets zou terugdeinzen. De ar-
restatie was voor Margaretha van Parma de figuurlijke druppel teveel en 
ze nam het besluit om zich terug te trekken. De hertog van Alva kreeg de 
politieke functie van landvoogd in de schoot geworpen en zou dit blijven 
tot bij de komst van Requesens in 1573.

Wegwezen hier! 

Niet te verwonderen dat duizenden het zekere voor het onzekere namen, 
hun ganse hebben en houden bijeenscharrelden en hun woonst achter-
lieten om zich in verre regio een veilig onderkomen te zoeken. Ook al 
bestond er een emigratieverbod en was het een drama om alles achter te 
laten, toch oordeelden vele dat hun geloofsovertuiging en hun leven hen 
meer waard waren. Mensen van alle stand, die zich min of meer verbrand 

De terechtstelling van Egmond en Hoorne op de Grote Markt van Brussel 
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hadden voor en tijdens de woelingen van 1566-1567 of het calvinisme 
niet wilden afvallen, vluchtten naar Duitsland en de Engelse kustplaatsen. 
In deze ballingplaatsen bleven ze als groep tezamen en onderhielden hun 
contacten met het thuisfront want de meesten hoopten op een terugkeer. 
Deze massavlucht hield aan tot 1570. In de Oost-Friese havenstad Emden 
streken zo’n vijfduizend vluchtelingen neer. In Keulen moeten zich circa 
duizend emigranten gevestigd hebben: edelen, kunstenaars waaronder 
de Mechelse etser Frans Hoogenberg, ambtenaren zoals Jan Rubens12 en 
vele ambachtslieden. Maar ze leefden er constant onder spanning: onder 
bedreigingen van Alva en de Spaanse troepen in de buurt, wilde de Keulse 
magistratuur hen weg. In zijn nieuwe thuis had de balling het niet gemak-
kelijk: vele hokten met verscheidene gezinnen in een te kleine woning, 
leden armoe, werden niet aanvaard door de autochtone bevolking - onder 
andere door hun vasthouden aan het calvinisme - en dan werden ze nog 
om de haverklap lastig gevallen door gezanten van Oranje, die geld inza-
melden voor de militaire strijd in de Nederlanden. De veiligheid van gewe-
zen beeldenstormers en leiders van de rebellie was nergens gegarandeerd 
want de kans was reëel dat ze zouden uitgeleverd worden. Al werden ze 
door de plaatselijke bevolking argwanend bekeken – door de grote in-
stroom van deze vreemden stegen ook voor hen de huishuren en werd 
de concurrentie voor de dagloners-arbeiders eens zo groot – toch hadden 
deze emigranten een economische betekenis in diverse sectoren: textiel, 
juwelen, brouwerijwezen, leerbewerking. Deze Nederlandse ambachtslie-
den gaven, na een moeilijke inwerkperiode, een impuls en diversifiëring 
aan de economische activiteiten van hun nieuwe thuislanden. En al gin-
gen ze er zich beetje bij beetje thuis voelen, toch bleef de Nederlandse 
gedachte overheersen en vermeldden ze altijd naast hun namen: “ Aus 
Flandern, aus Brabant, aus Antverp, …”. Dit terwijl in de dorpen of steden 
waar ze vandaan kwamen – en waar ze bij de eerste mogelijkheid naar 
terug zouden keren - hun onroerende goederen onbeheerd achterbleven 
en aangeslagen werden door de plaatselijke heer of geconfisqueerd in 
naam van de koning.  

De extremistische realiteit van de Bosgeuzen

De vogelvrijverklaarden die niet naar het buitenland trokken, verschuilden 
zich in schuren en stallen of zelfs in de bossen. In de Westhoek groepeer-
den deze enkelingen, die actief hadden deelgenomen aan de Beelden-
storm of mee waren getrokken met de calvinistische legerbenden om Va-
lenciennes te behouden, zich in benden en schuimden het platteland af. Ze 
noemden zich Bosgeuzen. Het waren veelal arbeiders en werklozen zonder 
enig bezit, mensen dus die weinig te verliezen hadden. De groepen werden 
aangevuld door streekgenoten die terugkeerden vanuit de calvinistische 
gemeenten in Engeland: Londen, Sandwich en Norwich. In die samenstel-
ling groeide de bende aan tot soms meer dan honderd man. 

Het uitgangspunt van hun acties was terreur zaaien in het Westkwartier. 
Dit deden ze met de bedoeling de sociale onrust te laten aanhouden in 
deze streek, in de hoop dat een algemeen verzet van de bevolking de 
invasie van Hugenotentroepen vanuit Boulogne zou vergemakkelijken. Dit 
alles werd bedacht en gepland door de consistories en de predikanten van 

de Engelse gemeenten. In dit opzet had de van Brugge afkomstige edel-
man Jacob van Heule een voortrekkersrol. Toen een poging om Poperinge 
in te nemen – van waaruit dan de verdere verovering van de Nederlanden 
zou volgen – mislukte, opteerde de leiding voor een nooit geziene ter-
reur op de ‘paapsen’ en de magistraten. De methode die de Bosgeuzen 
hanteerden, was snel ergens toeslaan om even snel terug te verdwijnen.

Hun guerillastrijd vergleed al snel in banditisme van de ergste soort. De 
eerste slachtoffers van hun haat werden de priesters. Ze vermoedden 
dat vele dorpspastoors samenwerkten met de plaatselijke magistratuur 
om calvinisten op te sporen en die collaboratie moest gewroken worden. 
Bovendien wisten deze fanatiekelingen dat heel wat van die pastoors er 
warmpjes inzaten. Zowel overdag als ’s nachts drongen ze binnen in de 
pastorijen en knoopten ze een strop rond de hals van hun slachtoffer zodat 
deze het geld zou aanwijzen. Het afknippen van de neus en het inkorten 
van de ‘papen’oren waren hun geliefkoosde straffen. Maar evengoed wer-
den die pastoors vermoord om hun klikgedrag. Passeerden de Bosgeuzen 
een kerk of kapel, dan forceerden ze de deuren, vernielden wat ze konden 
of staken het gebouw in brand. De gouden en zilveren kelken en siera-
den namen ze mee en verkochten die aan helers. Hun tweede doelgroep 
waren de gerechtsdienaars. Omdat dezen klopjachten organiseerden op 
de Bosgeuzen en omdat het optimaal zou zijn als de politionele macht 
in de ganse regio kon worden uitgeschakeld – met de calvinistische in-
vasie in het achterhoofd – moesten er zoveel mogelijk gerechtsdienaars 
geliquideerd worden. Stoutmoedige aanslagen waren dan ook legio. De 
overval op een herberg in Roesbrugge waar zeven of acht gerechtsdie-
naars werden doodgeslagen, was van dergelijk gehalte. Het doden van 
ingekwartierde soldaten behoorde tot dezelfde categorie. Af en toe werd 
ook een landsman gruwelijk verminkt of vermoord maar dat was meestal 
omdat deze de Bosgeuzen negatief gezind was of om hun financiën op te 
krikken. Nochtans konden ze rekenen op de sympathie en zelfs de steun 
van een groot deel van de bevolking van het Westkwartier.

In het voorjaar van 1568 zat het gerecht, ondersteund door een vijfhon-
derd soldaten, hen op de hielen en vluchtten ze richting Boulogne of sta-
ken ze het Kanaal over naar Engeland. Maar vanaf de zomer kwamen 
de Bosgeuzen terug in actie in het Westkwartier in een poging om toch 
een invasie van een rebellenleger mogelijk te maken. Dit feest ging niet 
door toen de groep Bosgeuzen van Jan Camerlynck werd ingerekend. De 
meeste van hen kregen de doodstraf. 

Eindelijk een beetje rust door een  Algemeen Pardon?

Al snel na de Beeldenstorm werd met de gedachte gespeeld om amnestie 
te verlenen aan het grote deel meelopers, die zogezegd uit onwetendheid 
hadden gehandeld. Een dergelijk ‘generaal pardon’ – te interpreteren 
als tijdelijke gunstmaatregel voor de omvangrijke groep die de wetten 
had overtreden - had voordien ook al gewerkt. In 1529 hadden heel wat 
protestanten in de Nederlanden er gebruik van gemaakt. Het mag dus 
duidelijk zijn dat zowel de vorst als zijn beleidsraden niet het bestraffen 
met de dood van duizenden ketters als standpunt vooropstelden maar 
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eerder geneigd waren om zich genadevol op te stellen voor hen die hun 
fouten inzagen en hun dwalingen herriepen. Trouwens het justitieapparaat 
gaf de gearresteerde afvalligen van het roomse geloof altijd de kans om 
via bemiddeling van geestelijken zich binnen een bepaald tijdsbestek te 
verzoenen met de katholieke kerk. Het berouwvolle individu moest dan 
wel zelf een gratieverzoek indienen. Zijn oprechtheid werd getoetst en hij 
mocht vooral niet hervallen in zijn ketterij. 

De idee tot het introduceren van een ‘generaal pardon’ was einde 1566-be-
gin 1567 dus levendig aanwezig, zeker bij de landvoogdes en een aantal 
bisschoppen en ook bij de in het buitenland verblijvende Granvelle. De 
uitwerking en de publicatie ervan zou echter jaren op zich laten wachten. 
Alva was in 1567 van mening dat door repressief op te treden het land tot 
rust zou komen. Pas dan kon koning Philips II de Nederlanden bezoeken 
om er gratie te verlenen. Bovendien moest nog vastgelegd worden wie van 
het pardon zou kunnen genieten. En ook de paus moest overtuigd worden 
van de algemene amnestie. Maar toen de koning afzag van zijn reis naar 
de Lage Landen, richtte de hertog van Alva met de Raad van Beroerten 
eerst zijn peilen op die edelen die deel hadden uitgemaakt van het Eedver-
bond en speurde hij naar hen die een verdachte rol hadden gespeeld bij de 
Beeldenstorm en de rebellie. 

Uiteindelijk kon het ‘generaal pardon’ afgekondigd worden. Dit gebeurde 
in Antwerpen op 16 juli 1570. Alva zelf was aanwezig op de door de stad 
Antwerpen betaalde ceremonie. Paus Pius V gaf aan iedere berouwvolle 
gratie. Maar de koning, of liever Alva, had een aantal categorieën uitge-
sloten: leden van de consistories, predikanten, ketters die hervallen waren, 
emigranten, beeldenstormers, magistraten die niet naar behoren hadden 
gewerkt, zij die zich tegen de landvoogdes hadden gekeerd en degenen 
die de wapens hadden opgenomen. De overblijvers die wilden terugkeren 
in de schoot van de roomse kerk, moesten binnen de drie maanden na de 
afkondiging oprecht hun absolutie aanvragen en een som geld betalen om 
een ‘pardonbriefken’ te krijgen. Ook al waren er veel beperkingen, toch 
werd de gratieverlening een succes; alleen al in het aartsbisdom Mechelen 
maakten bijna elfduizend mensen er gebruik van. In de ganse Nederlan-
den ging het om zestigduizend aanvragers. Het waren de niet-standvastige 

protestanten die  - dikwijls om hun vel te redden – zich distantieerden van 
het calvinisme of lutheranisme. Even kon het Nederlandse volk herademen 
en was er enige rust. Maar lang zou dat niet duren.
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LKW, Er is plaats voor twee Vlaamse aspergegemeentes, in De Standaard, 
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p. 34-38

Veerle MOENS en Koen DE VLIEGER, De woelige jaren [van kasteel d’Ursel], 
in Kasteel d’Ursel Magazine, nr. 29, februari-maart-april 2012, p. 8-9 

MOLINO/DIALOOG, Nieuwsbrief van de vriendenkring van het Molenmu-
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PublideLuxe magazine, jaargang 3, nr. 9, september 
2011, Puurs, Drukkerij Baeté, 48  blz. (bijdra-
gen van o.a. Els Cools en Gunter Maes) 



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

PublideLuxe magazine, jaargang 3, nr. 10, december 2011, Puurs, Druk-
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Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 
22, maart 2011, p. 18-19 

Geert SELS, Lascaux aan de Nijl (gesprek met archeoloog Dirk Huyge (Sint-
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Heleen VAN AKEN, Bornemse abdijbibliotheek wordt gerestaureerd. Ge-
bouwen en boeken werden aangetast door vocht en tocht, in De Stan-
daard, 28 november 2011 
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Paleis der Academieën, 2011, p. 423-439
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Jan VAN LANDEGHEM, A Chinese Concerto, CD, De 
vrienden van de Koninklijke Muziekkapel van de 
Gidsen, World Wind Music, 2011 (Soliste Jenny 
Spanoghe)

Jos VAN STAPPEN, Grafische symbolen van Buggen-
hout, in Ter Palen, driemaandelijks tijdschrift van 
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deratie Bornem, 8 februari 2012 (De lindeboom in de Lindestraat te 
Bornem) 
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Zou er een spel zijn dat zo tot de verbeelding spreekt en zo veel gespeeld 
wordt als het kaartspel? Al sinds eeuwen houden rijk en arm zich onledig 
met het kaarten. Het kon variëren van het doorbrengen van wat aangena-
me uren in peis en vree tot hoog oplopende twisten waar vijandschappen 
werden geboren en waar zelfs doodslag aan te pas kwam. De kerk heeft 
er zich mee gemoeid en heeft zelfs kaartverbrandingen georganiseerd. De 
overheid hief er ooit een zware belasting op. Sommige Europese landen 
verboden het, zo erg zelfs dat op overtreders de doodstraf werd toege-
past. Politieke partijen gebruikten het voor hun campagne. Kaartleggers 
en waarzeggers voorspelden er de toekomst mee. Het kaartspel is zo ge-
varieerd dat het onmogelijk wordt alle soorten kaartspelen op te noemen, 
meer nog omdat het van land tot land sterk verschillend kan zijn. 

Wat is de bakermat van het kaartspel? Diverse bronnen zijn het oneens 
met mekaar maar men neemt aan dat het ontstaan is in China. Een Chinees 
naslagwerk uit 1678 haalt aan dat speelkaarten in 1120 zouden bedacht 
zijn aan het keizerlijk hof voor het vermaak van de keizerlijke concubi-
nes. Sommige onderzoekers veronderstellen zelfs dat in de zevende en 
negende eeuw al speelkaarten bestonden in China. Ze baseren zich op het 
feit dat toen in China al papieren geld in omloop was, wat betekent dat 
een vorm van drukkunst er zeker bestond. De Chinese naam voor speel-
kaarten is trouwens Chih P’ai wat zoveel betekent als ‘papieren kaarten’. 
Speelkaarten bleven niet tot China beperkt: de meeste landen in Azië ken-
den vrij snel de speelkaarten. Vooral in landen met een drukke maritieme 
bedrijvigheid werd het kaartspel snel ingevoerd. Maar hoe zagen de kaar-
ten er dan uit? Vormgeving, kleuren en symbolen waren helemaal anders 
dan nu en ook het aantal kaarten in één spel kon verschillen. Vooral de 
kleuren speelden een voorname rol: vaak waren de kaarten met de hand 
ingekleurd. 

Hoe en wanneer bereikte de speelkaart dan Europa? Verschillende soms te-
genstrijdige bronnen wijzen voor ons cultuurgebied naar het einde van de 
veertiende eeuw en dat gelijktijdig in de meeste landen van Europa. Portu-
gal met zijn maritieme handel zorgde zeker voor een grote verspreiding. 
Ook Japan leerde zo de speelkaart kennen in de zestiende eeuw. Maar niet 
alle Europese landen hadden een haven voor overzees verkeer en over 
land waren de verbindingen eerder primitief. Over de verspreiding van het 
kaartspel in Europa en van nog andere spelen, tast men bijgevolg in het 
duister. Italië en Spanje beroemen er zich op dat zij de landen zijn waar in 
Europa het eerst met de kaarten werd gespeeld. Vooral naar Venetië met 
zijn zeehaven - van waaruit handelsreizen vertrokken naar vele landen 
buiten Europa - zouden de speelkaarten meegebracht zijn van op verre 
missies. Omgekeerd bezochten vele reizigers uit het Oosten en het Nabije 
Oosten de Dogestad. Vele nog in Europa onbekende zaken werden zo ge-

meengoed en het is best mogelijk dat daarbij ook speelkaarten hoorden. 
Er werd al eens geopperd dat de kaarten zouden meegebracht zijn door de 
kruisvaarders maar de laatste kruistocht was in 1270, dus lang voor in Eu-
ropa melding werd gemaakt van speelkaarten. Ook is nog beweerd dat zi-
geuners uit het Oosten de kaarten zouden hebben meegebracht toen ze via 
het Turkse rijk in Europa verschenen. Maar zigeuners doken pas op nadat 
de speelkaarten hier al lang bekend waren: in Bohemen in 1399, in Bazel 
1414, in Saksen twee jaar later, in Bologna in 1422. Als men aanneemt 
dat de speelkaarten via één plaats Europa zijn binnengekomen of op één 
plaats ontstaan zijn, moeten ze zich wel met een ongelofelijke snelheid 
hebben verbreid. Drukkunst was nog onbekend en alleen de adel en de 
bezittende klasse konden zich veroorloven een schilder opdracht te geven 
voor hen een kaartspel te maken. Daarnaast waren ook verre reizen voor 
de meeste mensen onmogelijk. En het was een gevaarlijke tijd met oorlo-
gen en opstanden. Alles in aanmerking genomen heeft het kaartspel zich 
snel in Europa uitgebreid. Nochtans, schrijvers uit de veertiende eeuw zoals 
Petrarca, Boccacio en Chaucer schreven over verschillende spelen maar het 
kaartspel hebben ze nooit vernoemd. 

In verbodsbepalingen en decreten van 1367 en 1397 worden speelkaarten 
vermeld. Maar er zijn ook bronnen, zoals documenten van de domini-
canenmonniken, die het kaartspel verdedigden. Johannes uit Freiburg in 
zijn Tractatus de moribus et disciplina humanea conversationis: “Een zeker 
kaartspel genaamd ludus cartarum is tot ons gekomen in het jaar 1377, 
maar wanneer en door wie het uitgevonden is, weet ik niet. Maar dit zeg 
ik, dat het een goed ding is voor edellieden en anderen, vooral als het op 
een hoofse manier en zonder geld wordt beoefend.” Maar dit was maar 
een povere stem ter waardering van het kaartspel. Zij die het in de kerk 
voor het zeggen hadden, dachten daar anders over. Bernardinus van Si-
enna liet in 1423 in Bologna de speelkaarten verbranden. Het was voor 
deze welbespraakte predikant simpel om het kaartspel als het werk van de 
duivel te bestempelen. Alle Europese landen hebben wetten uitgevaardigd 
die het kaartspel poogden aan banden te leggen. Bij wet behoorden kaart-
spelen in de periode tussen 1380 en 1384 tot de toegestane spelen maar 
dan verbood Nürnberg het spelen om hoge bedragen. In 1454 preekte 
daar ene Johannes van Capistrano met zoveel overtuigingskracht tegen 
het  kaartspel, dat de ingezetenen vrijwillig overgingen tot het verbranden 
van drieduizendzeshonderdveertig boeken speelkaarten en veertigdui-
zend dobbelstenen. In acht genomen dat Nürnberg in die periode slechts 
twintigduizend inwoners telde, is dat enorm veel. In Bohemen werd het 
kaart- en dobbelspel door aartsbisschop van Padrubice verboden in 1353. 
Men had het hier niet zozeer gemunt op het kaartspel zelf maar wel op de 
hoge inzetten en de daaraan gekoppelde frauduleuze praktijken. 

Van speelkaarten en kaartspelers
Karel Michiels
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Maar hier in de Lage Landen was het niet beter gesteld: bij decreet van 21 
januari 1394 verbood het Amsterdams gerecht het dobbelen maar scha-
ken, schijfspelen en kaarten bleven geoorloofd. De voorwaarden waren 
wel dat er niet voor grof geld gespeeld mocht worden en dat alles orden-
telijk moest verlopen. Pas in 1461 werd bij een nieuw decreet het kaart-
spel verboden. Overtredingen werden beboet tot tweeëndertig schilling of 
bestraft met tien dagen verbanning uit de stad. Bij de genoemde wet van 
1461 werden de valsspelers de beide ogen uitgestoken. Pas veertig jaar la-
ter werd deze barbaarse straf afgeschaft. In Antwerpen maakte het stads-
bestuur in april en november 1368 bekend dat het niet toegelaten was in 
de tavernen te dobbelen, te ‘potreynen’ (tric-trac spel) of een ander spel 
met teerlingen te bedrijven. Op 31 maart 1433 werd ook het kaartspel 
verboden. Overtreders werden met een geldboete van zes Grooten Vlaams 
bestraft. Op die manier probeerde de overheid onschuldige lieden te be-
schermen tegen valsspelers, die trouwens zwaar gestraft werden. Zo werd 
ene Claes de Blezene, al twee maal veroordeeld jegens vals spelen, voor 
tien jaar uit Antwerpen verbannen toen hij een derde maal was betrapt. 
Maar dit pas nadat hij, behangen met kaartspelen, op het schavot had 
gestaan en gegeseld geworden was. Men poogde met zware belastingen op 
het kaarten en het bezit van kaartspelen het tij te keren. Op 10 juli 1736 
keurde Karel VI goed dat in Brabant belastingen geheven zouden worden 
op koetsen, stoelen, thee, koffie, chocolade en speelkaarten. Het hoofd 
van het gezin moest iedere zes maanden schriftelijk opgeven hoeveel 
speelkaarten hij gebruikte en voor elk spel twee stuivers betalen. Indien 
men het toch zou wagen de wet niet na te leven, moest men een boete 
betalen die hoog kon oplopen. Ook de clerus mengde zich in de kwestie 
en in 1750 werd op pauselijk bevel het kaartspel verboden. Wie het toch 
waagde met de kaart te spelen of ze te verkopen, werd streng gestraft: 
geldboetes en ook lichamelijke straffen. 

Niet alleen op land maar ook op zee werd het kaartspel in 1634 verboden. 
Op de schepen van de Oost-Indische compagnie was het formeel verbo-
den om kaarten en andere gokspelen mee aan boord te nemen. Dit om 
ongelukken en vechtpartijen te voorkomen. De straf bij overtreding was 

acht dagen in de boeien op 
water en brood, een boete 
van twintig stuivers en het 
spel werd overboord ge-
gooid. Tot in de achttiende 
eeuw bleef het kaartspel 
op zee verboden. Rond het 
midden van die eeuw had ie-
mand de moed om tegen de 
algemene trend in te gaan. 
Er verscheen een pamflet 
met de titel “Het bewijs dat 
het kaartspel geoorloofd is, 
ja zelfs niet alleen onzondig 
maar ook nuttig en noodza-
kelijk en zelfs bevorderlijk 
tot voorplanting van de 
christelijke godsdienst onder 

de christenen.” Onmiddellijk werd hierop gereageerd met een pamflet van 
vierendertig bladzijden waarin aan de hand van bijbelteksten nogmaals 
werd bewezen hoe zondig het kaarten wel was. 

In zijn werk “De Vlaamse Vertelschat deel 3” verhaalt Victor De Meyere 
over een jongen die catechismus volgde en in de kerk betrapt werd met 
een kaartspel en door de pastoor daarvoor berispt werd maar daarvoor 
een uitleg klaar had. Het verhaal gaat als volgt: “Er was eens een jongen 
op het dorp en elken Zondag, toen hij de mis bijwoonde, had hij een boek 
speelkaarten bij, die hij onmiddellijk uit zijn zak haalde om er mede te 
spelen tot het einde van de mis. Dat verwekte opspraak in het dorp. Op 
een schoonen dag werd de jongen bij den pastoor ontboden. Wat is dat met 
u allemaal, jongen, vroeg de pastoor, wat hoor ik van u vertellen? Van mij, 
meneer pastoor? Ja van u. ’t Schijnt dat gij ’s Zondags in de heilige mis 
met de kaarten aan ’t spelen zijt. Daar is niets van aan, meneer pastoor, 
antwoordde de jongen. Ik bid dan op mijn manier. Luister maar: ik ben 
ongeleerd en kan dus niet lezen in een kerkboek. Wanneer ik ’s Zondags 
in de mis kom, begin ik den Vader-ons, den wees-gegroet en al de gebeden 
op te zeggen die ge mij in de catechismusles geleerd hebt. En verder neem 
ik mijn boek kaarten om al uw wijze lessen te herinneren. En Jan, want 
die jongen heette Jan, vertelde waaraan de kaarten hem herinnerden: de 
azen, de éenen, zoo zei hij, herinneren er mij voordurend aan dat er maar 
één God is; de tweeën die doen mij denken aan hen die de eerste opleiders 
van Jezus op de wereld zijn geweest: aan de heilige Maagd Maria en den 
heiligen Jozef; bij de drieën peins ik aan de drie goddelijke personen, den 
Vader, den Zoon en den heiligen Geest: drie personen en slechts één God; 
de vieren zijn de vier evangelisten: Markus, Lukas, Matheus en St-Jan; bij 
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de vijven schieten mij de vijf wijze maagden te binnen, die de olie in de 
lampen deden en ze lieten branden tot de komst van Jezus; ook peins ik 
hier aan de geboden van de heilige Kerk; de zessen zijn de zes werkelijke 
dagen van de schepping; de zevens zijn de zeven doodzonden; de ach-
ten, de acht zaligheden; de negens doen mij peinzen aan de negen koren 
der engelen en de tienen aan de tien geboden Gods. De figuren van het 
kaartspel roepen mij ook wat te binnen: harten heer is de Heer der Heeren 
en de drie andere heeren zijn de drie koningen van Oriant; de vrouwen 
zijn de koningin van Sabath en haar drie gezellinnen; de boeren …. in 
de twaalf figuren vind ik de twaalf apostelen en de tweeënvijftig kaarten 
doen mij denken aan de Zondagen waarop de heilige mis wordt gelezen. 
En de pastoor, als hij dat alles gehoord had, kon niet kwaad zijn op een 
jongen die ’t bewijs voortbracht dat hij met vrucht zijn lessen had gevolgd.”

Het kaartspel werd door de geestelijkheid niet altijd veroordeeld. Dat is be-
wezen door een boekje uit 1666 dat te Antwerpen verscheen met als titel 
“Het geestelijk kaartspel met harten, troeven, of het spel van de liefde”. 
Het was van de hand van een pater Karmeliet en bezong de liefde Gods. 
Eindelijk een stem ten voordele in plaats van hel en verdoemenis af te 
roepen over kaarten en kaartspelers. Door alle commotie die door wet en 
kerk rond kaarten en kaartspelers werd gemaakt, en vooral door de kerk 
die het als uitvinding van de duivel beschouwde, ontstond er een vorm 
van bijgeloof. In sagen en overleveringen werden kaartspelers vaak afge-
schilderd als de trawanten van satan. Zo zouden kaarten ongeluk brengen 
aan diegenen die ze onder gevaarlijke omstandigheden bij zich hadden. 
Wee hem die kaarten bij zich had want hel en duivel hadden macht over 
hem. Soldaten ontdeden zich van hun kaarten voor ze naar het slagveld 
trokken. In de Pruisische-Deense oorlog van 1864 en in de Pruisische-
Oostenrijkse oorlog in 1866 werden later op het slagveld verscheurde en 
weggeworpen kaarten teruggevonden. Af en toe werden speelkaarten ook 
gebruikt om de lof van God te zingen. Ze waren dan niet bedoeld om mee 
te spelen maar om goede raad te brengen. Iedere kaart was voorzien van 
een tekst en vermeldde hoeveel onze vaders en weesgegroeten er moesten 
gebeden worden voor de arme zielen. 
Een ander aspect van de speelkaarten was de waarzeggerij. Zolang er men-
sen zijn, heeft men willen weten wat de toekomst in petto had. Daar werd 
door zieners en toekomstvoorspellers graag op ingespeeld en deze lieten 
zich daar goed voor betalen. Deze waarzeggers hulden zich in geheimzin-

nigheid en lazen de toekomst in bijvoorbeeld de ingewanden van dieren, 
door het werpen van dobbelstenen, door het handlezen, de stand van de 
sterren enz. Speelkaarten werden ook gebruikt: het lezen van iemands 
toekomst door het leggen van kaarten was snel ingeburgerd. De eerste be-
wijzen van waarzeggerij met kaarten vindt men al in orakelboeken uit de 
vijftiende eeuw, en wel in Mainz. Van iedere getrokken kaart bij het waar-
zeggen werd de betekenis opgezocht in een orakelboek. Eén der vroegste 
orakelboeken werd geschreven door de Italiaan Francesco Marcolinos. De 
gerenommeerde waarzegster en kaartlegster mademoiselle Lenormand is 
nu nog bekend. Zij beschikte over profetische gaven en van haar werd dan 
ook gezegd dat zij zich nooit vergiste. Marie-Ann Lenormand trok in 1793 
als twintiger naar het revolutievolle Parijs om met waarzegster madame 
Gilbert samen te werken. Op beschuldiging van waarzeggerij belandde ze 
een tijdlang in de gevangenis. Eens terug vrij begon ze een eigen praktijk 
en bleek sluw genoeg om de verschillende regimes in het woelige Frank-
rijk te overleven. Belangrijke personen van aanzien en politiek gewicht 
kwamen bij haar ten rade. Ook Murat, koning van Napels, consulteerde 
Lenormand en hoorde na het leggen van de kaarten zijn dood voorspellen. 
Murat vroeg toen om een tweede kans maar diezelfde kaart werd weer 
getrokken. Toen Murat nog een derde kans wou, weigerde Lenormand. 
Uiteindelijk werd Murat in 1816 terecht gesteld in Calabrië. Lenormand 
zelf werd in 1809 uit Parijs verbannen en vestigde zich tijdelijk in Brussel, 
om in 1814 naar Parijs terug te keren. Ook de goochelkunst deed zijn 
intrede. Goochelen met kaarten ontstond gelijklopend met de waarzeg-
gerij. Deze kunsten werden veelal vertoond door rondreizende artiesten, 
circusmensen en jongleurs op openbare feesten. 

In Suriname, een vroeger overzees gebied van Nederland, dat te kampen 
had met een tekort aan gangbare munt, heeft de speelkaart een verleden 
als wettig betaalmiddel. Het gevolg was dat Suriname nogal wat geldver-
vangende waarden heeft gekend. Eén daarvan was de speelkaart: aan-
gezien die toen nog een blanco achterzijde had, werd daar de waarde 
aangegeven en de nodige signatuur aangebracht. Waarom nu juist speel-
kaarten? Daar is tot op heden in feite geen zinnige uitleg voor. Misschien 
omdat ze stevig waren en soms vrij lang moesten meegaan. Ook de vorm 
was gepast en vrij goed herkenbaar. Deze manier van gelduitgave was in 
Suriname gebruikelijk tussen 1761 en 1828. Tijdens de Franse revolutie 
speelden de speelkaarten hun rol in dienst van de machthebbers. Via wet 
werden de koninklijke afbeeldingen op speelkaarten verboden en de druk-
blokken werden aangepast. Nieuwe kaarten werden ontworpen in de geest 
van de Franse revolutie. Men rekende af met alles wat koninklijk was, 
er ontstonden allegorische vormen die in dienst stonden van de nieuwe 
republiek. De koningen in het spel werden vervangen door Rousseau, Sa-
lon, Cato en Brutus. De dames in het spel door gerechtigheid, eenheid, 
kracht en voorzichtigheid; de boeren door Hannibal, Horatius, Socrates en 
Scaevola. Op deze manier verkreeg men kaartspelen die de roem van de 
nieuwe republiek moesten uitdragen.

In de Nederlanden treffen we de eerste speelkaarten aan eind veertiende 
eeuw. Aan het hof van hertogin Johanna Van Brabant zorgden bordspe-
len, dobbelspelen en kaartspelen regelmatig voor ontspanning. Het eerste 
kaartspel werd op 14 mei 1379 voor een aanzienlijk bedrag door het hof 
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aangekocht. Het was geschilderd door de hofschilder Inghel Van Den Noet. 
Een jaar later werden nog eens drie spelen aangekocht. Naargelang de 
verspreiding werden de kaarten goedkoper en kon de modale burger er 
ook aanschaffen. Het eerste belangrijke centrum van de speelkaarten bij 
ons was Doornik. In 1427 vernoemt men twee belangrijke kaartenmakers, 
ingeschreven in de schildersgilde. Doornik telde toen heel wat kunstenaars 
waaronder houtsnijders, beeldhouwers, goudsmeden en later ook nog ko-
pergraveurs en etsers. Vele van hen hebben zich toegelegd op het vervaar-
digen van kaarten of een onderdeel daarvan. De speelkaartenindustrie 
zou hier meer dan honderd jaar standhouden. 

Daarna was Antwerpen aan de beurt: in de zestiende eeuw beleefde Ant-
werpen als centrum voor handel en cultuur zijn gouden eeuw. Ook hier wa-
ren de kaartenmakers aangesloten bij de Sint-Lucasgilde. Tussen 1540 en 
1626 waren er vierentwintig meester-kaartmakers te Antwerpen, de mees-
ten afkomstig uit Doornik en Rouen. Vanuit havenstad Antwerpen was er 
een enorme export van speelkaarten naar Engeland, Keulen Frankfurt en 
Nurnberg. De voornaamste kaartenmaker uit Antwerpen was Johan Mail-
lert, die vooral exporteerde naar Engeland. Na de val van Antwerpen in 
1585 en de sluiting der Schelde was de rol van Antwerpen uitgespeeld. 

Die rol zou probleemloos worden overgenomen door Brussel. Brussel was 
de hoofdstad van de Zuidelijke Nederlanden en na de successieoorlog 
1740-1780 kende de stad een grote economische bloei. Zo groeide de 
speelkaartenindustrie uit tot de belangrijkste in onze contreien. Vooral 
in de tweede helft van de achttiende eeuw waren talrijke kaartenmakers 
actief in Brussel, waaronder ook veel Franse als gevolg van de politieke 
situatie in Frankrijk. De eerste naam is die van de broers Galler. In een 
melding uit 1738 aan de stadsmagistraat lezen we dat de door hen ver-
vaardigde kaarten reeds honderd jaar beter waren dan die uit naburige 
landen. Tegelijk duiken de namen op van Sarton, Josef Galler,  Dumoulin 
en anderen. Maar begin negentiende eeuw bleven er slechts vier fabri-
kanten over in Brussel: de weduwe Keursters, Jean Dumoulin, F.I. Van den 
Borre en Wijnants. Later duiken nog de namen Van der Borgt, Hemeleers, 
Servaes, Kessman en Van Hoeter op. 

Na Brussel komen er tussen 1756 en 1771 zes bekende fabrieken in Na-
men, waaronder die van Jean en Josef Wespin. Ook in Dinant werden 
kaarten vervaardigd. Luik was eveneens een bekend speelkaartencen-
trum: verschillende kaartenmakers met de naam Dubois waren er geves-
tigd. In 1857 werd Dubois door Gluck overgenomen, die actief was tot 
1906. De meeste kaarten waren bestemd voor export. In Brugge en Gent 
was in 1760 vooral de naam Pierre Paulmier bekend. Rond 1835 werd dan 
door de lithograaf Duveliry een bedrijf opgericht dat volgens een brevet 
uit 1847 spelen op de markt bracht. Van Duverily zijn een aantal bijzonder 
fraai vervaardigde spelen bekend. Na zijn dood nam zijn zoon Victor het 
bedrijf over en na diens dood zette zijn weduwe de zaak verder. Later 
werd de zaak overgelaten aan het echtpaar Geunens-Seaux, die al een 
papierhandel bezaten in Gent. Hier werd het vervaardigen van kaarten in-
gevoerd door de Fransen. Tot de bekendste kaartenfabrikanten behoorde 
Pharazin. Ook de naam van Jacques de Poire is bekend. In het volkskundig 
museum te Gent bevinden zich van hem nog enkele blokken. 

In Turnhout vinden we de belangrijkste en grootste speelkaartfabriek van 
België en - zoals haar naam zegt - van de wereld: Carta Mundi. Dit be-
drijf heeft een geschiedenis teruggaand tot 1826. Uiteraard is daar een 
voorgeschiedenis aan verbonden. Beginnen doen we bij Pieter Corbeels, 
geboren in 1757, die eerst bij het Oostenrijkse leger actief was maar na de 
Brabantse Omwenteling toch een ander beroep koos. Hij werd drukker in 
Leuven en aarzelde niet om zijn pers in te zetten voor het bestrijden van 
het Franse bewind. Toen hem dat te gevaarlijk werd, week hij in 1796 uit 
naar Turnhout, waar hij een herberg uitbaatte maar tevens drukker bleef 
en de grondslag legde voor de papierverwerkende industrie. Einde 1798 
sloot Corbeels zich aan bij de ‘brigands’ om één van hun leiders te worden. 
Op 25 november 1798 werd hij door de Fransen in de bossen bij Postel 
gevangen genomen en op 21 juni 1799 gefusilleerd. De weduwe Corbeels 
poogde de zaak met behulp van een leerjongen verder te zetten maar dit 
had weinig succes en in 1800 liet zij de drukkerij over aan Brepols, die 
drie jaar later het huis en de drukkerij met twee drukpersen kocht. Daarna 
werd nog een drukpers aangekocht en verder werd er gestart met een 
boekbinderij en de verkoop van papierwaren. Brepols drukte vooral kerk-
boeken, volksprenten, bedevaartsprentjes, enz. Het klinkt vreemd maar 
daarnaast handelde Brepols nog in handschoenen, bretels, inkt, pennen 
en tandenborstels. In 1820 huwde dochter Brepols met Jan Jozef Dierckx. 
In 1826, het jaar dat de bloeiperiode van de speelkaartengeschiedenis in 
Turnhout inluidde, drukte hij voor het eerst zelf speelkaarten. In 1833 ging 
Brepols een vennootschap aan met zijn schoonzoon en de firma werd Bre-
pols-Dierckx. De houten persen werden door metalen vervangen. Schoon-
zoon Dierckx overleed in 1842 en Brepols zelf in 1845. Zijn dochter An-
toinette Dierckx-Brepols zette de zaak verder en werd nogmaals vergroot. 
Dan werd ook een speelkaartenfabriek in Brussel overgenomen, wat een 
mooie aanwinst was voor de firma, zeker omdat het drukmateriaal mee 
overging naar Turnhout. In 1852 werd de eerste stoommachine in gebruik 
genomen. De zoon van Antoinette, die toen maar zeventien jaar oud was, 
toonde zich snel een rasdrukker in spe. In 1858, toen hij pas tweeëntwintig 
was, werd hij mededirecteur van de firma, waarvan de naam veranderde 
in Brepols-Dierckx en zoon. Na het overlijden van zijn moeder in 1858 
kwam hij aan het hoofd van de firma. Toen al werden afzetgebieden ge-
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zocht buiten België. In 1860 huwt zoon Dierckx met Josephine Dessauer, 
de dochter van een belangrijk producent van gekleurde papieren. Zo werd 
zijn schoonvader eigenlijk zijn concurrent maar toch kwamen de producten 
van gekleurd papier in Turnhout terecht. In 1865 overleed Jan Dierckx. 
Zijn zoon was dan pas vier jaar oud en zou op vierentwintigjarige leeftijd 
overlijden. Weduwe Dierckx hertrouwde met Arthur Durfour. Uit dit huwe-
lijk werd een zoon Francois geboren, die op negentwintigjarige leeftijd de 
zaak van zijn moeder zou overnemen. In 1911 werd ‘Brepols-Dierckx en 
zoon’, afgekort B.D.Z., de naamloze vennootschap ‘Fabrieken Brepols’. In 
1936 werd de firma Geuens-Willaert uit Brugge overgenomen waardoor 
de laatste speelkaartenfabriek buiten Turnhout verdween. Na de oorlog en 
het overlijden van Francois Dufour in 1945 volgde zijn zoon Jean hem op. 
In 1974 werden de krachten gebundeld en werd besloten de speelkaar-
tenfabriek onder te brengen in een nieuwe firma ‘Carta Mundi’. Als druk-
kerij bleef ieder voor zich verder gaan. Brepols opende een gloednieuwe 
drukkerij in 1974. Wie nu ‘Carta Mundi’ in Turnhout bezoekt staat voor 
de modernste kaartenfabriek van de wereld en het museum dat in 1969 
de deuren opende, is zeker een bezoek waard. Elders in Europa treft men 
speelkaartenmusea aan in Spanje, Altenburg, en Felden (Duitsland). Een 
gloednieuw museum is dat te Issy-les-Moulineaux:  Musée Français de la 
carte à jouer. 

De speelkaart was ook een inspiratiebron voor schilders en literatoren. 
Lucas van Leyden (1494-1533) heeft schilderijen en etsen gemaakt met 
kaartspelscènes. Ook Adriaan Brouwer (1605-1638) en David Teniers 
(1610-1690) schilderden herbergtaferelen of vechtende boeren bij het 
kaartspel. Gerard Terborck (1617-1681) voorzag zijn werk van kaartspe-
lende officieren en soldaten. Voor deze schilders was de gelaatsuitdrukking 
en de houding van de spelers van belang. Tijdens het spel vertoonden 
ze namelijk allerlei emoties, die de kunstenaars haarfijn wisten te tonen. 
Vooral bekend bij ons is een schilderij van de Antwerpse schilder Leo Van 
Aken (1857-1904), die faam verwierf als portret- en figuurschilder. Daar-
naast was hij een uitstekende volkse tafereelschilder. Zo schilderde hij vier 

kaartspelende vrouwen, waarbij winst en verlies uit hun mimiek op te ma-
ken is. Grandioos!

Ook in de literatuur en muzikale wereld bleef de speelkaart niet onge-
moeid. Er is de novelle ‘Schoppenvrouw’ van de Russische schrijver-dichter 
Poesjkin. Prachtig komen de kaarten tot leven in het werk van Lewis Car-
roll ‘Alice in Wonderland’. Ook bekend is de waarzegscène in de opera 
‘Carmen’ van Bizet, waar de kaarten Carmen driemaal de dood voorspel-
len. Andere componisten die het kaartspel als inspiratiebron namen zijn 
Igor Stravinsky, die in 1936 de balletmuziek ‘Jeu des cartes’ schreef. Ri-
chard Strauss, een verwoed kaartspeler, wijdde zijn komische ‘Intermezzo’ 
uit 1923 aan het kaartspel. In 1979 verscheen in den Haag een gedich-
tenbundel ‘De Tarot’ van Paul Rodenko. Vorm en grafiek zijn van André 
Kerkhove. 

Hiermee is zeker niet alles gezegd over kaarters en kaartspelers. Wat be-
treft de soorten en manieren om kaart te spelen zijn we niet op ingegaan. 
De impact van hier bij ons en ook de reclame die via speelkaarten gevoerd 
werd is misschien voer voor een volgend artikel.

Bronvermelding:

	Han Janssen: De geschiedenis van de speelkaart.

	Filip Cremers: De geschiedenis van de speelkaart in Turnhout. 

	Martin Schepers: Speelkaarten en kaartspelers. In periodiek Belaphil 22.

	Victor De Meyere: De Vlaamse vertelschat. Deel 3. 

“Mededelingen 23” is samengesteld met artikels waarin talrijke nooit 
eerder gepubliceerde onderwerpen aan bod komen. Kosten noch moeite 
worden gespaard om telkens een verzorgde publicatie te brengen waar-
mee we onze leden willen verrassen. Als waardering voor het feit dat u 
in de voorbije jaren regelmatig een jaarboek van onze vereniging hebt 
aangekocht, ontvangt U deze nieuwsbrief gratis. Het is onze manier om u 
als trouwe koper te belonen. Zoals U echter zult merken kost deze nieuws-
brief € 5,00 en zal aan die prijs ook in de boekhandel aangeboden wor-
den. Als vereniging zonder winstoogmerk wordt het elk jaar moeilijker om 
deze door iedereen geapprecieerde kwaliteit  te handhaven. Bovendien 
willen we de bezoekers van ons archief in Erfgoedhuis De Casteleyn op 
een professionele manier blijven ontvangen en begeleiden. Ook hieruit 
ontstaan diverse kosten. Het verwerven van extra inkomsten blijft dus 
een noodzaak voor onze vereniging. Ook u kunt de activiteiten van onze 

vereniging financieel steunen door vrijblijvend een gift over te maken op 
rekeningnummer 068-2009142-08. De Vereniging voor Heemkunde in 
Klein-Brabant vzw is u zeer erkentelijk voor uw gift en uw naam wordt 
opgenomen in de lijst van steunende leden 2012.

De steunende leden 2011:
DE BLESER G.  SINT-AMANDS   
DE SMEDT-BOEYKENS K.  SINT-AMANDS  
MASELIS   ROESELARE   
PELEMAN L.  PUURS  
ROCHTUS L.   ANTWERPEN   
VAN ACOLEYEN-VAN ROY BORNEM  
VERDOODT J.   SINT-AMANDS

Oproep



Verwacht in december 2012

Het Jaarboek 2012 getiteld Het Kasteel van Bornem. Duizend jaar Euro-
pese Geschiedenis - Deel 2: Vanaf Pedro Coloma (1586) tot heden wordt 
samengesteld door Filip Hooghe, Walter Verstraeten en Luc Rochtus. Door 
het recent ontdekken van nieuw archief- en fotomateriaal, dat niet kon 
ontbreken in het boek, werd het historisch onderzoek dusdanig uitge-
breid, dat het jaarboek onmogelijk klaar kon zijn tegen december 2011. 
Daarom hebben de auteurs in samenspraak en met akkoord van de Raad 
van Bestuur beslist om de uitgave uit te stellen naar 2012 en het werk uit 
te geven als Jaarboek 2012.  

In dit tweede deel wordt de draad opgepikt in 1586, toen Pedro Coloma, 
een Spaanse edelman die in de Nederlanden terechtgekomen was met 
het leger van Farnese, het kasteel van Bornem kocht van zijn collega 
Alfons-Felix van Avalos. De nieuwe baron moest al gauw vaststellen dat 
zijn pas aangekocht kasteel een verwaarloosde ruïne was en de ganse 
streek zich na de godsdienstoorlogen in een erbarmelijke toestand ver-
keerde. De toenmalige gouverneur Capello omschreef het kasteel als een 
zwanennest. Coloma zal er dan ook alles aan doen om het kasteel naar 
eigen smaak in ere te herstellen en de plaatselijke economie in Bornem 
en omgeving te stimuleren door allerlei initiatieven. Hierbij speelde 
vooral zijn vrouw barones Jeanne L’Escuyer een niet te onderschatten rol. 

Na de heropbouw en een tijdelijke bloei van Bornem onder Pedro Coloma, 
kreeg het Land van Bornem het opnieuw zwaar te verduren tijdens de 
opeenvolgende oorlogen van Lodewijk XIV gedurende de 17e eeuw. Zelfs 
de meestertoren van het kasteel moest om strategische en esthetische 
redenen in 1689 wijken. De schitterende, tot nu toe ongekende statiepor-
tretten van Pedro Coloma en zijn opvolgers zullen in dit nieuwe jaarboek 
eveneens tot hun recht komen. Kleurrijke panelen tonen ons hoe de Oude 
Schelde en het dagelijkse leven van de adellijke bewoners van het kasteel 
er uitzag midden 17de eeuw. Dit is ook de eeuw waarin het honderd jaar 
aanslepende proces van de familie Coloma tegen de heren van Hingene, 
de latere hertogen d’Ursel, wordt beëindigd. Maar we krijgen ook inzicht 
in de intriges aan het hof en de soms schrijnende familievetes binnens-
huis. In de 18de eeuw passeren de families Corswarem-Looz en de Marbais 
de revue. We zien de relatie tussen de hertog d’Ursel en de graaf van 
Bornem zienderogen verbeteren, op enkele jachtincidentjes na … 

Met de komst van de familie de Marnix in 1780 wordt een nieuw hoofd-
stuk aangevat. Heel wat vraagtekens over het kasteel van Bornem tijdens 
de woelige periode van de Franse Revolutie (1789), de Boerenkrijg en de 
Franse periode worden opgehelderd. Bijzondere aandacht gaat naar de 

niet te onderschatten rol van Charles-Ghislain de Marnix bij de Slag van 
Waterloo en tijdens de Hollandse periode van het Verenigd Koninkrijk der 
Nederlanden (1815-1830). In zijn uitgebreide correspondentie beschrijft 
graaf Charles de Marnix o.m. in 1816 (sic) ironisch welke kwaliteiten de 
‘Belgen’ volgens hem hadden. In die periode vindt men immers reeds de 
kiemen van die nieuwe natiestaat België waarin telgen van de familie de 
Marnix een niet te onderschatten politieke rol speelden. Doorheen de 19e 
eeuw gaat de aandacht naar de politieke carrières van de verscheidene 
graven de Marnix, doch ook naar hun impact op de lokale economie 
in Bornem en hun rol in het dagelijkse leven van deze gemeente. De 
ontluikende oppositiestrijd tussen Bonten en Graven vanaf 1889 krijgt 
bijzondere belangstelling, net als de oplossing van de ingewikkelde er-
feniskwestie in 1877 rond het kasteeldomein en de restauratie van het 
kasteel in 1890-95. 

Het Kasteel van Bornem
Duizend jaar Europese Geschiedenis. 

Deel 2: Vanaf Pedro Coloma (1586) tot heden



In de 20e eeuw gaat de aandacht vooral naar de rol die de opeenvolgende 
telgen van de familie de Marnix de Sainte-Aldegonde op het kasteel van 
Bornem hebben gespeeld. De aandacht gaat uit naar de rol van leden uit 
de grafelijke familie op lokaal en nationaal vlak in de Eerste Wereldoor-
log, de boeiende periode van het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog. 
In het bijzonder wordt ook gefocust op het interieur en de huidige inde-
ling van het kasteel, dat door de huidige graaf John de Marnix de Sainte-
Aldegonde en zijn echtgenote gravin Amélie d’Arschot Schoonhoven voor 
het geïnteresseerde publiek werd ontsloten. Zij gaven het kasteel van 
Bornem immers een nieuw elan met de nodige renovatiewerken om 
het kasteel zo te bewaren voor het nageslacht. Het ganse jaarboek zal 
voorzien zijn van talrijke illustraties in kleur, o.a.  unieke portretten, 
schilderijen, oude kaarten, obiits (= memorieborden), familiefoto’s, etc. 
Het geheel is onderbouwd door een stevige bewijsvoering in een over-
zichtelijk eindnotenapparaat. Kortom: het nieuwe jaarboek 2012 over 
het tweede deel van de geschiedenis van het kasteel van Bornem belooft 
een kleurrijk en boeiend werk te worden, dat u zeker zal bekoren.

Hoe dit nieuwe Jaarboek 2012 bekomen? 

Het Kasteel van Bornem. Duizend jaar Europese Geschiede-
nis. Deel 2: Vanaf Pedro Coloma (1586) tot heden loopt eind 
2012 van de pers. Dit nieuwe Jaarboek 2012 kan besteld worden aan de 
voorverkoopprijs van € 50,-. De bestelling is pas geldig na ontvangst 
van € 50,- 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 2012 Kasteel van Bornem”. Boe-
ken besteld door inwoners van de streek van Klein-Brabant (gemeenten 
Bornem, Puurs en Sint-Amands) krijgen het boek zonder extra kosten 
thuis bezorgd. Voor bestemmelingen buiten de streek moet echter een 
extra verpakking- en verzendingskost aangerekend worden van € 10,- 
voor België (u betaalt € 60,-) en € 20,- voor de landen van de Europese 
Unie (u betaalt € 70,-). Het boek is ook verkrijgbaar in Erfgoedhuis De 
Casteleyn, Wolfgang d’Urselstraat 5, 2880 Hingene (Bornem) op zater-
dagvoormiddag van 8u30 tot 12u30. Bestellingen dienen uitsluitend aan 
het secretariaat gericht (zie onder).

Voor inlichtingen en bestellingen:
 

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw • p/a Secretariaat VHKB • Dascottelei 14 Bus 6 • B-2100 Deurne (België)
GSM: 0478/911512 • E-mail: heemkunde_klein_brabant@skynet.be 

http://users.skynet.be/heemkunde_kleinbrabant/ • www.erfgoedhuisdecasteleyn.be 
 www.verenigingvoorheemkundeinkleinbrabant.be

Het kasteel van Bornem afgebeeld op een 19de eeuwse muurschildering in het hotel-restaurant ‘t Land van Bornem, toegeschreven aan schilder-decorateur P. De Pannemaecker en gerestaureerd door J. 
Hueninckx (foto Jos Winckelmans)


