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Klein-Brabant in de eeuw van Conscience
Jaarboek 2013 Klein-Brabant in de eeuw van Conscience is het 
resultaat van nieuw en doorgedreven historisch studiewerk door een 
aantal historici en heemkundigen die ieder een specifiek thema van 
de negentiende eeuw behandelen. In dit meer dan 250 bladzijden tel-
lende en rijk geïllustreerde boek ontdekt u de aspecten van het leven in 
Klein-Brabant tijdens deze eeuw, zowel op politiek, sociaal, economisch 
als cultureel vlak. Enerzijds was de negentiende eeuw de opstap naar 
het hedendaagse leven, met tal van vernieuwingen waar we nu nog de 
vruchten van dragen. Anderzijds ging deze intro naar de Moderne Tijd 
voor een groot deel van onze bevolking met veel sociale ellende ge-
paard. Klein-Brabant in de eeuw van Conscience leest daarom niet 
altijd als een prettig, opgesmukt verhaal. Het is de nuchtere neerslag 
van feiten en gebeurtenissen. Maar wie na lectuur de negentiende eeuw 
begrijpt, snapt ook beter de realiteit van vandaag. 
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Op 10 april 2014 overleed op 71-jarige leeftijd ‘Luck’ De Ryck, gewezen 
bestuurslid van onze Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw.

Voor de meesten is hij bekend als de bezieler van de Dodentocht. Zowel het 
opstarten en organiseren van deze wandeltocht over honderd kilometer 
als zijn jaarlijkse deelname aan het evenement getuigen van zijn durf 
en doorzettingsvermogen. Iedereen beseft dat door dit wandelgebeuren 
Bornem bekend werd in binnen- en buitenland en dat dit nog altijd een 
enorme impact heeft op de opbrengsten uit toerisme voor deze gemeente.  

Voor mij – veel minder sportief aangelegd – had hij meer betekenis op cul-
tureel vlak. Ik wil hem herinneren als de man die via het verenigingsleven 
de mensen aanzette tot cultuur bedrijven in plaats van passief te consu-
meren, als de enthousiasteling die zich vastbeet in elk project rond kunst 
en geschiedenis, als de gedreven kunstenaar die dag en nacht achter zijn 
tekentafel linosneden maakte of ontwerpen schetste over alles en nog wat, 
als een kritisch analist met een uitgesproken mening, die daarmee al eens 
op lange tenen trapte, als de vlotte prater waarbij je wist dat als je een 
discussie aandurfde je vertrokken was voor uren, als de cultuurbeschermer 
die zich verzette tegen de Amerikanisering van het cultuurgebeuren, als de 
Vlaamse strijder die als een Boerenkrijger op de barricaden ging staan, zo 
goed als wetend dat hij omver zal gemaaid worden, en zeker als de bevlo-
gen redenaar die zei wat bijna iedereen dacht, maar vanwege de politieke 
correctheid niet durfde uitspreken. Categoriek klaagde hij het vernietigen 
van specifieke Klein-Brabantse landschapselementen of het afbreken van 
typische gebouwen in onze dorpen aan, wat hem niet altijd in dank is afge-
nomen. Deze manier van leven en denken had alles te maken met passie 
en denkelijk ook met zijn opvoeding. Als bescheiden Weertenaar behorend 
tot de generatie ‘door Strijd bevrijd’ stond hij als een paal boven water, 
vocht hij voor resultaat en was hij trots over wat hij deed.

Ik heb Luck De Ryck het best leren kennen bij het opstarten van het Boe-
renkrijgcomité Klein-Brabant eind jaren tachtig van vorige eeuw en bij 
de introductie van het Boerenkrijgtijdschrift 1798, waarvan ik redactiese-
cretaris werd, maar hij de drijvende kracht was. Met voordrachtreeksen, 
tentoonstellingen, Boerenkrijgfeesten en -stoeten, de uitwerking van een 
Boerenkrijgpad en wandeltochten probeerde hij op een historisch correcte 
manier de herinnering aan de Boerenkrijg van 1798 overeind te houden, 
niet alleen in Bornem en Klein-Brabant maar in gans Vlaanderen. Dit was 
niet gemakkelijk, want de Boerenkrijg werd door zijn tegenstanders nog 
altijd in de Vlaams-nationalistische hoek geduwd. Naast de aandacht voor 
die periode heeft hij een aantal kunsthistorische en heemkundige artikels 
geschreven, onder andere over de Mechelse beeldensnijder Walter Pompe.

Voor het opzetten van tentoonstellingen over historische onderwerpen 
naast de Boerenkrijg, konden we eveneens altijd op hem rekenen, niet 
alleen voor de fysieke opstelling maar zeker ook voor de ideevorming en 
uitwerking. Vooral het verhaal in een expositie, met daaraan gekoppeld de 
visualisatie, vond hij van het grootste belang. Op die manier brachten we 
de toch niet eenvoudige thema’s als archeologie en cartografie begrijpelijk 
bij de geïnteresseerde bezoekers. Evenzeer zorgde hij voor de aankleding 
van de buitengevel van de tentoonstellingsruimte met beelden of borden 
om de aandacht te trekken van de voorbijgangers. Bij de tentoonstelling 
over het oorlogsvliegveld in Hingene bijvoorbeeld waren dit gefiguurzaag-
de en beschilderde vliegtuigen. Daar zitten ook een aantal fratsen aan 
vast. Zo hing bij de expositie over archeologie hoog tegen de gevel een 
V, verwijzend naar de titel Verborgen Verleden, waarop Romeinse munten 
waren geschilderd … munten met de koppen van politici. Niemand kon 
dat eigenlijk zien, maar wij wisten dat en hadden daar plezier in. 

In memoriam ‘Luck’ DE RYCK

Benny Croket
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Als causeur hechtte hij enorm belang aan het crescendo opbouwen van 
zijn verhaal om zó snel de aandacht te trekken van zijn publiek en die 
ook vast te houden. Ik en vele anderen hebben ontzettend genoten van 
zijn voordracht ‘Is er nog leven na de Boerenkrijg?’ in De Casteleyn te 
Hingene in maart 2001. Via zijn analyse van gebeurtenissen gedurende 
de laatste tweehonderd jaar, feiten die nog altijd hun invloed laten gelden 
op zowel het politieke gebeuren als op het sociaal en economisch leven als 
op cultuur, hoopte hij dat de aanwezigen kritisch gingen nadenken over 
de hedendaagse maatschappelijke beleving. En al klonk de titel als een 
historisch overzicht, al vlug werd de link gelegd met de politieke en soci-
aal-economische situatie rond de millenniumwissel en werden vlijmscherpe 
redeneringen en besluiten niet geschuwd. Ik moet nog glimlachen als ik 
terugdenk aan de gezichten en de lichaamstaal van de luisteraars die ik 
observeerde van op mijn stoel aan de zijkant van de zaal. Sommigen zaten 
met stijgende nervositeit ongemakkelijk van links naar rechts te schui-
ven terwijl anderen met open mond en verwonderde blik de vloed van 
woorden slurpten en na de voordracht hem met bevende onderlip kwamen 
bedanken ‘voor zijn klare kijk op de maatschappij.’ 

Bij een groot deel van de activiteiten die hij organiseerde wenste hij stee-
vast de jeugd te betrekken. In de beginjaren van jeugdhuis Kadee heeft hij 
zo heel wat werkgroepen met jongeren – zij noemden dat ‘klups’ – geleid. 
Als leraar plastische kunsten bracht hij buiten de schooluren en voor dat 
er ook maar enige sprake was van een tekenacademie, jarenlang vele 

jongens en meisjes teken- en schilderexpressie en boetseerkunst bij in het 
Jeugdatelier in Bornem. Beroepsmatig gaf hij als leraar grafische kunsten 
les aan de Normaalschool en het College te Sint-Niklaas.   

Luck de Ryck was een begaafd kunstenaar, een graficus met een heel 
eigen stijl, die veelal symboliek stak in zijn tekeningen en linosneden. Wer-
ken van hem werden in 1974-75 aangekocht door de staat. Als illustrator 
heeft hij niet alleen dichtbundels opgefrist – denken we maar aan ‘Christus 
Scheldeleed te Weert’ en ‘Herinneringen mijmeringen’ van zijn dorpsge-
noot Karel Michiels – maar ook meer wetenschappelijke werken voorzien 
van het gepaste illustratiemateriaal. Alle verenigingen van groot-Bornem 
deden beroep op zijn tekenkunde voor het maken van affiches en stickers, 
het ontwerpen van vlaggen of vaandels. De culturele sector rekende op 
hem voor het maken van tekenontwerpen voor een reeks munten. Ook de 
logo’s van de Dodentocht en het Palingfestival zijn van zijn hand. Verder 
ontwierp hij een aantal praalwagens voor de Mechelse Hanswijkprocessie. 

Wie zich wil overtuigen van zijn kunsttalenten moet maar eens gaan kij-
ken naar de kleurrijke glasramen in de kerk van Weert, ontwerpen die 
uit de hand en de geest van Luck De Ryck zijn gevloeid en die de liefde 
voor zijn geboortedorp weerspiegelen. Het meeste of misschien wel alles 
deed hij belangeloos om verenigingen te helpen of zoals met de uitgave 
van een lino de slachtoffers van de overstroming in Ruisbroek in 1976 te 
ondersteunen. 

Luck heeft zoveel werk gemaakt, en dan denk ik nog maar alleen aan zijn 
linosneden, dat hij eigenlijk bij leven al een overzichtstentoonstelling ver-
diende. Waarom dit niet gebeurd is, moeten we ons maar eens afvragen. 
Maar wat niet geweest is kan nog altijd komen. Wie durft het aan?
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In het centrum van Puurs, rechtover de kerk en op de hoek van de huidige 
Heilig Hartplaats en de Hoogstraat, bevond zich eeuwenlang brouwerij-
herberg Den Engel. Het was een van de vele lokale brouwerijtjes die voor-
zagen in de plaatselijke bierbehoeften van het dorp. De geschiedenis van 
Den Engel is onlosmakelijk verbonden met die van de familie Maes en hun 
nakomelingen. Zij baatten de brouwerij ruim twee eeuwen lang uit. We 
reconstrueren hieronder de kroniek van Den Engel, van de eerste helft 
van de zeventiende eeuw tot de afbraak van het gebouw in het begin van 
de twintigste eeuw. We zouden het met een knipoog ook het verhaal van 
de ‘Puurse Maes-Pils’ kunnen noemen, al was het bier dat in die tijd werd 
gebrouwen uiteraard van een heel ander allooi.

De gezamenlijke geschiedenis van Den Engel en de familie Maes1 begint 
al in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Het brouwen van bier was 
toen net als het uitbaten van een herberg een courante nevenactiviteit 
van begoede boeren. In die tijd was zuiver drinkbaar water schaars, zodat 
bier een betere bescherming bood tegen besmetting met allerlei ziekten 
als rode loop en pest, die in de zeventiende eeuw hevig woedden in onze 
streek. Bier is een brouwsel van granen in kokend water en de kans op 
besmetting was dus kleiner dan bij het drinken van putwater. Herbergen 
met een eigen brouwerij kenden dan ook succes.

De families Maes en Somers (vóór 1630 – 1721)

De brouwerij Den Engel bestond al in 1630. Dat kan worden afgeleid uit 
een akte bij notaris Van Paesschen te Liezele. Daarin wordt vermeld dat 
Jacobus Maes het goed in gebruik had. Wanneer de brouwerij precies is 
ontstaan, is voorwerp van verder onderzoek.

Jacobus Maes (1597-1650) trouwde op 8 mei 1621 in Puurs met Catharina 
De Maeyer (1600-1686).2 Uit dit huwelijk werden acht kinderen geboren, 
allemaal in Puurs. Na het overlijden van Jacobus Maes zetten zijn weduwe 
en kinderen de zaak verder. Dochters Anna (1628-1706) en Catharina 
(1638-1705) verwierven brouwerij-herberg Den Engel rond 1660. Anna 
Maes trouwde in 1647 met Joannes Verheyen (1622-1683), brouwer van 
beroep. Zij kregen veertien kinderen, die allen in Puurs werden geboren. 
Catharina Maes trouwde in 1660 met Cornelius Somers (1635-1703). 
Deze laatste was een brouwer in Schelle. Uit dit huwelijk werden in Schelle 
negen kinderen geboren.

Uit een rentebrief van 1 december 16813 blijkt dat Joannes Verheyen en 
Anna Maes op dat moment nog altijd de eigenaars waren van de brouwerij, 
samen met Cornelius Somers en Catharina Maes:
Rentebrief voor Jff Esther Spanoghe.
Jan Verheyden x Anneken Maes hebben voor de somme van 400 gulden 
capitael ontvangen van Jouffrouwe Esther Spanoghe x +Sr Jan Moortgadt 
geconstitueert een erfelycke en quytbaere rente van 16 rijnsgulden des 
jaers en hebben verbonden de hellicht in zeker huys ende gronde met 
brouwerye ende stallingen daer van achter aen gelegen waervan de we-
der hellicht competerende Cornelis Somers nomine uxoris swaeger van de 
voors comparant gelegen onder Puers inde plaetse geheten Den Engel al-
waer de comparanten tegenwoordig zyn woonende.4

Op 23 april 1686 werd het kapitaal terugbetaald aan Esther Rosa Spa-
noghe. Later moet het aandeel van Jan Verheyen en Anna Maes in het 
bezit zijn gekomen van Cornelius Somers en Catharina Maes. Wanneer dat 
precies gebeurde, is niet zeker, vermoedelijk in 1686. Anna Maes, de we-
duwe van Jan Verheyen, liet op 30 maart 1700 haar testament opstellen 

Brouwerij-herberg Den Engel te Puurs (1630-1928)

Dirk Binon

De locatie van huis Den Engel te Puurs rond 1925 en in 2014. Op de linkse foto is achter het bord Bornhem nog het opschrift De Engel te herkennen.
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door notaris Joannes Verheyen te haren huize De Sleutel te Kalfort. Hieruit 
kunnen we afleiden dat zij toen zeker niet meer in Den Engel woonde. 
Bij de scheiding en verdeling van haar erfgoed op 24 januari 1708 is er 
trouwens ook geen sprake meer van de brouwerij Den Engel. 

Maria Van Damme en Petrus Maes
Een sterke vrouw en een brouwer-notaris (1721–1757)

In 1687 werd Den Engel als brouwerij-herberg verhuurd aan Joannes Maes 
(1656-1695), een neef van de eigenaars. Hij was datzelfde jaar in Puurs 
getrouwd met Maria Van Damme (1661-1750), die op  3 oktober 1661 in 
Bornem werd gedoopt als dochter van Egidius Van Damme en Maria Van 
Geet. Uit dit huwelijk werden in Puurs vier kinderen geboren. Maar al op 
2 maart 1695 overleed Joannes Maes. Maria Van Damme bleef achter als 
jonge weduwe met vier kleine kinderen. Na de dood van hun grootouders, 
Joanna Boeykens (1633-1695) en Judocus Maes (1631-1703), eveneens 
brouwer in Puurs, kregen de vier wezen het deel van hun vader in die na-
latenschap. Bij blinde loting (kavel A) kwam de betreffende brouwerij van 
Judocus Maes – niet te verwarren met Den Engel – in het bezit van de vier 
kinderen. Omdat zij te jong waren om die brouwerij over te nemen, werd 
door de voogden beslist deze kavel te ruilen met Jacobus Maes (1677-
1747), die gehuwd was met Anna Maria Van Mieghem (1692-1765).    

Uit tal van documenten blijkt dat Maria Van Damme een zeer sterke en 
ontwikkelde vrouw was. Ze overleefde drie van haar vier kinderen en werd 
belast met de voogdij en opvoeding van haar kleinkinderen.

In 1721 werd brouwerij-herberg Den Engel verkocht door twee kleinkinde-
ren en erfgenamen5 van Cornelius Somers uit Schelle. Maria Van Damme 
kreeg de voorkeur en zij leende6 voor de aankoop 1.650 gulden aan 3,5% 
bij Joannes Baptista Van Der Zanden, koopman te Antwerpen. De erfbrief 
voor de schepenen van Puurs op 11 december 1721 begint als volgt:7

Erfbrief voor Maria Van Damme, weduwe van de overleden Jan Maes.
Voor de wethouders van Puers compareerde Jan Somers jongman syn self 
bedegen synde, item Isabella Somers x Jacobus Van Nuffel, welcke compa-
ranten hebben opgedraegen gecedeert ende getransporteert ten behoeve 
van Maria Van Damme x +Jan Maes zeker huys brouwerye brouwgerief 
stallinge gronde ende toehehoorten gestaen ende gelegen binnen Puers in 
de plaetse, genoempt Den Engel. De voors. goederen aende comparante 
gecompeteert hebben vuytten hoofde van +Cornelis Somers x +Catharina 
Maes grootouders der twee eerste comparanten.

Op 20 november 1723 verhuurde de nieuwe eigenares Maria Van Damme 
(62 jaar) de brouwerij-herberg aan haar zoon Michael Maes (1689-1747), 
die kort daarna, op 7 december 1723, in Ruisbroek trouwde met Joanna 
Peeters (1697-1730). Uit dit huwelijk werden in Puurs drie kinderen ge-
boren.

Maria Van Damme heeft, voor zover bekend, drie testamenten gemaakt. 
In haar eerste testament8, opgesteld op 1 juni 1733, staat uitdrukkelijk 
dat de brouwerij-herberg moet toekomen aan haar zoon Michael Maes 
omdat hij er brouwer is en steeds haar steun en toeverlaat is geweest. Haar 
tweede testament9 werd opgesteld op 16 mei 1737 (korte inhoud volgt) en 
haar derde testament10 volgde op 26 april 1740, met  speciale aandacht 
voor haar petekind Maria Van Humbeeck11. 

Uit het testament van 16 mei 1737: ze wil begraven worden in gewijde 
grond met een eerlijke begrafenis en uitvaart; honderd missen moeten 
worden opgedragen. Ze wil dat haar zoon Michael Maes het genot zal heb-
ben van het huis, brouwerij, alaam, stallingen en hof gelegen te Puurs bij 
de kerk genaamd Den Engel nu door hem bewoond, ter waarde van 1.700 
gulden courant. Uit de andere achter te laten goederen der testatrice zal 
hij het eventuele supplement moeten trekken en genieten; in geval de 
voornoemde som (1.700 gulden) de gelijkheid te boven zou gaan, zo zal 
hij het surplus moeten goed doen aan de na te noemen erfgenamen zodat 
de kavels een gelijke waarde krijgen. Ze laat ook al aan Michael Maes 
voor zijn goede diensten aan haar gedaan en nog andere redenen een som 
van 100 gulden courant geld. Zij wil dat de uitvoering van haar laatste wil 
wordt uitgevoerd en dat dispuut tussen erfgenamen wordt voorkomen. Te 
meer omdat Michael Maes met toestemming van de testatrice heeft verdis-
penseert12 aan de gezegde hofstede met het bouwen van een andere hof-
stede met schuur en stallingen voor de som van ongeveer 1.700 gulden. 
Nog uit de akte: “Wanneer iemand van de erfgenamen haar zoon zonder 
patibuleren met processen of uit reden voorschreven so laet en maeckt zij 
ter execentie van alle andere voorwaerden aen Michael Maes alle haere 
goederen ende erven actieven en crediteren geene gereserveert waere en 
op welk plaetse die gelegen zijn comende daer mede ter disproportie van 
haer andere goederen. Michael Maes voor de eerste staeck. Hieronimus 
Van Humbeeck gehuwd met Anna Maes tweede staecke. Anna Maes wijlen 
Peeter’s dochter haer nicht daer moeder af is Anna Caluwé voor de derde 
staecke. Anna Caluwé zij mag geen recht van bezit of tochte hebben.”

Joanna Peeters, de echtgenote van brouwer Michael Maes, overleed op 
woensdag 30 augustus 1730 in Puurs op 33-jarige leeftijd. Haar man 
bleef achter met drie jonge kinderen. Hierominus Van Humbeeck en Gillis 
Peeters werden als voogden aangesteld. Op 3 juni 1747 overleed ook Mi-
chael Maes zelf. De nog altijd minderjarige kinderen werden opgevangen 
door hun grootmoeder Maria Van Damme13. Eén van hen, Petrus Maes 

Detail uit de schepenakte-erfbrief van 11 december 1721

Detail uit testament van Maria Van Damme van 16 mei 1737
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(1726-1757), studeerde voor notaris, maar werd onder toezicht van zijn 
grootmoeder en voogden ook brouwer in Den Engel . 

Op 29 mei 1750 werd Maria Van Damme te Puurs begraven. Ze was bijna 
89 jaar. 

Zoals voorzien bij testament kwam bij de scheiding en deling14 van de 
erfenis de brouwerij-herberg Den Engel in het bezit van de wezen van 
wijlen Michael Maes en Joanna Peeters. Bij de verdeling waren genoemde 
voogden aanwezig omdat er nog minderjarige kinderen waren. De eigen-
lijke verdeling vond pas plaats toen ze alle drie meerderjarig waren, meer 
bepaald  op 29 januari 1754. 

Petrus Maes (1726-1757), die vanaf 25 augustus 1750 als notaris te Puurs 
werd aangesteld, bleef ook brouwer-herbergier in Den Engel. Hij trouwde 
in Puurs op 11 mei 1751 met Maria Anna Pauwels (1729-1803). Uit dit 
huwelijk werden in Puurs vijf kinderen geboren. Bij de volkstelling van 27 
december 1754 vinden wij Petrus Maes terug als ’notaris en tapper’:

Net als zijn vader Michael en zijn grootvader Joannes overleed Petrus 
Maes op jonge leeftijd. Hij was niet eens 31 toen hij op zaterdag 7 mei 
1757 in de kerk15 van Puurs werd begraven in het familiegraf van zijn 
schoonfamilie  Pauwels. Zijn weduwe Maria Anna Pauwels bleef met de 
kinderen in Den Engel wonen en met de hulp van familie en personeel 
gingen de activiteiten er gewoon verder.

De familie Smedts (1759 – 1834)

Op 8 juni 1759 hertrouwde Maria Anna Pauwels (30 jaar) met Petrus Ja-
cobus Smedts (1724-1800) uit Schelle. Uit dit huwelijk werden in Puurs 
negen kinderen geboren. Petrus Jacobus Smedts was jarenlang schepen te 
Puurs. Met de komst van de Fransen in 1794 brak op allerlei gebieden een 
onrustige en moeilijke tijd aan. Tal van maatregelen, belastingen en be-
perkingen werden aan de bevolking opgelegd. Het brouwen van bier werd 
moeilijk omdat de grondstoffen werden aangeslagen voor levering aan 
de bezetter. Op 11 november 1794 hielden de Fransen te Puurs een land-
bouwtelling. Aan alle gezinshoofden werd onder meer gevraagd hoeveel 
mensen bij hen inwoonden, hoeveel land zij bewerkten, welke gewassen ze 
teelden en over hoeveel vee en grondstoffen zij beschikten. De controleurs 

begonnen hun rondgang in Den Engel, bij Petrus Jacobus Smedts. Uit het 
verslag blijkt dat hij toen flink onder vuur kwam te liggen omdat hij een 
“bier- en azijnbrouwerij” bezat. Als schepen werd hij door de Fransen bo-
vendien gelast om mee te gaan van huis tot huis voor het opstellen van het 
rapport. In de volkstelling van 179616 staat Petrus Jacobus Smedts vermeld 
als herbergier. Mogelijk had hij het brouwen toen al aan zijn zonen over-
gelaten. Als personeel worden vermeld: Petronella Huys (17 jaar) als meid 
en Jan Verhasselt (21 jaar) als knecht. Petrus Jacobus Smedts overleed op 
28 februari 180017 te Puurs.

De zerksteen van de familie Pauwels, in de kerk van Puurs, vermeldt de 
naam en overlijdensdatum van Petrus Jacobus Smedts. Begraven werd hij 
daar nochtans niet want sinds 1784 was het verboden om mensen in de 
kerk te begraven. Maria Anna Pauwels overleed te Puurs op 8 mei 1803. 
Ook haar naam en overlijdensdatum staan op de zerksteen. Hun jongste 
zoon Judocus Smedts (1771-1834) zette de brouwactiviteiten in Den Engel 
verder. Hij trouwde in Puurs op 27 juni 1804 met de vroegere meid Pe-
tronella Huys (1778-1818). Uit dit huwelijk werden in Puurs zes kinderen 
geboren. Petronella had voordien reeds een dochter, Joanna Huys (1802-
1886), die niet erkend werd door Judocus Smedts.

Op 8 juni 180518 vond de verdeling plaats van het sterfhuis van wijlen 
Petrus Jacobus Smedts en Maria Anna Pauwels. Door lot C kwam de brou-
werij-herberg Den Engel in het bezit van Judocus Smedts. Zijn echtgenote 
Petronella Huys overleed op 25 mei 1818 te Puurs op 40-jarige leeftijd. Ze 
liet vijf minderjarige kinderen achter. Ongebruikelijk voor die tijd wachtte 
Judocus tien jaar vooraleer te hertrouwen met Joanna Dorothea De Wach-
ter (1798-1876). Het huwelijkscontract19 werd gesloten op 20 november 
1828 en het huwelijk zelf vond plaats in Puurs op 26 november. Judocus 
was 57 jaar en Joanna 30. Uit dit huwelijk werden in Puurs drie kinde-
ren geboren. Omdat Judocus Smedts zonder huwelijkscontract getrouwd 

Begraafakte van Maria Van Damme uit de parochieregisters van Puurs

De volkstelling van Puurs in 1754

Puurs 1787. Huis nummer 83 is brouwerij-herberg DenEngel van Petrus Jacobus Smedts
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was met zijn eerste vrouw Petronella Huys, werd er op verzoek van de 
voogden van hun kinderen een inventaris20 opgemaakt van de roerende 
en onroerende goederen. Daaruit blijkt dat er nog volop gebrouwen werd 
in Den Engel.
 
Judocus Smedts overleed op 62-jarige leeftijd in Puurs op vrijdag 14 febru-
ari 1834. Later blijkt dat dit het einde betekende van de brouwactiviteiten 
in Den Engel. Dat er geen goede verstandhouding bestond tussen de we-
duwe Joanna Dorothea De Wachter21 en de kinderen uit het eerste huwelijk 
van Judocus Smedts kunnen we afleiden uit diverse documenten in het 
notariaat. Vrederechter Joannes Baptista Van Campenhout diende zelfs al-
les te verzegelen. Op 20 februari 1834 maakten de notarissen Franciscus 
Erix en Carolus Guilielmus Moens een inventaris22 van alle roerende en 
onroerende goederen, én van de schulden en de baten van ‘het sterfhuis’ 
Den Engel van Judocus Smedts. Brouwer Joannes Baptista De Hertogh en 
brandewijnstoker Joannes Franciscus Cloostermans werden aangesteld om 
de juiste prijzen te bepalen.

Bij vonnis van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Mechelen op 6 maart 
1834 werd overgegaan tot de openbare verkoop23 van de onroerende 
goederen uit het sterfhuis van wijlen Judocus Smedts. De eerste zitdag 
vond plaats op donderdag 20 maart 1834 om twee uur na de middag in 
Den Engel zelf.
De eerste ‘koop’ was: “een groot huys met verscheyde kaemers, kelders, 
zolders, open plaets, brouwerij, mouterij, schuer, stal met de brouwketels, 
kuyp, koelbak, ast, immers al wat er aen den grond en nagelvast, groot 
van erve ontrent vier roeden vijftig ellen, gelijk alles gestaen en gelegen 
is binnen Puers op de merkt bij de kerk, zijnde een herberg genaemd Den 
Engel.” 

De definitieve verkoop gebeurde op 27 maart 1834: Den Engel werd voor 
6.270 frank verkocht aan Antonius Augustinus Van Hoomissen, schipper 
en koopman te Puurs. Op 2 april 183424 werd ook de inboedel openbaar 
verkocht voor de som van 2.978,20 frank. 

Zo kwam na meer dan twee eeuwen een einde aan de band tussen Den 
Engel en de brouwersfamilie Maes. 

De familie Van Hoomissen (1834 – 1889)

De nieuwe eigenaar Antonius Augustinus Van Hoomissen (1788-1838) 
kwam zelf ook uit een brouwersfamilie. Hij was een zoon van Petrus Van 
Hoomissen en Joanna Maria Pauwels, brouwers in De Zwaan op de Eikse 
Amer te Puurs. Hij was op 16 juni 1830 in Willebroek getrouwd met Ma-
ria Thomas (1802-1875). Uit dit huwelijk werd in Puurs op 17 juni 1831 
Joanna Francisca geboren. Zij zetten de brouwactiviteiten in Den Engel 
niet meer voort. Voortaan was het alleen nog een herberg. Het achterste 
gedeelte was ondertussen in het bezit gekomen van Joanna Dorothea De 
Wachter, die het op 10 oktober 1834 verkocht25 aan Joannes Franciscus 
Hermans, glazenmaker, en zijn vrouw Anna Catharina De Smet. Dat ge-
deelte werd omschreven als: “Eene woonplaets met ontrent een neerland-
sche roede erve, waer op de selve gebouwdt is, gestaen en gelegen binnen 
Puers aen de merkt, en gescheyden van d’hofstede genaemd Den Engel, 
bestaende deze woonplaets in eene groote kaemer, achterkamerke, kel-
der, trap, bovenkaemers, zolder, open plaets komende van in den hoek 
vant washuys van Den Engel tot tegen de muur van de brouwerij. Prijs 
1.269,64 fr.”

Antonius Augustinus Van Hoomissen heeft weinig genot gehad van zijn 
aankoop want de man overleed al op 1 februari 1838. Bij familieraad 
gehouden voor de vrederechter van Puurs op 3 april 1838 werd Franciscus 
Van Hoomissen, brouwer op de Eikse Amer, als voogd van de minderjarige 
dochter Joanna Francisca aangesteld. Uit de inventaris van het sterfhuis26, 
opgesteld op 4 november 1840, blijkt dat de ketels, koelbak en andere 

Puurs 1807 - kaart van Gigault - brouwerij-herberg Den Engel

Puurs 1860 - detail POPP-kaart. De pijl duidt Den Engel aan.
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brouwbenodigdheden ondertussen waren uitgebroken en verkocht. Maria 
Thomas hertrouwde te Puurs op 11 november 1840 met bakker Joannes 
Baptista Weyns (1807-1854). In het bevolkingsregister van Puurs (1857) 
wordt zij vermeld als broodbakster, blauwverfster, tapster en winkelierster.

Op 14 februari 1860 trouwde dochter Joanna Francisca Van Hoomissen 
(1831-1889) in Puurs met vlaskoopman Desiré Huyge (1825-1887). Zij 
bleven in Den Engel wonen en werden er de eigenaars van in 1875. Bij 
testament27 duidden zij als hun erfgenamen aan: Ludovicus Josephus Bos-
serez en Coleta Joanna Van Assche uit Kalfort, en Henricus Huyge en Maria 
De Block uit Kuregem. Die erfgenamen gingen op 29 april 1889 in Puurs 
over tot de openbare verkoop van Den Engel28. 

Het goed werd toen als volgt omschreven: “Een fraai burgershuis, genaamd 
Den Engel, kunnende dienen voor renteniers, winkel en herbergiershuis, 
hebbende eetkamer, spreekkamer, salon, bovenkamers, keuken, grooten 
kelder, bornput en regenput, hof wel beplant met fruitbomen in volle op-
brengst en verdere aanhorigheden, het al groot volgens kadaster vier aren 
vijf centiaren gestaan en gelegen aan de botermarkt, wijk B nummer 258 
g van ‘t kadastraal plan”. 

De uiteindelijke toewijzing vond plaats op 6 mei 1889 om drie uur in de 
namiddag in de herberg De Half-Maan in Puurs bij Josephus Ludovicus Van 
Cauwenbergh. Die laatste werd trouwens ook de nieuwe eigenaar. 29

De families Van Cauwenbergh en Mees (1889 – 1928)

Josephus Ludovicus Van Cauwenbergh (1840-1927) was gehuwd (1879) 
met Clementina Josepha Verheyden (1842-1906). Hij was herbergier en 
boterkoopman te Puurs. Uit hun huwelijk werd op 12 september 1883 in 
Puurs Irma Joanna Catharina Van Cauwenbergh geboren. Zij werd mede-
eigenaar van Den Engel in 1907. Ze trouwde op 29 augustus 1916 in 
Puurs met Henricus Dominicus Mees (1878-1957), die later onderwijzer 

werd in Oppuurs. Irma Joanna Catharina Van Cauwenbergh overleed te 
Puurs op 14 augustus 1917. Haar man hertrouwde maar bleef mede-
eigenaar van het gebouw tot het op 2 oktober 1928 werd afgebroken. 
Daarmee was het vat van Den Engel na minstens drie eeuwen brouw- en/
of tapactiviteit helemaal af.  

Cijns en rente belast op het huis Den Engel

Cijnzen waren jaarlijkse rechten die geheven werden op het gebruik van 
onroerend goed. In de 17de-18de eeuw gebeurde het vaak dat gronden 
in gebruik werden gegeven tegen vaste jaarlijkse en ‘eeuwigdurende’ 
cijnsvergoedingen in geld en/of natura. De meeste huiseigenaars in Puurs 
moesten aan de Sint-Bernardsabdij te Hemiksem, de historische bezitters 
of rechtenhouders van de heerlijkheid Puurs, een cijns betalen voor de 
grond waarop hun huizen waren gebouwd. Voor het huis Den Engel is deze 
belasting in de erfbrief van 11 december 1721 (zie hoger) duidelijk om-
schreven als volgt: “Het voors. huys is belast in cheyns aan het Godshuys 
van St.Bernaerts tot 5 oorden s’jaers en tot dyen met eene pot wyn tot acht 
stuivers s’jaers en 1 stuyver aen de kercke alhier”. “Den hof is belast met 
eene cheyns van  dry stuivers en half s’jaers aan het voorseyde Godshuys 
van St.Bernaerts”.

Daarnaast waren op vele eigendommen ook renten gevestigd: dat waren 
een soort hypotheken, jaarlijks te betalen bedragen waarvoor een onroe-
rend goed als pand gesteld werd. Deze renten waren oneindig verhandel-
baar en de abdij van Sint-Bernards had er vele gekocht en gekregen. Van 
de lening van 1650 gulden door Maria Van Damme gedaan bij Joannes 
Baptista Van Der Zanden, koopman te Antwerpen (zie hoger), bleef nog 
675 gulden onafgelost. Dat bedrag werd omgezet in een eeuwigdurende 
rente die door Joanna Isabella Clara Van Der Zanden en haar man Petrus 
Michael Josephus De Bruyn ook verkocht30 werd aan de Sint-Bernardsabdij 
te Hemiksem, op 12 juni 1762.

In de schepenakte van 29 januari 1754, die vermeldt dat Den Engel bij 
blinde loting in het bezit kwam van Petrus Maes staat: “wesende vrij 
ende onbelast uytgenomen tot vijf oorden in ceijns aen het Godshuys van 
St.Bernaerts tot dien met eenen pot wijn tot acht stuyvers en eener stuyver 
s’jaers aende kercke”.

Het huis Den Engel te Puurs rond 1925. 
Op de muur achter het bord ‘Bornhem’ is het opschrift De Engel nog te zien.

Uit de erfbrief van 11 december 1721 (detail).
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In de kavelingsakte van 8 juni 1805, waardoor Den Engel in het bezit 
kwam van Judocus Smedts en Petronella Huys, vermeldt notaris Jacobus 
Moens enkel dat er jaarlijks een kleine cijns moest betaald worden aan de 
kerk van Puurs. Omdat genoemde abdij ondertussen was opgeheven, is 
er in deze akte geen sprake van de rente. Op 14 maart 1834 wordt door 
notaris Franciscus Erix een akte opgesteld31 waardoor de kerkfabriek van 
Puurs bezit neemt van de erfelijke rente van Sint-Bernards, volgens het 
koninklijk besluit van 7 januari 1834. Van mogelijke betalingen tussen 
1796 en 1834 zijn (nog) geen gegevens gevonden.  

In de akte32 van 20 maart 1834, waar de voorwaarden vermeld worden 
voor de openbare verkoop van het huis Den Engel, wordt de rente als volgt 
omschreven: “Deze koop belast met een kapitale rente van veertienhon-
derdachtentwintig frank zevenvijftig centiemen, die de koper kan houden 
staan en korten op zijn koopsom croiserende tegen drie ten honderd geld 
van geld zijnde jaarlijks twee en veertig frank vijf en tachtig centiemen, 
altijd vallend de zeventiende december, oorspronkelijk gevestigd bij akte 
gepasseerd voor schepenen van Puurs de twee en twintigste december 
1722 thans in het profijt van het kerkfabriek te Puurs, die het bezit heeft 
genomen als afkomstig van d’Abdij van St.Bernaerds, volgens akte daar-
over bij notaris Erix te Puers den veertiende maart laatstleden.”

In een notarisakte33 van 20 oktober 1864 werd door Joanna Francisca Van 
Hoomissen en haar echtgenoot Desiré Huyge aan de kerkfabriek te Puurs 
de jaarlijkse rente, belast op het huis Den Engel, van 42,85 fr hernieuwd 
(nieuwe titel). Bij de lasten en voorwaarden in de akte van openbare ver-
koop34 van Den Engel op 29 april 1889 vinden wij dezelfde omschrijving 
als in 1834, beginnende: “Deze koop is belast met eene eeuwigdurende 
capitale rente van veertienhonderdachtentwintig frank en zevenvijftig cen-
tiemen.” 

Eindnoten
1 Brouwersfamilie door de eeuwen heen te Puurs
2 Er zijn voor Puurs geen parochieregisters, met overlijdens/begrafenissen bewaard van voor 1680, 

maar Katelijne DE MAEYER, weduwe Jacob MAES, en haar zoon Jan MAES verklaren op 20 augustus 
1653 voor notaris Van Paesschen te Liezele, dat Jacob Maes drie jaar geleden is overleden

3 RAA - schepenbank Puurs akte 1 december 1681 -265v°
4 Jan MOORTGAT was graanverkoper te Antwerpen en afkomstig uit Sint-Amands. Huwde te Dender-

monde (1645) met Esther Rosa SPANOGHE en ze woonden te Antwerpen waar ze nakomelingen, 
patrimonium en een fortuin hebben nagelaten. 

5 RAA – schepenbank Schelle akte van 23 september 1706
6 RAA - schepenbank Puurs constitutiebrief van 12 december 1721
7 RAA - schepenbank Puurs akte 11 december 1721 - 273r°.
8 RAA - notaris Jan DE COCK te Willebroek – akte 1529 van 1 juni 1733.
9 RAA – notaris Adrianus VERHEYDEN te Puurs – akte 2096 van 16 mei 1737.
10 RAA – notaris Adrianus Josephus AERTS te Puurs – akte 195 van 26 april 1740.
11 Maria VAN DAMME was doopgetuige van Maria VAN HUMBEECK haar kleindochter. 
12 Met toestemming. 
13 RAA - schepenbank Puurs akte van 6 april 1748.
14 RAA - schepenbank Puurs akte van 26 september 1750.
15 Dirk BINON - PUURS Sint-Pieterskerk - SEPULTA EST…. (2002)
16 Dirk BINON – Volkstelling 1796 Puurs (1994)
17 Het overlijden werd aangegeven (BS Puurs akte 28 - 9 ventôse jaar 8) door zijn oudste dochter 

Joanna Josepha Smedts en Henricus De Saedeleer
18 RAA – notaris Jacobus MOENS (1797-1833) te Puurs – akte 188 van 8 juni 1805.
19 RAA - notaris Franciscus ERIX (1811-1845) te Puurs – akte 3554  20 november 1828.
20 RAA - notaris Franciscus ERIX (1811-1845) te Puurs – akte 3564  1 december 1828.
21 Joanna Dorothea De Wachter hertrouwde te Puurs op 24 december 1834 met veld-wachter Francis-

cus Janssens (1799-1885).
22 RAA - notaris Franciscus ERIX (1811-1845) te Puurs – akte 4562 van 20 februari 1834.
23 RAA - notaris Franciscus ERIX (1811-1845) te Puurs – akte 4635 van 20 maart 1834.
24 RAA - notaris Franciscus ERIX (1811-1845) te Puurs – akte 4644 van 2 april 1834.
25 RAA - notaris Franciscus ERIX (1811-1845) te Puurs – akte 4738 van 10 oktober 1834.
26 RAA - notaris Franciscus ERIX (1811-1845) te Puurs – akte 5958  4 november 1840.
27 RAA - notaris Adolphus VERBELEN (1884-1921) te Puurs – akte 843-844 14 februari 1887.
28 RAA - notaris Adolphus VERBELEN (1884-1921) te Puurs – akte 1633  29 april 1889.
29 Hij woonde in de Half-Maan tot 1893 en vanaf 1894 in Den Engel, waar hij hoeden en petten 

verkocht.
30 SAA - notaris Edward VAN TILBORGH (1737-1778) te Antwerpen – akte 69 van 12 juni 1762. 
31 RAA - notaris Franciscus ERIX (1811-1845) te Puurs – akte 4611 van 14 maart 1834.
32 RAA - notaris Franciscus ERIX (1811-1845) te Puurs – akte 4635 van 20 maart 1834.
33 Notaris Joannes Baptista VERBELEN (1858-1895) te Puurs – akte 1507 van 20 oktober 1864.
34 Notaris Adolphus VERBELEN (1884-1921) te Puurs – akte 1633 van 29 april 1889.

Meegedeeld: Kastelse Boekskes
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februari-maart nr. 1, Gent, OKV, 2014 (over restauratie paneelschilde-
rij (1608) uit de kerk van Hingene) 

Marijn DE VALK, Werkzaamheden, in Nieuwsbrief 1 Bibliotheek Sint-Ber-
nardusabdij Bornem, 2013 

Marijn DE VALK, Enorme vooruitgang geboekt. Vorming van de medewer-
kers. Aanpak schimmels in de bibliotheek, in Nieuwsbrief 2 Biblio-
theek Sint-Bernardusabdij Bornem, 2013

Marijn DE VALK, Kwaliteit en kwantiteit, in Nieuwsbrief 3, Bibliotheek Sint-
Bernardusabdij Bornem, 2014

Marijn DE VALK, Boeken in de hoofdrol, in Nieuwsbrief 4, Bibliotheek Sint-
Bernardusabdij Bornem, 2014

Marijn DE VALK, Aan het woord: Gert Van Kerckhoven, in Nieuwsbrief 4 
Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem, 2014 

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, Cacao van Urselia, in 
Kasteel d’Ursel Magazine, mei-juni-juli 2013, 
p.10-11

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, Uilskuikens in het Kas-
teel, in Kasteel d’Ursel Magazine, mei-juni-juli 
2013, p. 12-13 

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, De familie d’Ursel tijdens de 
Groote Oorlog, in Kasteel d’Ursel Magazine, februari-maart-april 
2014, p. 7

Koen DE VLIEGER-DE WILDE, Het kasteel en het dorp. De relatie tussen de 
hertog d’Ursel en de Hingenaars (1878-1903), in Benny Croket (red.), 
Klein-Brabant in de eeuw van Conscience, p. 223-234

DUO XXI [Elke Tierens, fluit, Jan Charlet, marimba en vibrafoon en met 
Björn Denys, percussie], Walking Through (Full CD), 2013  

Jean-Marie DUPONT, Aan het woord: Jean-Marie Dupont, in  Nieuwsbrief 3 
Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem, 2014

Baudouin d’URSEL, “Doe uw plicht” in Kasteel d’Ursel Magazine, februari-
maart-april 2014, p. 4-6 

ER, Klassiek klarinettist Walter Boeykens overleden, in De Morgen, 24 
april 2013  

GDB, Expo over Eugeen Van Mieghem in Verhaerenmuseum, in Het 
Nieuwsblad, 26 juni 2013

Luc GOETEYN (Hingene) en Chris JACOBSON, In het oog van de storm. 
Over mensen, geschiedenis en klimaatverandering, Brussel,  ASP 
(Academic&scientific publishers), 284 blz. 
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GMA, Luc Morjeau is voortaan ridder [van het Grafelijk Genootschap van 
de Klein-Brabantse asperge], in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 
18de jaargang, nr, 21, 22 mei 2013, p. 28 

Geert GOIRIS, Lying awake, Amsterdam, Roma Publications, 2013, 175  
blz. 

Rik HEMMERIJCKX, Met zicht op de Schelde, Het graf 
van Emile Verhaeren in Sint-Amands, Antwerpen, 
Provinciebestuur Dienst Erfgoed, 2013, 8 blz. 

HINGENE, Tentoonstelling Vrouwen met stijl. Vier 
penseelprinsessen in Hingene, in Kasteel d’Ursel 
Magazine, mei-juni-juli 2013, p. 14 en augustus-
september-oktober 2013, p. 4-7

HINGENE, Beeldbank. De oudste afbeelding van De Notelaer, in Kasteel 
d’Ursel Magazine, mei-juni-juli 2013, p. 16

HINGENE, Beeldbank. Heimwee naar Hingene, in Kasteel d’Ursel Maga-
zine, augustus-september-oktober 2013, p. 16

HINGENE, Beeldbank. Een schrijn voor Wolfy, in Kasteel d’Ursel Magazine, 
februari-maart-april 2014, p. 16 

Filip HOOGHE, De heerlijkheid van de Vrouw van Rumst in Haasdonk, 
Hingene en Bornem (1408), in Mededelingen van de Vereniging voor 
Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 24, juni 2013, p. 7-18. (met vervolg 
transcriptie door Filip Hooghe en Benny Croket van het document ter-
zake uit het Bornems kasteelarchief)

Filip HOOGHE, 2 jaar werking Erfgoedhuis De Cateleyn, in Mededelingen 
van de Verenging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 24, juni 
2013, p. 37 

Filip HOOGHE, De economische impact van de graven de Marnix in het 
Bornem van de negentiende eeuw, in Benny Croket (red.), Klein-
Brabant in de eeuw van Conscience, p. 196-213

Amy JUNE [Bornem], Waarom, mama?, Soest, Boekscout, 2013 

Kasteel d’Ursel Magazine, Antwerpen, Provinciebestuur, 9de jaargang, nr. 
34, mei-juni-juli 2013, 16 blz. (Met bijdragen van Veerle Moens, Koen 
De Vlieger-De Wilde, Thomas Van Driessche)

Kasteel d’Ursel Magazine, Antwerpen, Provinciebestuur, 9de jaargang, nr. 
35, augustus-september-oktober 2013, 16 blz. (Met bijdragen van 
Wendy Wiertz, Frieda Sorber & Wim Mertens) 

Kasteel d’Ursel Magazine, Antwerpen, Provinciebestuur, 9de jrg., nr. 36, 
november-december 2013-januari 2014, 16 blz. (Tien jaar nieuw le-
ven; Vrouwen met stijl; Chinees behang)

Kasteel d’Ursel Magazine, Antwerpen, Provinciebestuur, 10de jaargang, nr. 
37, februari-maart-april 2014, 16 blz. (Met bijdragen van Baudouin 
d’Ursel en Koen De Vlieger-De Wilde en Beeldbank: Een schrijn voor 
Wolfy) 

KLEIN-BRABANT, Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in 
Klein-Brabant vzw, Hingene, Erfgoedhuis De Casteleyn, nr. 24, juni 
2013, 40 blz. 

KLEIN-BRABANT, De 19de eeuw in Klein-Brabant grondiger bekeken, in 
Publideluxe magazine, Puurs, Drukkerij Baeté, december 2013, p. 36 

KLEIN-BRABANT, Fietsen langs vlasrootputten Klein-Brabant, 
Dendermonde, Regionaal landschap Schelde-Durme, 
2014, 24 blz. 

KLEIN-BRABANT, Wandelen langs trage wegen in Klein-
Brabant, Dendermonde, Regionaal landschap Schelde-
Durme, 2014, 24 blz. 

KLEIN-BRABANT, Wandelen in het stiltegebied [Hingene en 
Weert], Dendermonde, Regionaal landschap Schelde-
Durme, 2014, 24 blz. 

Landschapskrant Schelde-Durme, Dendermonde, Regionaal 
Landschap Schelde-Durme, jrg. 8, nr. 2, najaar 2013, 
jrg.9, nr. 1, april 2014, 16 blz. 

Abt LEO van de Sint-Bernardusabdij, Aan het woord: Abt 
Leo, in Nieuwsbrief 2 Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem, 2013. 

Gunter MAES, De avonturen van … Luc Morjaeu [Puurs] zet levenswerk 
van Willy Vandersteen verder, in Publideluxe magazine, Puurs, Druk-
kerij Baeté, december 2013, p. 16-17. 

Willy MEERSMAN, Liezele van de kaart. Historiek van 
vier jaar oorlog in Liezele 1914-1918, Liezele, 
Linsella, Werkgroep Heem- en geschiedkunde 
Liezele, 2014, 104 blz. 

Karel MICHIELS, Michiels, een geslacht in Klein-
Brabant, in Mededelingen van de Vereniging 
voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 24, juni 
2013, p. 20-21.

Eric MIN, De taal krijgt een beurt van vurige verzen, in De Morgen, 19 juni 
2013 (over de vertalingen Hallucinerend platteland & Tentakelsteden)

Veerle MOENS, Na(ar) De Natuur, in Kasteel d’Ursel Magazine, mei-juni-
juli 2013, p. 4-5

Anne-Marie MUSSCHOOT, Kroniek oktober 2012-september 2013, in Me-
dedelingen van het Cyriel Buyssegenootschap XXIX, Gent, 2014. (o.a. 
over de biografie “Emile Verhaeren, Vlaams dichter voor Europa”)
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Vic NACHTERGAELE, Emile Verhaeren, Vlaams dichter voor Europa, in Me-
dedelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 
24, juni 2013, p. 22-24

PAJO, Panamarenko in Puurs, in De Streekkrant, 27 november 2013, p. 1 

PAS, Nieuw seizoen vlechtmuseum De Zilverreiger, in Publi-Nieuws, Puurs, 
Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 16, 17 april 2013, p. 13 

PAS, 18de Bornemfestival Hommage Walter Boeykens, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 28, 10 juli 2013, p. 8

PAS, Eugeen Van Mieghem in het Verhaerenmuseum, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 26, 26 mei 2013, p. 44

PAS, Tentoonstelling Harold Van De Perre [te Mariekerke, Palingfestival], 
in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 26, 26 mei 
2013, p. 46 

Danny POLFLIET, Het kunnen allemaal geen soldaten van Napoleon zijn, 
in Benny Croket (red.), Klein-Brabant in de eeuw van Conscience, p. 
174-189 

Patrick POPPE, Topklarinettist Walter Boeykens op 75-jarige leeftijd over-
leden. “Muziek was zijn passie en troost”, in Gazet van Antwerpen, 
24 april 2013

PUURS, Louis Callaert brengt handelsverleden tot leven, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 15, 10 april 2013, p. 28 

PUURS, Tips van een insider. Steven Defoor, directeur van cultuurcentrum 
De Kollebloem in Puurs, licht zijn favoriete expo’s van het moment 
toe, in Provincie Antwerpen 100% EXPO, Antwerpen, Provinciebestuur 
Departement Cultuur, nr. 5,  december 3013-februari 2014, p. 33 

Dirk ROCHTUS, Dominant Duitsland. Economische 
reus, politieke dwerg? Kalmthout, Uitg. Pelckmans-
Walburg Pers, 2013, 228 blz.

Dirk ROCHTUS, Duitsland schuift op naar linkerzijde, 
in De Morgen, 28 november 2013

Pascal SAELENS, Interview Elke Tierens, in Publide-
luxe magazine, Puurs, Drukkerij Baeté, 5de jaar-
gang, nr. 16, mei 2013, p. 20

Pascal SAELENS, Verhaeren ontmoet Van Mieghem, in Gazet van Antwer-
pen, 8 juli 2013

Pascal SAELENS, Hear hear! (a cheer) te gast bij Studio Brussel, in Publi-
deluxe magazine, 5de jaargang, nr. 17, september 2013, p. 24 (over 
zanger en gitarist Tomas Verheyen uit Sint-Amands)  

SAm, Magazine van het gemeentebestuur van Sint-Amands, 48ste jaar-
gang, nr. 130, mei 2013. (Gerd Van Geel verovert met The Arch inter-
nationale podia)

SAm, Magazine van het gemeentebestuur van Sint-Amands, 48ste jaar-
gang, nr. 131, juli 2013, 16 blz.

SAm, Magazine van het gemeenbestuur van Sint-Amands, 48ste jaargang, 
nr. 132, september 2013, 20 blz. (Verhaerengenootschap Sint-Amands 
ontmoet vrienden in Roisin; Nieuw: Emile Verhaerenfietsroute)

SAmagazine, Gemeentebestuur Sint-Amands, 48ste jaargang, nr. 133, no-
vember 2013, 20 blz. (Emile Verhaeren Fietsroute feestelijk ingere-
den; SIM-route breidt uit met Peterplein) 

SAmagazine, Gemeentebestuur Sint-Amands, 49ste jaargang, nr. 134, janu-
ari 2004, 16 blz. (Kunstenaar Danny Selleslagh uit Oppuurs)  

SAmagazine, Gemeentebestuur Sint-Amands, 49ste jrg., nr. 135, maart 
2014, 22 blz. (Peter Holvoet-Hanssen nieuwe dorpsdichter)

Pa[scal] S[AELENS], Bornem: Cultuurraad reikt de cultuurprijs 2013 uit 
aan Eugeen Van Lent, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de 
jaargang, nr. 47, 20 november 2013, p. 4 

Pa[scal] S[AELENS], Hingene: Kasteel d’Ursel viert tien jaar werking, in 
Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jrg, nr. 52, p. 32

Pascal SAELENS, Bornem neemt afscheid van Walter Boeykens. “Met zijn 
muziek bracht hij rust, vreugde en ernst”, in Gazet van Antwerpen, 
29 april 2013

SCHELDELAND, Toeristische gids 2014, Dendermonde, 
Toerisme Scheldeland vzw, 2013, 134 blz. 

SCHELDELAND, Toeristische kaart 2014, Dendermonde, 
Toerisme Scheldeland vzw, 2013 

SCHELDELAND, 100 jaar Groote Oorlog. Fietsen in 
Scheldeland, Dendermonde, Toerisme Schelde-
land vzw, 2014, 92 blz. 

Paul SERVAES, Nieuwe brieven van Emile, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 15, 10 april 2013, 
p. 41 en 19de jaargang, nr. 8, 19 februari 2014, p. 18 

Paul SERVAES, Noodgeld uit de Eerste Wereldoorlog, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 21, 22 mei 2013, p. 4 

Paul SERVAES, Jan Hammenecker-archief in Erfgoedhuis te Hingene, in 
Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, 
nr. 24, juni 2013, p. 6

Paul SERVAES, Proeve van Klein-Brabantse bibliografie (deel 10), in Me-
dedelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 
24, juni 2013

Paul SERVAES, Een nieuwe fietsroute voor het Scheldeland: Emile Verhae-
renfietsroute, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, 
nr. 32 en 33, 12 augustus 2013, p. 16  
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Paul SERVAES, Eerste Wereldoorlog: Emile  Verhaeren en Stefan Brijs, in 
Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 45, 6 Novem-
ber 2013, p. 11

Paul SERVAES, Nieuwe postzegel voor Emile Verhaeren, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 46, 13 november 2013, 
p. 18 

[Paul SERVAES], Klein-Brabantse auteurs op boekenbeurs, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 48, 27 november 2013, p. 
28

Paul SERVAES, Klein-Brabant in de eeuw van Conscience, in Benny Croket 
(red.) Klein-Brabant in de eeuw van Conscience, p. 7-11

Paul SERVAES, Groepsportret met dame. Bekende negentiende-eeuwers uit 
Klein-Brabant, in Benny Croket (red.), Klein-Brabant in de eeuw van 
Conscience, p. 190-195  

Paul SERVAES, Klein-Brabanders in het nieuws: Goedele De Clerck - Dirk 
Rochtus - Steven Defoor - Raoul Bauer - Olivier Van den Bossche - 
Patrick Maervoet, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaar-
gang, nr. 51, p. 22 en 27; 19de jrg. nr. 4, 22 januari 2014, p. 36; 19de 
jrg. nr. 5, 29 januari 2014, p. 24 en 19de jaargang, nr. 16, 16 april 
2014, p. 12 en 22 

Paul SERVAES, In Memoriam. De allerlaatste “deadline” voor Taf Pauwels 
(1945-2013), in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaar-
gang, nr. 52, p.13 

Paul SERVAES, Nieuw orgel van Bornem op CD van Bart Jacobs, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 19de jaargang, nr. 11, 12 maart 2014, 
p. 18 

Paul SERVAES, Werkkamer van Verhaeren op expo te Brussel, in Publi-
Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 19de jrg, nr. 10, 5 maart 2014, p.40 

Paul SERVAES, Nieuwe Engelse Verhaerenbloemlezing, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 19de jaargang, nr. 14, 2 april 2014, p. 20 

TDK, Walter Boeykens overleden, in Het Nieuwsblad, 25 april 2013

TDK, Honderden mensen nemen afscheid van Walter Boeykens, in Het 
Nieuwsblad, 29 april 2013

Olivier VAN DEN BOSSCHE, Du dessin de presse à la 
gravure. Frans Masereel (1889-1972) et la Grande 
Guerre, in Nouvelles de l’Estampe, Paris, Automne 
2013, no. 244, p. 20-31 

Ina VAN DEN BROECK, Griet IVENS, Route N16. 
Public places for private experience, Gent, Art 
Paper Edition, 2013, 172 blz. [Naar aanleiding 
van de tentoonstelling Route N16 tussen Bor-
nem en Mechelen)

Ludo VANDER AA, Mijmeringen, in Nieuwsbrief 
3 Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem, 
2014 

Guido VAN DE VELDE, Op trot langs de palen van Buggenhout en Sint-
Amands, in Ter Palen, Buggenhout, Heemkring “Ter Palen”, 37ste jaar-
gang, nr. 4, december 2013, p. 178-180

Thomas VAN DRIESSCHE, Een nieuwe ijskelder voor kasteel d’Ursel (1868), 
in Kasteel d’Ursel Magazine, mei-juni-juli 2013, p. 6-7 

Jo VAN EETVELT, In memoriam Walter Boeykens, in Publi-Nieuws, Puurs, 
Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 19, p.10 

Roger VANHOECK, Heksen moeten branden. De heks 
van Nattenhaasdonk, Sint-Niklaas, Uitgeverij 
Abimo, 2013, 200 blz. 

Roger VANHOECK, Banga Slet, Sint-Niklaas, Uitge-
verij Abimo, 213, 200 blz. 

W[im] V[AN HOEYMISSEN], Abdijbibliotheek in-
ventariseert 30.000 boeken, in Publi-Nieuws, 
Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 15, 
10 april 2013, p. 6 

W[im] V[AN HOEYMISSEN], Paul Servaes benoemd tot erelid Toerisme 
Klein-Brabant-Scheldeland, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 
18de jaargang, nr. 17, 24 april 2013, p. 4 

W[im] V[AN HOEYMISSEN], 90-jarige Juul Lambrechts in de ‘zielenadel’ 
verheven, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 
26, 26 mei 2013, p. 4 

W(im] V[AN HOEYMISSEN], “Route N 16” koppelt architectuur en kunst, 
in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 25, 19 mei 
2013, p. 30 

W[im] V[AN HOEYMISSEN], Emile Verhaeren gidst fietsers door Schelde-
land, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 38, 
18 september 2013  

W[im] V[AN HOEYMISSEN], Sint-Amands. Dichter Peter Holvoet-Hanssen 
krijgt Peterplein, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaar-
gang, nr. 40, 2 oktober 2013, p. 42 

W[im] V[AN HOEYMISSEN], Historische prijs 2013 gaat naar auteurs kas-
teelboeken, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jaargang, nr. 
51, 18 december 2013, p. 12 
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W[im] V[AN HOEYMISSEN], Vereniging voor Heemkunde stelt jaarboek 
2013 voor, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 18de jrg, nr. 51, 
18 december 2013, p. 34

W[im] V[AN HOEYMISSEN], “Passie voor Verhaeren” geniet Franse belang-
stelling, in Publi-Nieuws, Puurs, Drukkerij Baeté, 19de jrg, nr. 10, 5 
maart 2014, p. 4 

Gert VAN KERCKHOVEN, Korte geschiedenis van abdij en haar bibliotheek, 
in  Nieuwsbrief 1 Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem, 2013

Gert VAN KERCKHOVEN, Uit de biliotheek: Sebastian Münster, in Nieuws-
brief 2 Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem, 2013

Gert VAN KERCKHOVEN, Uit de bibliotheek: Abraham a Santa Clara, in  
Nieuwsbrief 3 Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem, 2014.

Gert VAN KERCKHOVEN, Uit de bibliotheek: Pater Benedictus Van Doninck, 
in Nieuwsbrief 4 Bibliotheek Sint-Bernardusabdij Bornem, 2014

vRe [Edward VAN RANST], Uit Franse eik. Een nieuw Bornems barokorgel, 
in Kerk en Leven, 74ste jaargang, nr. 14, 3 april 2013, p. 1 

Jos VAN STAPPEN, Emile Verhaeren dichter van bij ons, in Ter Palen, Bug-
genhout, Heemkring “Ter Palen, 37ste jaargang, nr. 2, juni 2013, p. 
49-55 

Jasper VERELST, Ruim 600 aanwezigen op uitvaart klarinettist Walter 
Boeykens.  Veel respect en bewondering, in Het Laatste Nieuws, 29 
april 2013 

Emile VERHAEREN, Les Villes tentaculaires, Brussel, 
Onlit Books, 2012, (E-boek)

Emile VERHAEREN, [Contes de Minuit ], Sofia, Biblio-
skop, 2012, 64 blz. (Bulgaarse vertaling door Kras-
simir Kavaldjiev)

Emile VERHAEREN, Le travailleur étrange et autres 
récits, Toulouse, Editions Ombres, 2013 (met illustra-

ties door Frans Masereel en aantekeningen door Roger Berthole), 
192 blz. 

Emile VERHAEREN, Les Campagnes hallucinées, Paris, Hachette Livre BNF, 
2013, 94 blz.

Emile VERHAEREN, Les Apparus dans mes chemins, Paris, Hachette Livre 
BNF, 2013, 104 blz.

Emile VERHAEREN, Les Heures claires, Paris, Hachette Livre BNF, 2013, 
70 blz.

Emile VERHAEREN, Poëmes : Les Bords de la Route, Paris, Hachette Livre 
BNF, 2012, 294 blz.

Emile VERHAEREN, Les Heures, CDMP3, Mons, Autrement dit, 2013 (Voor-
gedragen door Alain Carré)

Emile VERHAEREN, Les Flamandes, Valenciennes, Bibebook, 2013 (gratis 
E-boek)

Emile VERHAEREN, Hallucinerend platteland & Tentakelsteden. Vertaling: 
Stefaan van den Bremt, Leuven, Uitgeverij P, 2013. (Integrale Neder-
landse vertaling van de dichtbundels Les Campagnes hallucinées en 
Les Villes tentaculaires]

Emile VERHAEREN, Poems, Selected, translated & 
introduced by Will Stone, With a Preface by 
Patrick McGuinnes, Todmorden UK, Arc Publica-
tions, 2014, 142 blz. 

Jani VERHEYDEN, Fietsen door poëzie: de Emile 
Verhaeren-route, in Gazet van Antwerpen, 12 
september 2013, p. 18-19 

Karel VERMOESEN, Van kreukels en krekels, in  
Mededelingen van de Vereniging voor Heem-
kunde in Klein-Brabant, nr. 24, juni 2013, p. 35-36 

Walter VERSTRAETEN, Cultureel vertier in Klein-Brabant. Toneel, muziek-
feesten en cavalcades op het einde van de negentiende eeuw, in Benny 
Croket (red.), Klein-Brabant in de eeuw van Conscience, p. 235-255 

Wendy WIERTZ, Een hobby voor vrouwen met stijl, in Kasteel d’Ursel Ma-
gazine, augustus-september-oktober 2013, p. 8-9 

Jos WINCKELMANS, In memoriam Juliaan Maerevoet, in Mededelingen van 
de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant, nr. 24, juni 2013, 
p. 4-5

Stefan ZWEIG, Emile Verhaeren, Paris, Editions Bartillat, 2013
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Schatten op zolder: De ‘drapeau’ van St.-Cecilia.
Of het relaas van de zingende Hingenaren.

Benny Croket

‘In den kampstryd voor het Choorgezang, welke den 26 september te 
Brussel plaats had, heeft de maetschappy van Hingene (Antwerpen) den 
tweeden prys, voor de gemeenten, behaeld. De Hingenaers zongen in 
de Moedertael, en alle vrienden van Nationaliteit zagen met niet weinig 
genoegen, hoe opregt en met hoe veel geestdrift deze echte Vlamingen 
door de menigte werden toegejuicht. Mogt dit schoon voorbeeld anderen 
aenmoedigen, van ook in ’t gezang het eigene boven het vreemde te ver-
kiezen.’
Deze lovende woorden op de Hingense zangvereniging St.-Cecilia vinden 
we in de tweede jaargang van het Kunst- en Letterblad (1841). Dit Gentse 
tijdschrift – een initiatief van Ferdinand Snellaert, literatuurrecensent en 
vriend van Jan Frans Willems en Prudens van Duyse – propageerde om via 
de taal de Vlamingen bewust te maken van hun eigen culturele identiteit. 
In die betekenis moeten we bovenstaande loftuiting lezen. Dat het toeval-
lig over de Hingense zangvereniging gaat, is voor ons mooi meegenomen. 

Want inderdaad, op die zondag tijdens de Brusselse septemberfeesten van 
1841 hadden de Hingense Cecilianen voor een enthousiast publiek het 
beste van zichzelf gegeven op het concours dat werd bijgewoond door ko-
ning Leopold I, zijn echtgenote koningin Louise-Marie en de hertogin van 
Kent. In de reeks van twaalf landelijke zangmaatschappijen – de concours 
waren opgedeeld volgens stedelijke en landelijke verenigingen – waar-
onder Eendracht of l’Union uit Kalfort en het koor van Temse, strandde 
St.-Cecilia net achter de Apollon-zangers van Hamme. 

Het samen zingen in koor: een nieuwigheid? 

Het was de eerste wedstrijd voor koren die in de hoofdstad werd georga-
niseerd. Het fenomeen om zich in groep te meten qua zangtalent bestond 
echter al enkele jaren en is niet los te zien van zowel de amusements-
waarde als de drang om in eender welke kampstrijd de beste te willen zijn. 

Liedjes zingen werkte aanstekelijk voor iedereen. Straat- of marktzangers 
brachten tijdens de kermisdagen hun repertoire van meeslepende rijme-
larijen over gruwelijke moorden en passionele liefdesdrama’s. Het waren 
eenvoudige teksten op door iedereen gekende melodieën. Na enkele ke-
ren aandachtig luisteren zongen de omstanders al minstens het refrein 
mee. Op trouwpartijen en in de herbergen was er wel altijd een gelegen-
heidszanger te vinden die staande op stoel of tafel uit volle borst begon te 
kwelen, al snel gevolgd door min of meer benevelde invallers. Om de sfeer 
er in te krijgen brulden tijdens teerfeesten alle leden het refrein en de 
antwoorden mee op de door de voorzanger ineen geflanste vragen van De 
Snijdersbank. En geregeld werd het eigen gildelied aangeheven. Knechten 
en meiden zongen samen bij het vlegeldorsen in de schuur en zelfs bij hun 

werk op het veld. In de kerk was het vooral de organist die bij hoogdagen, 
gezongen jaargetijden en het zondagse lof de zangpartijen voor zijn reke-
ning nam, hierin bijgestaan door enkele koralen of kerkzangers. 

Maar dit waren alle – het kerkelijke zingen buiten beschouwing gelaten – 
uitingen van volks vermaak en niet te vergelijken met het meerstemmig 
zingen van een a-capellakoor. Vanaf midden jaren dertig van de negen-
tiende eeuw manifesteerden dergelijke zangkoren zich naast harmonieën 
en fanfares. De oorsprong van deze volkse koren was niet het gevolg van 
enige kunstzinnige ambitie in de steden, maar stoelde op de zin naar ont-
spanning in de gemeenten. Gelijkaardig aan zowel de declamatiewedstrij-
den als de concours tussen de harmonies werden in vele dorpen zangwed-
strijden georganiseerd, in het begin voor individuele zangtalenten, maar 
gaandeweg eveneens voor koren.   

In Berlare werd in 1834 op een landtong in een van de vele bochten van 
de Schelde een zangavond ingericht waarbij zangers en koren uit de om-
liggende dorpen dongen naar de eerste prijs. Op de Schelde lagen vele 
bootjes met nieuwsgierige luisteraars. Een koor bracht er oude Vlaamse 
ballades en tweestemmige nocturnes, waaraan een plaatselijk muzikant 
een basse-taille, een lage tenorstem, toevoegde. Na elke zangpartij juich-
ten de mensen en ze applaudisseerden vooral voor deze driestemmige 
koormuziek. 

Wat in Berlare kon, moest ook in andere gemeenten lukken, dachten de 
herbergiers die in deze volksfeesten een commerciële opportuniteit zagen. 
Omdat er een publiek voor was werden vanaf dan in heel wat dorpen rond 
Dendermonde zangwedstrijden voor koren ingericht. Het is dank zij deze 
concours dat hun aantal sterk vermeerderde, van zestig koren in 1841 tot 
258 tien jaar later. Toch werd in de beginperiode veel kritiek gespuid op de 
concours, met name op de onkunde en het favoritisme van de jury.    

Met de jaren verbeterde het muzikale aspect. De eer van de eerste prijs, 
veelal een zilveren erepenning, was voor vele koorleden de stimulans om 
steeds beter te zingen. De meest bekwame leden namen de leiding op zich, 
kochten koorpartituren aan en oefenden met de ganse groep wekelijks 
in een of ander achterzaaltje van een herberg. De zangers, dorpelingen 
die geen enkele muzikale opleiding hadden genoten, leerden eerst hun 
verschillende stemmen afzonderlijk uit het hoofd om daarna door de koor-
leider samengevoegd te worden zodat het na veel en ernstig oefenen een 
meerstemmige koorzang werd. 

In 1841 werd in het Staatsblad een lijst afgedrukt met daarin de namen 
en de plaatsen van zestig geregistreerde zangkoren. In de provincie Ant-
werpen telde men er vier, waaronder het koor uit Kalfort en Ste.-Cécile 
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uit Hingene. Nochtans waren net voor het opstellen van de lijst nog koren 
actief in Bornem, Liezele, Mariekerke en Sint-Amands. Waren ze geen lang 
leven beschoren of hadden ze maar weinig interesse voor het wedstrijdzin-
gen? Open vraag, later vernemen we echter niets meer over deze koren.   
 

Het Hingense St.-Ceciliakoor

Het Hingense St.-Ceciliakoor was wel een blijver en zou geschiedenis schrij-
ven tot ver in de twintigste eeuw. Dit artikel heeft wel niet de intentie die 
hele historie van dit koor uit de doeken te doen. De eerste halve eeuw, 
onder andere in relatie met de teruggevonden standaard, lijkt ons meer 
relevant. 

Op zondag 29 september 1839 vond op de Eikse Amer in Puurs een zang-
wedstrijd plaats. Acht koren maakten hun opwachting en twee ervan kwa-
men uit Hingene. Bijna zeker dat St.-Cecilia erbij was. De eerste keer dat 
ze met naam werd vermeld, was op het concours in Dendermonde op 2 
augustus 1840. Van de vijftien landelijke koren werd St.-Cecilia-Hingene 
de primus. Het jaar 1840 bleek trouwens een topjaar want de Hingense 
zangers herhaalden dit succes in Puurs, in Bornem, in Steendorp en nog-
maals in Dendermonde. De uitstap naar Brussel in september 1841 werd 
een hoogdag voor de vereniging. Terugkeren naar Hingene met de me-
daille voor de tweede plaats werd vast en zeker uitbundig gevierd. Welk 
lied St.-Cecilia in Brussel zong, is niet meer terug te vinden, maar mogelijk 
was het een creatie van een eigen koorlid, omdat in die beginjaren nog 
maar weinig Nederlandstalige partituren beschikbaar waren. Soms werd 
de deelname aan een wedstrijd een echt avontuur. Primo was het in die 

tijd niet evident om een urenlange reis aan te vatten, hetzij te voet of met 
paard en kar, met een beurtschip of met de eerste treinen. Om de trip naar 
Mons (Henegouwen), waar we St.-Cecilia zien optreden, tot een goed einde 
te brengen, zal een uitgekiende voorbereiding noodzakelijk geweest zijn. 
Om nog maar over het taalverschil te zwijgen onderweg en ter plaatse. 

Een bevestiging van oprichtingsjaar 1840 vinden we in de brief van hertog 
d’Ursel, als burgemeester van Hingene, aan de arrondissementscommis-
saris van Mechelen en waarbij deze het palmares opsomt van de ‘Societeyt 
van Ste-Cecilia van Hingene’. In datzelfde jaar zou de zangvereniging zelf 
een concours hebben ingericht. De achttien zangers en vijftien ereleden be-
taalden een maandelijks lidgeld, maar vreemd genoeg ontving het zang-
koor eveneens een jaarlijkse subsidie van de kerkfabriek. De ontvanger 
kreeg dit uitbetaald omdat St.-Cecila de processie opluisterde met gezang. 
Ook flambeeuwdragers en andere medewerkers voor de processie kregen 
toen een vergoeding. 

Het St.-Ceciliakoor werd geleid door Carolus Cornelius D’hooghe, een jonge 
dertiger die al tien jaar koster-organist van de St.-Stefanusparochie was. 
Leuk detail: zijn dooppeter in 1808 was Charles-Joseph hertog d’Ursel. 
Ook zijn vader, Joannes Josephus D’hooghe, was organist en werd de 
stamvader van de D’hooghe’s van Temse en omliggende, waaruit de be-
kende componisten Joseph en Clement D’hooghe. Carolus D’hooghe bleef 
meer dan 56 jaar koster-organist tot bij zijn overlijden in 1884. Als bij-
zonderheid moeten we aanstippen dat de zangkoren van Temse, Bazel en 
later nog Kruibeke eveneens werden bestuurd door een D’hooghe, tevens 
koster-organist in die plaatsen. Eind jaren vijftig was Karel Andries de diri-
gent van St.-Cecilia, later opgevolgd door een zekere De Laet. 

Nadien kwam de muzikale leiding in handen van Eduard Van Kerckhoven, 
tevens stichter van het beroemde Ceciliakoor van Antwerpen, daarna bij 
J. Heynderickx en naar het einde van de eeuw toe werd koster-organist 
August Claesen de man die het koor naar de hoogste zangregionen zou 
brengen en successen verzilverde in Antwerpen, Mechelen, Boom, Niel, 
Dendermonde, enz. Een valse noot viel te noteren bij de Boerenkrijg-
herdenking te Nattenhaasdonk in 1898. Door een dispuut met een andere 
zangvereniging uit de gemeente werd toen de Boerenkrijgfeestcantate niet 
gezongen. Toch werd hen de herinneringsmedaille niet ontzegd.

In welke herberg hun oefenlokaal was in de jaren veertig-vijftig van de 
negentiende eeuw is bij gebrek aan archief nog moeilijk te achterhalen. 
Was het bij de buren van organist D’hooghe in herberg-brouwerij De 
Kroon in de Dorpstraat schuins over de kerk, de latere mandenmakerij 
Schiltz-Roelants, en waar op het einde van de negentiende eeuw koster 
August Claesen een tijdlang woonde? Was het in de herberg St.-Cecilia in 
de Pastorijstraat? Feit is dat we een foto hebben van net voor de eeuw-
wisseling waar het zangkoor is geportretteerd voor herberg D’Half Maen, 
toen uitgebaat door het echtpaar Van Vracem-Raes. Deze herberg lag net 
buiten het dorpscentrum, nabij de Wiel, en buiten het repeteren werd in de 
gelagzaal het jaarlijkse teerfeest gehouden.   
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Tussen de hertogelijke familie d’Ursel en zangkoor St.-Cecilia bestond een 
hartelijke band. Misschien had de relatie van Carolus D’hooghe met zijn 
dooppeter hiermee iets te maken. De hertog moet de oprichting zeker 
positief benaderd hebben want het samen zingen kon de samenhorigheid 
onder de dorpelingen bevorderen. De hertogen-burgemeesters zorgden 
voor de faciliteiten door onder andere hun park te laten gebruiken voor 
feesten ingericht door de maatschappij. Als tegenprestatie luisterden de 
zangers de diners van de hertog op, op momenten dat er belangrijk be-
zoek was. Veelal zongen ze dan koorwerken van Franse componisten, 
aangekocht door de hertog zelf: “Choeur des buveurs” of “Choeur des 
chasseurs”, enz. Hopelijk gaf dit zingen geen aanleiding tot een indigestie 
bij de hoge gasten.       

Tot ver in de twintigste eeuw beoefenden de Cecilianen hun hobby, met 
zowel hoogte- als dieptepunten. Maar de meeste zangkoren konden gelijk 
vele andere verenigingen niet optornen tegen de moderne tijd met zijn 
nieuwe vormen van amusement. Uitgezongen stopte St.-Cecilia-Hingene 
omstreeks 1964. 

Een unieke standaard

Op de zangwedstrijden was elk koor herkenbaar aan zijn standaard: een 
vaandel waarop minstens de naam van de zangmaatschappij stond en hun 
plaats van herkomst. Ook St.-Cecilia had in zijn prille beginjaren dergelijk 
vaandel. Het moet een vaandel geweest zijn met geborduurde motieven op 
groen fluweel. Deze eerste standaard is niet bewaard gebleven. 

Zo’n twintig jaar na hun oprichting werd het tijd om een meer prestigieuze 
‘drapeau’ aan te kopen. En in goede verstandhouding met hertog d’Ursel 
zorgde deze voor de financiering en vermoedelijk ook voor de contacten 
tussen het bestuur en de fabrikant. Het nieuwe vaandel kwam zomaar niet 
uit het eerste beste atelier. Men ging te rade bij de firma Eugeen Melotte 
in Brussel, gespecialiseerd in broderie en passementwerk. Deze firma had 
een sterke reputatie voor het vervaardigen van kerkelijke ornamenten. 
Melotte was erg bekend voor zijn borduur- en garnierwerk met goud- en 
zilverdraad op velours, zodanig dat hij op de internationale beurzen van 
Londen en Parijs medailles behaalde. Melotte bezat bovendien een brevet 
voor een veelkleurig drukprocedé op stoffen, wat ze zelf ‘melochromogra-
fie’ noemden. Het was dan ook niet te verwonderen dat Eugeen Melotte 
hofleverancier was voor koningin Louise-Marie, denkelijk van geborduur-
de muiltjes en bedrukte stoffen.     

Het vaandel is een pareltje van gouden brokaatversiering op donkerblauw 
fluweel. Centraal staat Sint-Cecilia, de patrones van de muzikanten, zin-
gend afgebeeld aan het orgel. De tinten rood, geel en blauw maken de 
tekening erg kleurrijk. De hertogskroon boven het wapenschild van de 
familie d’Ursel is markant aanwezig. Twee koningskroontjes verwijzen 
naar de verheffing tot koninklijke maatschappij in 1930. Enigszins wars 
van hun engagement op het concours van Brussel om in het Nederlands te 
zingen, prijkt op hun vaandel ‘Hingene Societé de Ste Cécile’. Was dit te 

wijten aan het taaleigen van de Brusselse fabrikant of aan de invloed van 
hertog d’Ursel of vond het bestuur het chiquer staan?

Op 8 september 1858 had de feestelijke inhuldiging van de nieuwe stan-
daard plaats in aanwezigheid van onder andere het zangkoor De Ware 
Vrienden uit Bazel. 

Nadat de zangmaatschappij ophield met bestaan, bleef de standaard be-
waard in zijn houten kist bij een familie in Hingene. Het vaandel werd 
nog wel eens ontleend voor een tentoonstelling, maar sinds enkele jaren 
was het spoorloos. In 2012 organiseerde de kerkfabriek van Sint-Stefanus 
in Hingene de tentoonstelling  Kerk, dorp en muziek. Ze lanceerde een 
grootschalige oproep om de verloren vlag terug te vinden, maar de inspan-
ningen bleven zonder resultaat. Tot enkele weken terug bij isolatiewerken 
op een zolder een dakwerker een platte houten kist zag staan, ze opende 
en een prachtig vaandel met centraal een afbeelding van Sint-Cecilia vond. 
De bewoners herinnerden zich de oproep van enkele jaren geleden en heb-
ben de vlag meteen aan de kerkfabriek geschonken. Eind goed, al goed.
 
Nog al te dikwijls moeten we vaststellen dat ons roerend cultureel erf-
goed verdwijnt. We willen alle verenigingen wijzen op hun verantwoor-
delijkheid om hun archieven ofwel goed te bewaren ofwel over te dragen 
aan de gemeentelijke archiefinstelling. Idem met de zorg voor vaandels, 
muziekinstrumenten, eretekens, foto’s, schilderijen, enz. Onze gemeen-
tebesturen en de cultuurraden moeten bij verenigingen die hun werking 
stoppen aandringen om deze over te dragen onder het beheer van ofwel 
de cultuurraad of een door hen aan te duiden instantie. Een lokaal om dit 
erfgoed te bewaren wordt dan een noodzakelijkheid. Moet elke gemeente 
dit zelf organiseren of kan dit opgelost worden via een intergemeentelijke 
cultuurconvenant? Stof om over na te denken.
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Het oude leenboek van het Land van Bornem 
onder jonkvrouw Johanna van Bar (1425)

Filip Hooghe

Inleiding

Dit artikel is het resultaat van de noeste arbeid van de paleografiegroep 
van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, die reeds sinds 
2011 met vastberadenheid het op zich heeft genomen om belangrijke 
archiefstukken voor de geschiedenis van Klein-Brabant te ontsluiten. Bij 
deze dank ik de leden van deze paleografiegroep voor hun bijdrage tot 
het tot stand komen van deze uitgave: Benny Croket, Desiré Brys en Frans 
de Keirsmaeker. Hopelijk mogen we van hen in de toekomst nog heel wat 
uitgaven verwachten. Wij danken graaf John II de Marnix de Sainte Al-
degonde, die ons toeliet om het oude leenboek van Bornem uit 1425 te 
raadplegen en uit te geven. Wij danken tevens ook de gemeente Bornem 
en in het bijzonder archivaris Gert Van Kerckhoven voor het gebruik van 
de scanner van de gemeente Bornem om het leenboek te digitaliseren, 
zodat het voortaan ook raadpleegbaar is op de computers van de VHKB 
vzw in het Erfgoedhuis De Casteleyn. 

Het leenhof van het Land van Bornem

Naast de heren van het kasteel en de daarbijhorende kasselrij, hebben er 
ook nog andere figuren hun stempel weten te drukken in het Land van 
Bornem. De kasselrij bestond immers uit verscheidene heerlijkheden en 
parochies, waar plaatselijke leenmannen een eigen domein hadden opge-
bouwd, dat echter nog steeds onderhevig was aan het leenhof van Bornem. 
Voor het uitoefenen van de rechtspraak beschikte de heer met hoge en 
middelbare justitie immers over een schepenbank van zeven schepenen, 
ook wel vierschaar of Wet (cour seigneuriale) genoemd. Als de heer enkel 
lage justitie bezat, sprak men van een laathof. Als van de heerlijkheid 
lenen gehouden werden, zoals dat het geval was in Bornem, dan wer-
den de leenroerige aangelegenheden behandeld door een leenhof (cour 
féodale) dat echter alleen maar in leenzaken bevoegd was.1 Het leen-
hof van Bornem werd vaak voorgezeten door de heer zelf. Waarschijnlijk 
kwam het leenhof dan samen in de ridderzaal van het kasteel, waar de 
heer van Bornem dan, bijgestaan door zijn leenmannen, recht sprak.2

Tijdens hun afwezigheid lieten de heren van Bornem zich vervangen door 
een plaatselijke vertegenwoordiger, door de leenmannen bijgestaan, die de 
zorg om hun onderdanen te besturen en te vonnissen op zich nam. Wanneer 
er twijfel was in bepaalde rechtzaken, waren de leenmannen verplicht om 

“ten hoofde” of te rade te gaan bij de schepenbank van de Oudburg te Gent, 
het hoogste gerechtshof van het burggraafschap Gent. In het leenhof van 
Bornem zetelden dus de leenmannen van Luipegem, Doregem, Miegem, etc.3

 

Leenboeken en leenrollen 

Vanaf 1300 wilde de graaf van Vlaanderen nu eens duidelijk weten wie 
zijn vazallen waren en welke persoonlijke (militaire) diensten ze moesten 
vervullen. Daarom grepen in Vlaanderen meer en meer leeninventarisaties 
plaats. Voor de vroegste inventarisaties worden echter nog geen geschre-
ven denombrementen aangewend. De graaf stelde wel een ambtenaar 
aan, die aan de hand van bestaande documenten en een onderzoek ter 
plaatse de vazallen en hun leendiensten moest registreren. Zo kreeg men 
lijsten met leenhouders, gevolgd door een korte leenomschrijving en een 
uitdrukkelijke vermelding van de door de leenman te leveren krijgsdienst.

Zo bestaat een leenrol met een lijst van de leenmannen uit het Land 
van Aalst, het Land van Waas en Geraardsbergen. Op de rug van de lijst 
staat in het Latijn: “homines de Alost, de Geraldimonte et de Bornehem”, 
doch reeds R. Opsommer had al gemerkt dat Bornem hier verkeerdelijk 
werd vermeld.4 Een bekend voorbeeld is de leenrol uit 1315 van graaf 
Robrecht van Bethune met alle grafelijke lenen in het Land van Waas.5

Daarin worden ook de lenen opgesomd die de Vlaamse graaf in 1250 
had verworven van de burggraaf van Gent in het Land van Waas.6 Op de 
achterzijde van de leenrol staat volgende samenvattende regel: «Ce sont 
li hommaiges ancien de la terre de Waes et li hommaige que messire de 
Flandres achata dou chastellain de Gand qui appartiennent a la terre de 
Bornehem.» Hiermee is duidelijk dat men nog in 1315 deze leengoederen 
eertijds toebehorend aan de burggraaf van Gent in het Land van Waas nog 
steeds tot het Land van Bornem rekende.7 Deze lenen in het Land van Waas 
behoorden dus tot de afhankelijkheden van het leenhof van het Land van 
Bornem, dat in 1250 door burggraaf Hugo IV van Gent aan Margareta van 
Constantinopel, gravin van Vlaanderen, werd verkocht.8 Specifiek ging het 
om lenen behorend tot de vierscharen van Melsele, Vrasene, Sint-Gillis, 
Lokeren, Waasmunster, Elverzele, Tielrode en Haasdonk (Havixdonc).9

 

“Ce sont li hommaiges ancien de la terre de Waes et li hommaige que messire de Flandres achata dou chastellain de Gand qui appartiennent a la terre de Bornehem.” 
Leenrol van de graaf van Vlaanderen uit 1315. (GENT, R.A., Oorkonden der graven van Vlaanderen. Fonds De Saint-Genois, nr. 1148)
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Leendenombrementen en leenregisters

Naast leenrollen en leenboeken, die slechts een korte beschrijving van het 
leen geven, ontstonden meer accurate denombrementen en leenregisters. 
Een denombrement is een beschrijving of rapport dat een leenman moest 
indienen na het bekomen van de “possessie” (= bezit) van het leen. Hierin 
werd het leen omschreven met vermelding van de namen van leenheer, 
leenman en leenhof waaronder het leen ressorteerde. Een denombrement 
bevatte daarnaast ook volgende componenten: de omvang van het leen 
(oppervlakte, ligging, bijhorende rechten, achterlenen, …), de bij het 
leen horende feodale verplichtingen (leendienst, reliefgeld, overdracht-
taks, …) en de andere op het leen rustende lasten (renten, cijnzen, …). 
Het denombrement moest binnen de 40 dagen na het afleggen van de 
manschap aan de leenheer of zijn baljuw overgemaakt worden. Dit gaf de 
leenman de tijd om eventueel de door zijn heer bewaarde leenboeken of 
leenregisters te raadplegen. De leenman die zijn denombrement niet tijdig 
indiende, liep een boete van 10 lb. par. op. Bleef de leenman alsnog in 
gebreke, dan kon dit leiden tot leenbeslag.10 De Vlaamse termijn van 40 
dagen was een constante in het Franse leenrecht. In het Duitse leenrecht 
was hiervoor een periode van jaar en dag voorzien. Toch volgden de Rijks-
Vlaamse gebieden (Land van Aalst) en waarschijnlijk ook het Eigendom 
(allodia of vrijheerlijkheden i.e. Dendermonde-Bornem) in deze materie 
het Franse systeem, misschien wel omdat zij door een leenheer uit het 
Franse koninkrijk werden gehouden, zijnde de graaf van Vlaanderen.11

 

De voorgangers van het leenboek van Bornem
 
De innoverende toepassing van het denombrement in de leeninven-
tarisatie werd voor het eerst toegepast door Robrecht van Kassel (Fr.: 
Cassel), heer van Bornem vanaf 1314. Hij liet naar aanleiding van de 
partage (= opdeling) van Vlaanderen in 1318 voor zijn apanage12 ver-
scheidene schattingsverslagen (prisie) en denombrementen opmaken.13

Uit dit in het Oudfrans opgemaakte verslag van 1318 voor het Land van 
Bornem kan afgeleid worden dat de graaf van Vlaanderen nog steeds het di-
rectum dominium (rechtstreekse heer) over bijna de ganse uitgestrektheid 
van het Land van Bornem had. Het utile dominium daarentegen werd onder 
vorm van cijns of leen afgestaan, uitgenomen 5 bunder broekland in de Donk 
en enige weiden in Beerdonk. Met uitzondering van het turfrecht hadden de 
inwoners van Bornem het kosteloos gebruik van heiden en vage plaatsen.14

Het verslag van 1318, dat in het Rijksarchief Gent bewaard wordt, be-
vat eerst een opsomming van alle inkomsten die de heer bezat in het 
Land van Bornem en vervolgens krijgen we een opsomming van de 
leenmannen en de lenen die toebehoorden tot het Land van Bornem 
en zijn afhankelijkheden. Het ging om 20 volle en 89 kleine lenen.15

Dit oudste denombrement van Bornem zal in een later artikel apart wor-
den uitgegeven en vertaald. Dit denombrement van 1318 is immers de 
rechtstreekse voorloper van alle latere leenboeken van Bornem. Dit bete-
kent dat er via de opeenvolgende leenboeken en denombrementen in feite 
continuïteit en successie is vast te stellen voor het Land van Bornem vanaf 
1318 tot eind 18e eeuw! 

Ook de geschillen tussen Yolande van 
Vlaanderen, dochter van Robrecht van 
Kassel, gehuwd met graaf Hendrik IV 
van Bar en vrouwe van Bornem, met 
haar neef graaf Lodewijk van Male en 
diens opvolger Filips de Stoute zullen 
aanleiding geven tot het opmaken 
van verscheidene denombrementen.16

In 1373 maakte men zelfs een lijst op 
van “de manne die leen houden van 
mer vrouwen van Baer uten hove van 
Bornhem”.17 Nadat Robrecht van Bar, 

oudste zoon en opvolger van Yolande van Vlaanderen, op 1 mei 1397 
zijn denombrement voor zijn bezittingen in Vlaanderen eindelijk had la-
ten opmaken, diende Jacob Bruneel, procureur van de hertog van Bar de 
lijst op 14 mei 1397 in bij de Camere van den Rade te Rijsel, bijna een 
maand na het verstrijken van de uiterste indiendatum 22 april 1397.18

 Dit denombrement is bewaard in het archief van de Rekenkamer te Rijsel 
en werd door ons reeds uitgegeven.19

Het oude leenboek van Bornem uit 1425 

Het oude leenboek van 1425 is de eerste exhaustieve lijst van alle leen-
mannen van het leenhof van Bornem in het Middelnederlands. Pas in 
1425, toen Johanna van Bar op 12-jarige leeftijd meerderjarig werd, 
schonk haar oom kardinaal Lodewijk van Bar, die zwaar in de schulden 
zat door de perikelen van de Honderdjarige Oorlog, aan zijn nichtje het 
kasteel en Land van Bornem. 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 hertog Filips de Goede 
van Bourgondië.20 In het leenboek van 1425 is het tevens interessant om 
vast te stellen dat 13,11 % van de leenhouders vrouwelijk was. Er was dus in 
het laat-middeleeuwse Vlaamse leenrecht slechts sprake van een beperkte 
discriminatie van de vrouw. Vrouwen konden er net zo goed als mannen 
gelijk welk leen erven en er werd ook geen onderscheid gemaakt tussen 
vrouwelijke en mannelijke lenen, zoals dat elders soms het geval was.21

Wapenschild van het huis van Bar.

“Houden Leenbouck” uit 1425. (BORNEM. Kasteelarchief, Série 1, reg. 2)



23Mededelingen van de Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

In 1593 maakte Dierick Andries een conforme kopie van het oude leen-
boek van 1425 met de bedoeling om de lenen van de nieuwe heer van 
Bornem Pedro I Coloma in kaart te kunnen brengen. Het origineel perka-
menten register 2 uit 1425 was reeds deels onleesbaar in 1593 en werd 
door de scribent waar mogelijk aangevuld in het origineel van 1425 en 
gekopieerd in register 11 uit 1593. Vanaf folio 13 v° moeten wij ons gro-
tendeels baseren op de gegevens ter beschikking in de kopie van 1593 
(reg. 11), aangevuld met de nog leesbare stukken uit register 1425. We 
zijn dus vanaf folio 13 v° ook niet meer zeker over de juistheid van deze 
gegevens, want uit vergelijking met het origineel in vorige folio’s blijkt 
duidelijk dat de kopiist uit 1593 en ook voorgaande rentmeesters vaak 
transcriptiefouten maakten en soms zelf correcties aanbrachten in het 
oude leenboek onder de vorm van schrappingen of aanvullingen, al dan 
niet in de marge of tussen de alinea’s. 

Johanna van Bar (°1413-†1462)

Johanna van Bar werd geboren in 
1413.22 H. Lenaerts trok terecht het 
jaartal 1415 als geboortejaar aange-
geven door D. Schwennicke in twijfel, 
maar zij aanzag het dan weer als het 
tijdstip waarop zij haar vader opvolg-
de, waarmee ze de stelling van E. Best 
volgde.23 Johanna van Bar was het 
enige kind uit het huwelijk van haar 
vader Robrecht van Oisy, graaf van 
Marle, en diens echtgenote Johanna 
van Bethune, die de dochter was van 
Robrecht van Bethune, burggraaf van 
Meaux en van Isabella van Gistel.24 

Zij erfde in 1415 dus alle domeinen 
van Robrecht van Oisy, doch zij was toen nog maar twee jaar en kon niet 
voorkomen dat haar oom Lodewijk van Bar haar rechten inpalmde. Pas 
vanaf 1425 verschijnt zij in de bronnen op 12-jarige leeftijd, dus meerder-
jarig, als dame van Bornem. In tegenstelling tot wat andere auteurs aan-
nemen, blijkt dus dat Johanna van Bar pas opvolgde in 1425, waarvan het 
leenboek van Bornem van 1425 als denombrement een bewijs vormt.25

Zij droeg tijdens haar leven volgende titels: gravin van Marle, Saint-Pol, 
Soissons, Ligny en Guise; burggravin van Meaux, Rode, Alluye, Montmirail, 
Oisy, La Fère, Coucy, Duinkerke, Waasten, het Hout van Niepen, Broekburg, 
Gistel, Vendeuil en Condé-en-Brie.26 Ze bezat tevens ook de steden Anton 
en Basoche en Nogent-le-Rotrou. De titel van barones van Coucy mocht 
ze niet dragen, daar haar grootmoeder gedwongen werd deze baronie te 
verkopen aan de hertog van Orleans.27 De titel van vrouw van Kassel werd 
haar in 1431 bij testament nagelaten door kardinaal Lodewijk van Bar.28

Uit de erfenis van haar moeder Johanna van Bethune († 1450) werd 
zij ook dame van Rumst en erfde zij dus de cijnzen en heerlijkheid van 
de vrouw van Rumst in Haasdonk, Hingene en Bornem, die wij reeds in 
voorgaande Mededelingen uitgaven.29 Zo werden de heerlijkheid van 
Bornem en de heerlijkheid van Rumst in het Land van Bornem onder 
éénzelfde vrouw herenigd. Dit verklaart dan ook de aanwezigheid van 
het register 3, i.e. het cijnsboek van de vrouw van Rumst uit 1415, in 
de Série 1 van het Kasteelarchief van Bornem. Johanna van Bar was 
de laatste prinses die de naam “van Bar” droeg. Zij was een nicht van 
de Franse koning en was gerelateerd met de huizen van Engeland, Bo-
hemen, Hongarije, Bretagne, Aragon en andere adellijke families.30

Op 16 juli 1435 huwde Johanna van Bar op 22-jarige leeftijd met de 
17-jarige Lodewijk van Luxemburg, graaf van Saint-Pol, van Conversano 
(It.), van Braine en heer van Edingen.31 E. Best vermeldt ook een huwe-
lijkscontract, afgesloten in datzelfde jaar.32 P.J.E. De Smyttère vermeldde 
het contract reeds op 15 februari 1434, waarbij Lodewijk van Luxemburg 
6.000 lb. aan grond in zijn graafschap Saint-Pol, in de kasselrij Rijsel en 
elders als bruidschat toewees aan Johanna.33

Wapenschild van Johanna van Bar met 
wapens van Luxemburg, Bethune en Bar.

19e-eeuwse gravure van Johanna van Bar (1413-1462) door Paul Lacroix.
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Eerste bladzijde uit het oude leenboek van Bornem uit 1425. (BORNEM, Kasteelarchief, Série 2, reg.2)
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Uitgave
(transcriptie door Filip Hooghe, Benny Croket, Desiré Brys en Frans de Keirsmaeker)

BORNEM. Kasteelarchief, Serie 1, reg. 2 (aangevuld met reg. 11).

Index van alle lenen in het Land van Bornem met volgnummer zoals opgesomd op de kaft vooraan in het oude leenboek:
 

Item  [Jan] de Clerc f[ilius] Gill[is]
Item clo[oster] van Affligem
Item Jan van Horenbeke
Item Gill[is] de Stum[me] te WIntham
Item noch ghene

Een bund[er] beemde 
ghelegh[en] in 
Mansbroucq

vorn[oemde] p[er]sone[n] syn man[n]en va[n] leene mijnd[er] vrouwe[n] vand[en] Gheten ghewest en[de] den gront 
v[ol]ghens aud[en] leen bouck aldus [gemeeten] […] naer de[n] bosche

D’leen ter heyden 75 opt Winkel 1 Canynstrateken 31
‘t Hingh[en]e en[de] Haexdo[n]c 76 opt Vliervelt 2-84 Hooghe velt aent Stape 34-60
Opdorp 77 Cleenbroek 3-89 Burm Cautere 96-35-42-65
Bosch 78 opt d’Uytborg 4 Claine Cauter tHingh[en]e 36-40-22
‘t Saghers leen 79 neven ‘t Strepeken 5-46 Scoorbruc 37
Rapstrate 80 opt de Vorst 6-66 Vlas roote 38
‘t hof inden Scoote 81 de Trudestat 7 Daude Ducschen 40
Nachtegale 82 Loys heyde 8 Ja[n] Anemans la[n]de 41
Doreghem 83-92 opt Caneghem 9 Overloope 43
Hooghe velt 83 in den Salm 10 Tinde hoof 44
Vliervelt 84-2 Heegdongherbroek 11 Berchof 45
Volmerct 84-49 op dEyghen 88-12-50-58 Eycker velt 46
Ebyns va[n] den Vorde leen 86 in de Donc en[de] List 13-39 aent Stepecken 46-5
achter den closter 90-94 Boomgard achter de[n] Dilve 14 Temschevecken 47
aende meulen 91 achter den Dilve 61 Holen wech 47
Hing[en] cauter 93 Breeveene 64-15-19 by der Linde 48
Roonstrate 97 Hooghen Bosch 19-16-17-18-26 Voelmert 49-84
Gillis Collins hoof 98 Hooghen Bosch Beele[n] bu[n]der 18 Priestersvelt 49-94
Polder op de Hage 100 Asbrouch 19-20-33 Hoflant 49
Palane 103-104 op de Boekdonck 21 Sloberie va[n] de Schelde 51
Meulen vegh 106 Hing[en]e by Clayn Cautere 22 ten Putte 53-54
de Gheere 36 opde Havert aen de Vedepoel 24 ter Velst 55
Cogmansvelt 98 Scotheyde 25 stratken te Hing[ene] wert 56

Abtsvelt 27-53 Streke 60
Abtsvelt Stappen 61-62 Vroenspade 62
Savelberghe 28 scotetdom va[n] Spir[en]br[oec] 62-85
te Venne 29 Valke[n]vloghe 63
Ma[n]sbrogher beemde 30-87 ‘t hof va[n] Baerle 69
Ma[n]sbroucvelt 95 Heetvelde 70
Brughbrouq 74 B[er]to[u]tsvelt 71

Praterie va[n] Born[hem] 72
Baerlevelt 73

fol. 1 r°:
It es dleen bouc vanden leenen die men houdende es van hoghe ende edele 
joncfrouwe m[ine] joncfrouwe <van Bar> komende te haren huse en[de] casteele van Bornhem 
vernieut en[de] ghescreven te bouke int jaer dusentich iiijc en[de] xxv ghelijc dat 
een yeghewelc man syn leen by ghescrifte ghezeghelt over bracht heeft. 

Het es te wetene dat een yeghewelc volle leen naer verclaert staet ter 
sterfcope te versoukene met x ponde parisisen te wandelcope te x lb. par. 
en[de] ter man[n]e Rade te gane.

Item een yeghewelc cleen leen staet te sterfcope ter derder vrome[n] oft met x 
pond parasisen te versoukene te wandelcoope ten xden pen[n]inghen oft te x. 
lb. par. ende ter man[n]e Rade te gane.

[Opvolgers:]                  nu Lauwereys Andries 1574
                 nu Pieter de Moy[en]/ nu Magriete sMoyen / nu Pieter V[er]heien / nu Gillis Verheyen 

1. Item Willem vanden Sande Willems sone vanden Sande hout vut den huse van 
Bornhem een volle leen En[de] dat staet te dienste met p[er]de en[de] met wapenen als 
ghemeene oorloghe es En[de] hier naer staet verclaert wie hem te ghevolghe 
staen met ghemeene[n] costen naer dat elc goet van hem houdt en[de] wie de 
man[n]e en[de] late sijn dien toebehoren en[de] van wat goede. 
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Item houdt Willem selve metter handt omtrent een ghemet up Winckel an deen 
sijde neven Janne van Zavelberghe aen dander sijde neven Janne Troost. 
En[de] dese navolghende staen te ghevolghe den voorseide[n] Willem van den Sande.
P[ri]mo Cornelijs vanden Sande een buender beemds gheleghen deen aen dand[er]e 
acht[er] sijn stede. 
Item de selve een half buender upt velt met den eenen hende aen den 
Winckel met den anderen hende aen den hoghen wech. 
Item de selve een dachwant gheleghen aen M[er]grieten Coux land.
Item de wedue Jans een dach[want] up Ulen velt te hae[ren] stede. 
Item Jan de Vroede een dach[want] luttel min oft mere neven der voers[eide] wedue[n] land.

fol. 1 v°:
Item Rom[m]out vanden Perre en[de] Jans Saghers sone vive dach[want] luttel min 
oft meer ghelegh[en] up Miedegher velt voer Willems vande[n] Sande stede.
Item Joes de Hamer omtrent een half buender in Rom[m]outs land vande[n] P[er]re.
Item Cornelijs vande[n] Sande acht[er] sijn stede omtrent ½ buend[er] boemgaert 
brem en[de] sant.
Item Jan Henrijcs sone van Savelb[er]ghe een ghemet up den Winkel neven Will[em] voers[eid]. 
Item Jan vande[n] Sande j. ½ dachwant lands luttel min oft meer ghelegh[en] upt 
velt aen deen sijde neven Willem vande[n] Sande aen dand[er] sijde neven <Jan> Troost.  
Item Willem vande[n] Sande de stede die[n] M[er]griete[n] Coux was groot een ghemet 
luttel min oft meer ghelegh[en] neven sijn stede en[de] tusschen sine[n] hof. 
Item Jan Troost iij dachwande up Winkel luttel min oft meer en[de] up Miedeghem 
velt een ghemet luttel min oft meer en[de] ½ buender ghelegh[en] ten heykine. 
En[de] dese voers[eide] leene staen te ghevolghe te scaden en[de] te baten elc naer de grootte 
die hij heeft.

Dese navolghende sijn de man[n]e die[s] toebehore[n] ten voerseide[n] vollen leene en[de] 
te ghevolghe niet en staen.

P[ri]mo Cornelijs vande[n] Sande sijn stede groot omtrent .j. dach[want] luttel min oft meer.
Deselve ½ buendre acht[er] sijn stede ghelegh[en] beemds gheheete[n] den Ouden Hof.
De selve noch .j. ghemet up den Over ack[er]e.

Item Piet[er] de Clerc hout van Wille[m] van den Sande en[de] van sijn[en] hulperen .iij. dach[want] 
luttel min oft meer up de Cout[er]e by der molen.
Item Gill[is] Ghisels Piet[er] Ghisels sone acht[er] sijn stede in eene[n] velde v dach[want] 
luttel min oft meer en[de] upt velt .j. buender acht[er] Joos Ghisels stede.

Item Jan van den Sande een half buend[er] beemds gheheeten den Oude[n] Hof en[de] 
een ghemet up den Ov[er]ack[er]e neven Willem vande[n] Sande. 
Jan de Zeeland[er]e .j. dachwant luttel min oft meer up den Ov[er]ack[er]e.

Item Gill[is] de Clerc Piet[er]s Clerx sone een half buend[er] up de Cout[er]e by der 
Houtmarct daer me[n] gaet ter molen wert.

fol. 2 r°:
                 Dese navolghende sijn de late toebehorende den voers[eide] vollen leene

P[ri]mo Jan van de[n] Sande up ½ buender up Beelen velt                    j d. 
Item m[er] Pieter vander Delft up ½ buender up Beelen velt                    j d. 
Willem van de[n] Sande up ij ghemete neven Beelen velt                     j d.
Symoen Nijs Merg[riet] sijn suster en[de] Heinr[ijc] Ghebuers kind[er]e up iiij ghe[me]te                 ij d. 
Goedele[n] dsWacht[er]s kind[er]e en[de] Lijsb[et] Neels up ij gemete                  j d.
Willem van de[n] Sande Goedelen dsWacht[er]s kind[er]e] Lijsb[et] Neels Symoen Nijs M[er]griete 
Nijs en[de] Heinrijc Ghebuers kind[er]e op iij dach[want] hoflants neve[n] Gill[is] Rogma[n]s                j d. 
Lijsbet Vlami[n]x up haer stede groot een ghemet luttel min oft meer                   j d.
Godevaerd Vlami[n]c up j. buend[er] lands ten Cleemputte[n]                 iij d. 
Jan vander Hulst up ½ buend[er] lands up Hulen velt                    ob. 
Jan de Vroede up ½ buend[er] lands up Hulen velt                    ob. 
Willem vande[n] Sande Jan vander hulst Jan Joos en[de] Piet[er] coux kind[er]e
up iij dach[want] lands acht[er] Lijsbetten Vlami[n]x stede                   ij d.
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Ende dit vorseide leen staet te versoukene ghelijc and[er]en 
vollen leene[n] en[de] t[en] man[n]e Rade te gane.

[Opvolgers:]                                                                                                     nu Jean V[er]hulst f[ilius] [Hendrick] 1574
       nu Pieter Verhulst fi[lius] [Hendrick] met zyn[en] broeder en[de] sustere bij coope den xxvj.en mey 73
                        nu Pieter va[n]der hulst fi[lius] Adrian a°. 1545
                  Adriaen vander hulst fi[lius] Pieters 1526 / 11 dage in deze[m]bre

2. Dit es dleen dat Corneliis vande[n] Sande houdende es vut den huse van 
Bornhem en[de] staet tsterfcope te wandelcope ghelijc and[er]en leene[n].
Item up Vliervelt houdt Cornelijs j dach[want] neven siinder moeder land.
Item de selve in Cleenbrouc iij ½ buend[er]e neven Jans land van Ov[er]lope.
Item de selve j ghemet heyden onder de Vorst geleg[en]. 

[Opvolgers:]                  Nu Clais en[de] Marg[rieten] V[er]meyne[n] 
 Jan vander Meynen fi[lius] Heindrix 1529 d[en] ve julius

3. Dit es dleen dat Jan vande[n] Sande Will[ems]sone houdende es vut den huse 
van Bornhem welc leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en leene[n].
P[ri]mo hout de selve iij buendere in Cleenbrouc ghelegh[en] neve[n] Cornelijs siins 
broeder leen.
Item dese navolghende houde[n] leen vande[n] voers[eiden] Janne toe behorende den 
voers[eide] leene.
P[ri]mo Ghisel Vermeyne[n] ½ buender luttel min oft meer.
Item Sand[er]s V[er]meyne[n] Eggherijc en[de] Will[ems] kind[er]e Vermeyne[n] j. dach[want] luttel m[in] oft meer. 

fol. 2 v°:

[Opvolgers:]                                                                          nu Pieter va[n] den Daele 1574
       Jan van Savelberghe f[ilius] Jans    Nou Heyndrick fi[lius] Jans van Zavelberghe
          f. Henricx

4. Dit es tvolle leen dat Jan van Zavelb[er]ghe houdende es vut den huse van Bornhem 
groot xxx buender luttel min oft meer onder winne[n]de land en[de] heyde welc leen 
staet te sterfcope en[de] te wandelcope te versoukene ghelijc and[er]en vollen leene[n]. 
En[de] als me[n] vut trect in ghemeen oorloghe dan staet te dienste met p[er]de en met 
wapenen.

1. leen
Item van desen leene heeft Jan selve mett[er] handt sijn stede daer hij woont neve[n] 
Jan Joos stede [te Zavelberghe].

2. leen
Item de selve heeft noch selve mett[er] handt een half vat saet up dUutborch en[de] sine 
cheins daer toebehorende dwelc es ghetaxert over deen derdendeel.

Item de Lempine staen Janne voerseid te ghevolghe vande[n] and[er]e derdendeele. 
En[de] van dien derdendeele draegt tvierendeel te ghevolghe Jan Joos Gill[is]sone 
van siinder stede daer hij up woent sonder tcamerhende en[de] van eene[n] halven 
vat saet up dUutborch. En[de] daer heeft Jan Joos te baten alsoe verre als Jans stalhuus 
van Savelb[er]ghe bevaen heeft en[de] een half vat saet dat Jan van Savelb[er]ghe hout 
up dUutborch. 

Item van den derde[n] derdendeele staen te ghevolghe Gillijs Jans kind[er]e met hare 
stede tSavelberghe en[de] Jan Joos Gill[is]sone met eene[n] halven vat saet up dUutborch
en[de] met haeren cheinse die[s] toebehoore[nde].

[Opvolgers:]                    Nu Huybrecht vand[en] Steene nu Jea[n] M[er]tens
 Jan vanden Steene f[ilius] Roumbouts Nu Jerosme vand[en] Steene f[ilius] Jans

5. Dit es ‘t volle leen dat Goosen Coecke houdende es vut den huse van Bornhem 
welck leen staet te sterfcoope ende te wandelcoope te versoukene [met x lb. parisis].
P[ri]mo hout Goosen selve metter hande dry dach[want] up de Vorst neve[n] tStappeken
Ende dese navolgende sijn Goosens ondermanne ten voers[eide] leene behorende

Primo de capellaen van [Sinte Claes] te Bornhem van j ½  dach[want] leens up de Vorst gheleghen.
Item Lysbet Daneels [...dochter] j ½ dachwant up de Vorst gheleghen. 
Pieter de Moye ij gemete lands ghelegh[en] aen Scetten muerken. 
De Heylegh[eest] van Bornhem ij gemete up dEyghen aen dBaerlegat.
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Pieter de Tem[m]erman ½ bunder luttel min oft meer gheleghen up dEyghen 
neven des Heylegheest leen gheleghen.
Henrijc de Cup[er]e van Mechelen ½ ghemet neven des Heylegheest leen 
gheleghen.
Segher Lucx j ½ dach[want] lands up de Vorst gheleghen. 

fol. 3 r°:

[Opvolgers:]                         nu Jacop Hultsebaut 1574
                              Lijsbet Smets nu Marie Smets uxor Gillis Verheyen a° 1540

6. Gosen Couke voerseid es noch houdende uut den huse van Bornhem selve mett[er] 
handt een dachwant lands up de Vorst neven Jans Cobben[er]en kind[er]e land up deen 
sijde up dander sijde neven Jans lant van den Damme.
Item Jan de Baertmak[er]e hout vande[n] voerseiden Goesen te leene een dach[want] beemds acht[er] 
Aerd Lisomans stede in Mansbroucker beemde. 
En[de] dit voerseide cleen leen staet te sterfcopen en[de] te wandelcope[n] ghelijc and[er]en 
cleene[n] leene[n].

                                Nu by coope Thibault Barradot Nu by coope mer Dierik vande Werve 1574/1555
  tenet Cornell[is] van Heykene nu Wil[lem] Cornel[issone] alias van Heykene

7. Heynrijc vanden Moertere es houdende vut den huse van Bornhem en[de] uut den 
hove van Rumpst te leene de Trudestat die dmeeste deel syn laten toebehoort 
groot hout xij bund[er]e luttel min oft meer daer af de he[er]e van Bornhem heeft
te Relieve alst verwandelt van sterfcoope en[de] van wandelcope vj ponde par[isis]

[Opvolgers:]                 Marie Verheiden fi[lia] Lauwers nu Nic[olas] va[n] Velst c[um] suis 1574
 Lauwerys vander Heyen deen helft ende Margriete van Sclyke dander helft 
                op Lauwers

8. Item de selve Heynrijc hout noch vut den huse van Bornhem een buender 
luttel min oft meer gheleghen in Loysheyde up de sijde oostwert dwelke 
leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]  h[er] Pieter de Moye /  Nou Willem Pieters fi[lius] Wi[llem] Nu Jan Pieters fi[lius] Guillaume a.° 1542. 1574
9. Dit es tvolle leen dat Jan Snouc houdende es vut den huse van Bornhem staende 

te versoukene te sterfcoope en[de] te wandelcoope ghelijc and[er]en vollen leenen en[de]
ter man[n]e Rade te gane.

P[ri]mo hout Jan selve mett[er] handt te leene den halven vijften scoof van eenen 
halven buend[er]e gheleg[hen] up Caneghem aen deen sijde neven Piet[er] de Moye aen 
dander sijde neven Joos Lauwereins. 

[Opvolgers:]                                                          Nu Ja[n] Pieters f[ilius] Villem
10. Item de selve hout noch den halve vyften scoef van eenen ghemete landts 

dat houdende es Jacops wijf in den [Salm] gheleghen tenden den voerseide halven buendere.  

Dese navolghende syn Jan Snoux voorseide onderman[n]e staende te versoukene
te sterfcope met heven vyften scove aen Janne voers[eid] en[de] te wandelcoope ten 
xen penninghe vanden xen penninghe dat dleen ghelt. 

P[ri]mo Gill[is] van Lupeghem een dach[want] lands up den Haec neven sijns broed[ers] land
aen dander sijde neven Janne Eggherix sone vande[n] Dam[m]e

fol. 3 v°:

Item Gillijs van Lupeghem een dach[want] lands up den Haec neven Jan siins broeder
dachwant aen deen sijde aen dander sijde neven M[er]grieten dsmoyen land. 
Item Jan van Hove ½ buend[er] leens gheleghen neven Gill[is] van Lupeghem.
Item M[er]griete Piet[er]s <Moyen> wijf aen deen sijde neven Piet[er] Janne Snouc aen dand[er]
sijde neven den wech een half buender
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Item Jan Berent ½ buender in tween stucken gheleghen deen dach[want] neven 
Jan[n]e van Lupeghem dander dach[want] neven Kateline[ı] Lauwereins Vlemi[n]x wijf.
Item Jan de Lanshe[er]e ½ ghemet in deen sijde neven Janne Berent aen dander 
sijde neven Gheerde van Dike.
Item Jan Moens kint dry dach[want] gheleghen aen deen sijde neven Janne
van Hove aen dander sijde neven Symoens Zeelanders hoyr.
Item Jan van Hove Zeghers sone een dach[want] neven den voers[eiden] Jan Moens kint.
Item Symoens Zeeland[er]s hoyr een dach[want] in deen sijde neven den voerseiden
Jans Moens kint aen dander sijde Marien Gosen Joos wyf.
Item Marie Gosen Joos wijf een half buender neven Symoens Zeeland[er]s 
hoyr aen deen sijde aen dander sijde neven Lijsbetten Daneels Hoyters docht[er].
Item Lijsbeth Daneels Hoyters docht[er] een half buender aen deen sijde neven 
Marie[n] voerseid aen dander sijde neven Diederijc Vlami[n]x land. 
Item Diederijc Vlami[n]c een half ghemet neve[n] Lijsbetten dshoyters voerseid.
En[de] alle dese voers[eide] leene hout Jan voers[eid] tot eene[n] vollen leene en[de] de 
voerseide p[er]sone houdent van hem te leene ghelijc vore[n] verclaert staet.

[Opvolgers:]                 Nu dhoyrie Marie va[n] Hoven 1574      nu Ja[n] va[n] Velst 1577
 Symon van Hove nu Adriaen va[n] Hove nu Maycken va[n] Hoven 1574

11. De selve Jan Snouc hout noch te leene vut den huse van Bornhem te leene
in sine bloke in Heedongher brouc doergaende twee vederen breet groot 
een ghemet luttel min oft meer.
Item Jan Pauwels en[de] Amelberghen siinder suster kind[er]e houde[n] vande[n] selve[n]
Jan Snouc van desen voers[eiden] leene in haer bloke in Heedongh[er] brouc tenden 
Jan Snoucs bloke twee vederen breet voert toten dike groot twee ghe-
mete luttel min oft meer.  
En[de] dit voers[eide] cleen leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope te versoukene
ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]         Magriete Cupere al[ia]s Lueyes Nou Janne van Wrekene uxor Pauwels Claes
12. Zegher van Holebeke hout vut den huuse van Borhem te leene xix roeden leens

luttel min oft meer gheleghen op dEyghen west weert gheleghen dorye van Piet[er]en
van Broecke aen dander zyde oostweert Jan Coeke Gillijs sone weert sijnde 
ghetaexseert ter weerde tsiaers iiij gr. en[de] staet te sterfcope en[de] wandelcope
ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

fol. 4 r°:

[Opvolgers:]        Claeus van Heykene Nu Jan va[n] Heykene Nu Clais van Heyk[en]e fili[us] Jans 1531 nu Ja[n] van  
       Eyckene f[ilius] Jan 1574

13. Dit es dleen dat Lijsbeth Gheerds Chijs wijf houdende es vut den huse van 
Bornhem.
Item een beemdeken en[de] de Donc daer tenden sonder den scakel tot[te] waterin-
ghen aent hoefken En[de] een dach[want] luttel min oft meer streckende up de 
sijde west wert neven Piet[er]s leen van Heykine. 
En[de] dit voers[eide] leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                                    nu mijn heere van Korbaron  
  Jan Jan Zeeghers fi[lius] Jans [Zeghersone]  Nu Floris van Stee[n]velt a° 1543

14. Dit es dleen dat M[er]griete Jans wedue vander Blonderheide[n] houdende es
vut den huse van Bornhem.
Item een half dach[want] lands luttel min oft meer gheleghen acht[er] den Dilve
upt velt gheheeten den Boemgaert aen deen sijde neven m[er] Piet[er]s land
vander Dilft aen dander sijde neven Jans land van Zavelb[er]ghe. 
En[de] dit leen staet te versoekene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]          Nu by coope Jan Danijs <van Trecht> den iiij apprijl a° lvj
         tenet Clemeytie Joes f[ilius] Henricij] / Geertrud Cricx Nu Amelberge va[n] Gend fi[lia] Gillis a° 1536

15. Dit es dleen dat M[er]griete Colins Jans wedue van de[n] P[er]re houdende es
vut den huse van Bornhem.
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Item twee buendere luttel min oft meer up Breven[n]e gheleghen aen deen
sijde neven neven Will[em] Arens heyde aen dander sijde neve[n] de Breven[n]e heyde.
Item en[de] noch een buender toebehore[n]de den selve[n] leene gheleghen aen 
deen sijde tgoet ten Dilve aen dander h[er] Jan Stijls beemdt. 
En[de] dit voors[eide] leen staet ter sterfcope en[de] wandelcope ghelijc and[er]en ghemeene[n] 
leene[n]. 

[Opvolgers:]                                                                                Joos de Kersmacker
      Matheeus Jacobs nu Hendric dkersmaker nu Jan Daems alias Verbueren 

16. Jan Jacops hout vut den huse van Bornhem te leene ij buend[er]e en[de] j dach[want] gheleg[hen]
in den Hoghen Bosch neven Jan[n]e van Voesdonc staende te Relieve te x lb. par. 

[Opvolgers:]                 Pieter Jacobs / nu Jan dKersmaker <[vande]> fi[lius] Jans nu Joos 1574
17. Deselve Jan hout noch te leene uut den huse van Bornhem een leen groot

twee buend[er]e luttel min oft meer gheleghen in den Hoghen Bosch neven 
syn vors[eide] leen staende te versoukene ghelijc and[er]en ghelike[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]  Matheeus / Nu Hendrick dkersmmaker / nu Hendric de Kersmaker / nu Migrode / nu Laureyns <3/4> 1574
18. 

2 leenen
 19a

Item de selve Jan hout noch vut den huse van Bornhem een buender
gheleghen in den Hoghen Bosch gheheeten Beelen buend[er]e
En[de] dit leen staet te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

Hier af heeft Jan Mijere
een dachwant leen by coope
ende Matheus Smets 1/4 dachwanden

fol. 4 v°:

[Opvolgers:]                     Nu by coope Hendric Jacops muylder 1574
  Willem vander Heyden filius Gielis versoocht over dertich jaer

19. Dit es dleen dat Willem vande[r] Heyde[n]28 houdende es vut den huse van Bornhem
P[ri]mo hout Joos selve metter handt een half buender luttel min oft meer 
ghelegh[en] aen Breeven[n]e neven Janne Wellen. 
Item Jan Wellen hout van den voers[eiden] Joos een half buender luttel min 
oft meer ghelegh[en] neven Joos voerseid. 
En[de] dit voerseide leen staet te sterfcope ende wandelcope te versoukene
ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]        Peeter Verheyden nu <Gillis> Pieterssone Verheyen a° 1539 nu Ad[riaen] Zeeland[er] by coope. 1575 
20. Dit es dleen dat Lijsbeth Joos wijf vander Heide[n] voers[eid] houdende es vut 

den huse van Bornhem. 
Item in Asbrouc sevene dach[wand] leens luttel min oft meer staende te sterfcope
ende te wandelcope te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]                     Joos Plate / Nu Joesken Plate Joessone / Nu P. Laurens 1574
  ende Adria[en] Plate heeft ooc den denombrement ghegheven van de zelve leen 1574
  Nu Jacques Plate Adriaenssone 1579
  Nu Joos van Plate 1582
  den xi junij. 

21. 
de vrone

Dit es dleen dat Hectoer Plate selve houdende es vut den huse van 
Bornhem.
P[ri]mo hout de voirseide Hectoer mett[er] hand een half ghemet luttel min of 
meer gheleghen up de Boecdonc.
Item Cornelijs vande[n] Sande houdt vande[n] voerseide[n] Hectoer Plate[n] te leene
een half ghemet gheleghen up de Boecdonc.
Item Gill[is] van Ghend hout vande[n] voerseide[n] Hectoer een ghemet luttel
min oft meer gheleghen ooc up de Boecdonc.
Ende dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]                                    Nu Jan van Savelberge filius Augustini a° 1543 / Nu Daneel Boyen 1574
  Jan vander Meynen filius Hendrix 1523 […] julius
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22. Matheeus vande[n] Velde hout vut den huse van Bornhem te leene een half
buender luttel min oft meer gheleghen te Hingne up de Cleen coutere 
by der Vlas roeten aen deen sijde neven Pieteren vander Mere aen dander
sijde neven Pieteren van Ruemene staende te sterfcope ende te wandelcope
ghelijc anderen cleenen leene. 

[Opvolgers:]                                 Nu Adrian Bardemaker fi[lius] Jans a° 1543 / Nu Cristofel Hultsebaut 1574
  Nu Willem de Baermakere fi[lius] [Willems] / Nu Ja[n] de Bardemaeker 

23. Jan de Baertmak[er]e hout vut den huse van Bornhem te leene ½ buender luttel 
min oft meer staende te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]
<in den Mansbrouch beempde[n]>  

fol. 5 r°:

[Opvolgers:]                 Nu Laurens Andries 1574 by coope Adriaen va[n] Vesemael   [bij relief]
 Nu by versterfte Adryaen van Wesemal filius Katelijne Kersmakere
 Nu Adrian filius Joos Kersmakere a° 1545
 Gijllijs Verhaevert /  Nu Joos de Kersmakere dauwe

24. Jan vander Havert hout vut den huse van Bornhem een buender leens luttel
min oft meer gheleghen te tween stucke[n] deen half buender heet de kele by 
den hoeke vander straten daer me[n] ter Havert wert om[m]e gaet by dander half
buender leit up de Havert aen den Weddepoel / te Jan Verhavert te gane.
En[de] dit leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] 
leene[n].

Nu Ja[n] V[er]havert Ja[nssone] ½ buender 1575

[Opvolgers:]                              Nu Aerdt vanden Dale Janszone / Nu a° 1546
 Gillis Verhaevert / Nu Haert va[n] Diest / Nu Jonchee[r] Dierick vande Werve de Jonge 1574

25. Jan Neels hout te leene vut den huse van Bornhem twee buender luttel min oft 
meer gheleghen neven de Scootheide come[n]de met den hende aen Jans land van 
Voesdonc dies heeft Jan selve mett[er] handt drie dachwande en[de] vande[n] vijf dach[wand]
staen hem te ghevolghe Joos en[de] Piet[er] sijn broed[er]en. En[de] dit leen staet te sterfcope
en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]                Jan van Ghendt fi[lius] Peeters // Nu Ja[n] va[n] Ghendt Ja[nssone] / Nu Pauw[els] va[n] Gendt / 
 Nu Adria[en] va[n] Ghent syn zoen 1574

26. Pieter van Ghend hout vut den huse van Bornhem twee buender luttel 
min oft meer ghelegh[en] in den Hoghen Bosch dies heeft hij selve mett[er] handt 
een half buender luttel min oft meer tenden Jans land van Voesdonc
En[de] de anderhalf buend[er]e sijn[de] verherft daer neven en[de] tend[en] ghelegh[en]
Ende dit voerseide leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en
cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                 Nu H[endrik] vanden Broeke f[ilius] Jans / Nu Laurens Andries 1574
 <Vrancke> Jan Pan[n]ebergh / Nou Joos de Wachtere

27. Jan Hawe Ympins son hout te leene vut den huse van Bornhem een half bunder 
up Abdsvelt gheleghen.

27. 
Ander leen.

Item noch een dachwant hout de selve Jan te leene dat me[n] voort hout van 
hem terve En[de] dat voers[eide] leen staet te versouckene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]

[Opvolgers:]                 Nu P[ieter] V[er]heyen de Screver 1575 nu Gilis de Screver sijn soon 1577
 Heylewijck tZeelanders fi[lia] Jans  <1574> [V[er]fragen vij jaer verbuert 

28. Kateline vanden Heetvelde Jans van Savelb[er]ghe wijf hout vut den huse van 
Bornhem te leene een ghemet luttel min oft meer daer haer stede up staet
te Zavelb[er]ghe welck leen staet te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                                                                                                                Nu F. Versmissen 1575 te relief
     Nu Gillis Manne 15 74 te relief
                                  Nu Adria[en] va[n] Slycke a° 1546
Nu Adrijaen van Slijke fi[lius] Adriaens / Margriete fi[lia] Jan Lauwerys / Nu Marguerite Lauwereis fi[lia] Zacharias te Wy[n]tam                                                                                                                                



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

29. [Hermeynen] Jans Coppieters wijf hout te leene uut den huse van Bornhem te leene een halff dach[want] 
gheleghen in eene[n] hof te Venne up dende neve[n] de straete westwert en[de] dit
leen staet te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

fol. 5 v°:

[Opvolgers:]           Nu Johanna nu doreye Jozyne V[er]heiden / Nu Ja[n] Selibiere over zijn huisvrauue 1574. 
          Nu Jozyne V[er]heyden Pauwelsd[ochtere] de helft houd vande[n] naervolghen[de] leene / Noch de   
          voers[eide] Jozijne dander helft van desen leene [dezelve] by cope an[n]o 1541    
          En[de]        Pauwels Verheyen

30. Daneel van Veylst hout vut den huse van Bornhem te leene een buender luttel 
min oft meer in Mansbroukerbeemde gheleghen En[de] dit leen staet te sterf-
cope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]                                                                         Nu 
Nu Marie Janzeghers 1574 Nu Pierine Janzeghers fi[lia] Cornelis 
          Jaq[ues] Joes al[ia]s van Velsen / Peeter Jan Zeeghers / Nu Margriete Jan Jan zeghers <filia Peet[ers]>

31. It[em] Desen Joos Jans sone hout vut den huse van Bornhem te leene vive
dach[want] luttel min oft meer aengaende aent Canijn straetken welc leen 
staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                            Margriete Danijs
32. Jan de Vroede hout vut den huse van Bornhem leene selve mett[er] handt

een ghemet luttel min oft meer.
Item Jan van Nyele en[de] Jan vander Heyden houden van den selve[n] Janne den 
selve[n] leene toebehorende een ghemet luttel min oft meer.
Ende dit voers[eide] leen staet te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:] Nu Jan Brant fi[lius] 
Jan de Kempenare filius Bussers / [Adriaen] Brant / Nu Jea[n] Brant fi[lius] Jans a° 1574

33. Pieter Neels hout vut den huse van Bornhem een volle leen groot vive
buender luttel min oft meer Te wetene de stede daer Willem Coel in plach
te wonen[d]e en[de] in Asbrouc met die hem te ghevolghe staen En[de] dit leen 
staet te relieve te versoukene met x. ponde par[isis]. 

[Opvolgers:]              Kateline va[n] de[n] Sande Willemsdocht[er]/ Nu [Jan] van Sande
34. Deselve Piet[er] Neels hout noch te leene vive dach[want] leens dies houdt hij

selve mett[er] handt iij dach[want] upt Hoghe Velt aen de Stappe.
Item Gheerd Han[n]emans wijf hout vande[n] selve[n] leene een dach[want].
Item Rogier de Cobben[er]e houdt noch vande[n] voerseide[n] leene eenen dachwant 
in Mansbrouker beemde En[de] dit leen staet te relieve ghelijc and[er]en cleene[n]
leene[n].

[Opvolgers:]                                Coren V[er]heyden / Nu by cope Krystoffel Huesebout 1574
35. Godevaerd van Rafelb[er]ghe hout vut den huse van Bornhem te leene een 

buender leens luttel min oft meer dies hout hij selve mett[er] handt een half  
buend[er] ghelegh[en] up de Cout[er]e te Bornhem neve[n] dsgodshuus land van Hafflighem.
Item Will[em] Janzeghers sone hout van den selve[n] leene .j. dachwant
Item Piet[er] de Tem[mer]ma[n] hout oec vande[n] selve[n] leene j dach[want] deen aen dand[er] ghelegh[en].
En[de] dit leen staet te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

fol. 6 r°:

[Opvolgers:]               Nu Pyeter de Bruycker fi[lius] Aerts de Haene 1574
 Lijsbet vanden Broeke fi[lia] Jans

36. Deselve Godevaerd hout noch te leene vut den huse van Bornhem een half
buender luttel min oft meer up de cleene Cout[er]e ghelegh[en] gheheeten de Gheere
gheleg[hen] langs neven den wech Ende dit leen staet te v[er]soukene ghelijc and[er]en
cleene[n] leene[n]. oost de coster va[n] Inghene, zuyen Adria[ens] Plate leene, noort Laur[eys] Arens,
west sheeren strate.
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[Opvolgers:]               Nu Jan Moenier nu Baltassar de Schipper by coope va[n] [den Heyken] [geradeerd] 1574
37. Herman van Carrebrouc houdt vut den huse van Bornhem te leene een dach[want]

luttel min oft meer ghelegh[en] in Scoerbrouc langs neven den wech. En[de] dit
voorseide leen staet te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]  Jan de Vernierdere alias Lom[m]ens fi[lius] Gielis  / Nu Ambrosius Martini de Jonghe 
      daer moeder aff is Adriaene van d[en] 
      [Vinclus] Thommesensdochtere

38. Gillijs de Drossate hout vut den huse van Bornhem te leene een dach[want] 
luttel min oft meer gheleg[hen] by der Vlas roeten neven Gill[is] Visieres land.
En[de] dit voers[eide] leen staet te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                 Jan va[n] Eycken [1572] / Nu Marg[aretha] de Meyer huysvrauwe va[n] Gillis Quarebbe 1581
 Jan van Ackere / Nu Pieter de Mayere by coope van Gillis va[n] Ackere over xx jaren 15[..]
     P[er]seval vanden Slijcke filius Zegher /Nu h[er] Joes va[n]de[n] Slycke priester 

39a. Jan van den Slike Henrijcs sone hout vut den huse van Bornhem te leene
een half buender beemds gheleg[hen] in de List neven Sanders van Heykene 

39b 
N[ota] and[er] leene

En[de] eene[n] halve[n] vijften scoef van ix dach[want] luttel min oft meer daer min[en]
Joncfrouwe van Baer dwederdeel van den halve[n] vijften scove heeft. Ende desen 
halve[n] vijften scoef hout Gill[is] de Voghel[er]e van Janne voorseid te leene. En[de] 
dit voers[eide] leen staet te versoukene ghelijc and[er]en leene[n]. 

[Opvolgers:]           Jan Vermeere filius Jans alias Vlaminck / Nu Jacop Hultsebaut over syn huysvrauwe Leneken 
       Vermeere alias Vlaminc 1574

40. Wouter Boemgaert hout vut den huse van Bornhem een leen groot
vive dach[want] luttel min oft meer dies hout hij selve metter .j. ghemet
up de cleene Cout[er]e neven doude Ducsken. 
Item M[er]griete Dsblake[n] hout van den selve[n] leene ij ghemete daer neven
gheleghen.
Item Karel Coels .j. dach[want] te Mansbrouc neven tveke[n] gheleg[hen]
En[de] dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc and[er]en
cleene[n] leene[n].

fol. 6 v°:

[Opvolgers:]                                     Nu Adriane Vervare[n]t fi[lia] Thomas a° 1573
  Nou Adriaen Hendrix Jan Vervarent  
  Jan de Drossate Seghers zone

41. Lysbet dsDrossaten Henric Gosens wyf hout vut den huse van Bornhem te leene
een half ghemet luttel min oft meer gheleghen tusschen haer stede en[de]
Jan Hannemans land staende te versoukene ghelijc and[er]e cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                                                                  / Nu Andries van Tienen 1574 / Nu Han[n]eken va[n] Tinen 1576
 Nu byde doot Han[n]eken van Thielen / Driesken van Thielen / actu[m xviijen juny liiij / 
 Lysbette sdeckers uxor Jans Hoeveniers / Nu Dries va[n] Tielen / Haneke[n] van Tielen

42. Willem Jans sone van Ov[er]loepe hout vut den huse van Bornhem te leene
een dach[want] luttel min oft meer gheleghen te Bornhem up de Cout[er]e aen deen
sijde neve[n] Gosen vand[er] Helst aen dand[er] sijde neven Bratsen hof van velde.
En[de] dit leen staet te sterfcope ende te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leenen.

[Opvolgers:]                Willem Troost / Nu Passchyer Troost
43. Item de selve Willem hout noch te leene vut den huse van Bornhem de 

stede ten Overlope groot ontrent een half buender dwelc de he[er]e heeft ghewo[nnen] 
nu te comene ten huse van Bornhem mids dat wel bevonde[n] was leen synde
en[de] partien haren leendraghere als naeste he[er]e niet vinde[n] consten. 

[Opvolgers:]                Nu Marc Berens    Nu [Christ]iaen V[er]smisse by coope va[n] [Christ]iaen <Servarts> 1574
44. Jan de Berent hout vut den huse van Bornhem te leene den halve[n] vijften

scoef van eene[n] halve[n] buender lands gheleghen voer Tiendehof neven Gill[is]
van Lupeghem dwelc hy selve hout mett[er] handt staende te sterfcope te vollen 
scoeve oft te x lb. par. ende te wandelcope den xen pen[n]inghe oft te x lb. par. 
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[Opvolgers:]                                                     Jan Brandt als sterfman Janszone 1574
 Lauwereys va[n] Heykene / Nou Marie <Mese> van Heykene hoirye

45. Gherard Han[n]emans hout vut den van Bornhem te leene ij ghemete luttel 
min oft meer dies houdt hij selve mett[er] handt een half buend[er] luttel min oft 
meer gheheete[n] den Berchof neven Lauwereins van Heykene aen deen sijde en[de] 
de Berchstrate aen dander sijde. 
Item van de[n] selve[n] leene hout joncfr[ouwe] Johanne van Boemgaerde o[m]trent een
half ghemet daer tende[n] ghelegh[en] alsoe breet als den hof gheheeten dBrielken.
En[de] dit leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                 Nu dhorie a° 1543 / Nu dorrye Gillis Braun 1574 / Nu Lysbet Braun Gillis docter 1582
 Hans Lauwereys al[ia]s Heyns / Nou Katelyne Lauwereys alias Heins

46. Jan van der Linden houdt vut den huse van Bornhem te leene den vijften scoef
van drie dach[want] luttel min oft meer ghelegh[en] up Eykervelt aent Stappeken dies
hout hij selve mett[er] hand een half buender luttel min oft meer.

fol. 7 r°:

N[ota] Item Herman van Carrebrouc hout vande[n] selve[n] leene .j. dach[want] luttel min oft meer. 
Item Lauwe[reys] Coecx hoyrs ende Sanders van Verlst houden noch een buender den selve[n–
leene toebehorende gheleghen in den Valkenvloghe.
Item .j. ghemet in den polre daer joncf[rouwe] Johanne van Boemgaerde de twee deel 
af hebben en[de] Jan voers[eid] tderdenden. 
Item Belie Libens houdt vande[n] selven leene noch een half dach[want] gheleghen 
up de hoec by Haexdonc. En[de] dit voerseide staet te versoukene ghelijc 
anderen leene[n].

[Opvolgers:]      te nu Jan Berrens Jans sone / Nu Pieter Berens  / Nu Gillis Snellinck by coope den 27 ju[n]y 1563 1574
47. Jan Moens Gill[is] Moens sone houdt vut den huse van Bornhem te leene den halve[n] 

vijften scoef van drie dachwande[n] lands daer af Diederijc Vlami[n]c hout ander 
half dachwant lands gheleghen aen Theemscheveke neven den Holen wech
aen de zijde te Wintham wert. 
Item Daneel de Scriv[er]e .j. dach[want] aen doverstrate neven Gill[is] van Lupeghem.
Item Gill[is] van Lupeghem een half dachwand daer tende[n] ghelegh[en]. En[de] dit voerseide
staet te sterfcope ter derde[n] vrome[n] vande[n] halve[n] vijfden scoeve ende te wandelcope 
ten xden pen[n]inghe oft te x lb. par. 

[Opvolgers:] Te nu Jan Berrens Jans sone // Nu Pieter Berens 1574 / Nu Merten Jacop Berens <1575> / Nu Hector 
                                                                                                                        V[er]slechen <by coope> 1574

48. Jan Moens Jan Moens sone hout vut den huse van Bornhem te leene den 
halve[n] vijften scoef van iiij. ghemeten leens. Daer af hout Jan selve mette[r]
handt ½ ghemet by der Linde[n] neve[n] Janne van Ov[er]lope.
Item Jan Ruelens docht[er]e een ghemet neven Janne voerseid. 
Item M[er]griete Jans Drossaten wijf j. ghemet up Caneghem come[n]de mette[r] 
hende aen den wech.

Nu Hendric de Boye Gillissone by der doot van sin 
moeder 1576 den lesten Januarij

Item Gill[is] van Lupeghem .j. ghemet by der molen te Hingne neve[n] Gill[is] den Clerc.
Item Jan van Lupeghem een g half ghemet ter Cruce[n] aen deen sijde neven 
Henrijc Berens aen dander sijde neven syns selfs erve. En[de] dit voerseide 
leen staet te sterfcope te versoekene met vollen vijften scove oft te x lb. par.
te wandelcope te x lb. par. oft ten xden pen[n]inghe.  

fol. 7 v°:

[Opvolgers:]                 Nu Jean Heins zoon va[n] Elysbet Kersmaker Gillis Heins 1576
 Nu Elisbet Kersmaeker huysvrauue va[n] Gillis Seghers St. Amant overlangs .i  iaren 1574
 Nu Cornelia Kersmaker syn suster huysvrauue va[n] Gillis Heins 1574 v[er]deelt
 Joos de Kersmakere fi[lius] Heindrix over Bertel vand[en] Daele 

49. Dit es tvolle leen dat Cornelijs Coeke Goesen Coux sone houdende es vut den
huse van Bornhem te leene en[de] was Jan Coux groot viue buend[er]e luttel min 
oft meer van welke[n] leene hy selue hout metter handt ij ghemete luttel min 
oft meer in drien p[er]cheele[n] gheleghen deen ghemet gheleghen ter Voelmarct 
een half ghemet up Priesters velt ende ½ ghemet upt Hoflandt.

desen gemet 
heef gat Gillis Heins voer Corn[elia] Kersm[aeker] 
syn huisvrouwe 1574
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Item Jan Man[n]ens hout vande[n] selve[n] leene j dach[want] up Priestersvelt come[n]de
mette[n] hende aen Piet[er] Martens heide.
Item Willem van Ov[er]lope j ½ dachwant up Priest[er]s velt come[n]de aen de strate.
Item Rogier de Cobbenere een ghemet up Priest[er]s velt neven Willem van 
den Overlope.
Item Sanders van Veylst hout vande[n] voerseide[n] leene eene[n] hof en[de] eenen
beemd daer tenden groot ½ buender neven tHoflant gheleghen.
Item Jan Ma[n]nens tvierendeel van eene[n] halve[n] ghemete neve[n] Sanders voers[eid] ghelegh[en].
Item Daneel de Coni[n]x een dachwant beemds neven Jan Ma[n]nens onder tHoflant.
Item Zegher vander Donc een buender upt Hoflant.
Item Heinrijc Jan Joos sone anderhalf dachwant lands upt Hoflant.
Item Gillijs <Neels> een half buender gheleg[hen] upt Hoflant.
Item Zegher vander Donc noch anderhalf dach[want] upt Hoflant.
Item de selve Zeghe[r] noch een ghemet dwelc Daneel van Veylst hout van hem 
voert te leene.
Dit voers[eide] volle leen staet te sterfcope te x lb. par. en[de] te wandelcope te x lb. par.

[Opvolgers:]        [… cooren] Pauwels / Nu Henen V[er]mere Nu Jacop Hultsebaut over syn huysvrauue 1574
50. Jan Couke voerg[aend] hout te leene vut den huse van Bornhem een leenke[n] groot 

een half buender luttel min oft meer gheleghen te drien p[er]cheelen up d’Eyghen
staende te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]               Nu Goeyvaert Vlaminc Nu Jean Mertens 1574
51. Gillis Troost Gillis zone hout vut den huse van Bornhem een leen

gheheeten slobberie tusschen Clemeysien straetke[n] dat neder loopt
neven tDroeghevelt streckende up de Schelde tote aen Berdonc staende 
te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

fol. 8 r°:

[Opvolgers:]               Jan Stephenen / Nu Jan Dboc nu Huyben de Bock 1574 nu de heere zelve, mits de renoncie 
       vand[en] zelven Huyben de Boc vand[e]n zelve leene 1575

52. Daneel de Coninc houdt vut den huse van Bornhem te leene sesse pen[n]inghe
parasise tsiaers up een hoefken tende[n] M[er]grieten Haecs hof ten Putte dwelc
Ghisel Vermeynen van Daneele hout te erue up de voers[eide] sesse pen[n]inghe par[asise]
dwelc leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]     Cornelis de Scrivere
 Coore[n] Janzeghers Peeter Willems sone / Nu Jan dScrivere Janss[one] 

53. Daneel van Veylst Jans sone hout vut den huse van Bornhem een leen dat
wilen was Heinrijc Moyen van welke[n] leene hij hout selve mette[r] handt ½ dach[want]
luttel min oft meer gheleghen up Abds velt groot in al[le]s drij dach[wan]t noordt sheeren.
Item Ympin Coux wijf hout dwederdeel van den voors[eiden] halve[n] dachwande.
Item Rogier de Cobben[er]e j dach[want] up Abds velt vande[n] voers[eiden] leene.
Item Jan Boydens hout van den voers[eiden] leene te erve .j. dach[want] up Abds velt.
elcs jaers up j d. par. staende te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]  Katelijne Troost fi[lia] Giel[is] / Adriaen Verheiden fi[lius] Peeters
54. Jan Haecx Joes sone hout vut den huse van Bornhem een leen groot 

een ghemet ende een alf luttel min oft meer gheleghen inden hof 
ten Putte achter Diericx tZeelanders stede op dende an de heyde ende
dit leen staet te sterfcoope ende te wandelcoope ghelijc andere[n] cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]  Jan van Heykene nu Jasper Scheers
55. Heyle Haecx hout vut den huse van Bornhem een leen groot een ghemet

ende een alf en[de] een dachwant luttel min oft meer een ghemet gheleghen
achter haer schuere een dachwant achter Zegher Coucx schuere ende 
een alf ghemet ter Velst  daer Jan Mannens dwederdeel af te hove draecht
ende dit leen staet te versouckene ghelijc andere[n] cleene[n] leenen. 

[Opvolgers:]  Claes Roelant Nu Adryaen Rolandts / Nu dorie <brieten Katelijne Rolandts Nu [Jehan] van  
                  Ghent syn soon> 1574 Jea[n] van Ghent momboir 
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56. Gillijs Ghisels Gillijs Ghisels sone hout vut den huse van Bornhem een 
volle leen groot vijf ghemete en[de] een half luttel min oft meer van 
welke[n] leene Gill[is] hout selve mett[er] handt een ghemet comende aent
straetke[n] dat compt van kerchove te Hingne wert. 
Item Daneel van Veylst Jans sone j. ghemet daer neven gheleghen. 
Item Willem van Ov[er]lope .j. dach[want] ghelegh[en] aen den molenwech neve[n] Piet[er] den Clerc. 
Item Godevaerd van Riselb[er]ghe een dach[want] daer neven oostw[er]t gheleghen. 

fol. 8 v°: Item Willen van Veylst hout noch .j. dach[want] gheleghen aen den molenwech
neven Jan van Overlope kind[er]e west wert. 
Item Sanders Vermeyne[n] hout noch vande[n] voers[eiden] leene de tweedele van 
eene[n] ghemete neve[n] de voernoemde dach[wanden].
Item Lauwers dSmet tderdendeel van eene[n] ghemete neven Sanders voerseid. 
En[de] dit voerseide volle leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope te x lb. par.

[Opvolgers:]                                 Nu Cattalyne Daems uxor Villem Stepens 1577
                              Margriete Coex fi[lia] Jans uxor Heindrix V[er]meynen

57. 
N[ota]: 
Niet ove[r] 
gegeve[n]    a

De selve Gill[is] hout noch te leene vut den huse van Bornhem de helft van 
eenen halven buend[er]e in sine[n] brouchof gheleghen staende te versoukene
ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]

[Opvolgers:]  Nu Jean Montens tAntwerpen 1574
 Lysbette vander Stene / Catelijne Papengays fi[lia] Hey[n]dricx

58. Heyndric vander [Stene] hout vut den huse van Bornhem een leen
groot een half buender luttel min oft meer gheleghen up dEyghen daer
af dat sy hout mett[er] handt een dachwant come[n]de mette[n] hende an Baerlehalft
Item Jan Couke hout van hare .j. dachwant daer neve[n] gheleghen van den 
voerseide leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                                    Margriete Coex fi[lia] Jans
59. 
Nota
                  a

Jan Ghisels houdt vut den huse van Bornhem te leene dwederdeel van 
Gill[is] Ghisels sine neve groot een half dachwant in sine brouchof gheleghen
staende te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                              Nu Pieter M[er]tens
 Gheleyn de Hont Margriet fi[lia] Gillain / Nu a° 1543

60. Jan Mannens hout vut den huse van Bornhem te leene een leen groot een 
buender xxv roeden van dies leegt een half buender upt hoghe velt
gheheeten de Streke neven Piet[er] Couke come[n]de mett[er] hende aende Holestrate
Item den buerhof xxv roeden min dan een ghemet neven Goesen den 
Cup[er]e aen deen sijde aen dand[er] sijde neve[n] Will[em] Coni[n]x kind[er]e land
Item en[de] noch een half ghemet te Veylst neven Janne Haec aen beyden 
sijden en[de] dit voerseide leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope
ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

fol. 9 r°:

[Opvolgers:]  Nu min heere van Korbaron
 Jan van Ende Nu Willem Ja[n]ss[one] alias van Hende

61. Heinrijc Daens hout vut den huse van Bornhem te leene een dach[want] luttel min 
oft meer gheleghen acht[er] den Dilve voer de[n] Abds velt stappe in eene[n] veldeken 
En[de] dit voerseide leen staet te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]  Tenet nu[n]c Ja[n] de Zeeland[er]e Dierix zoene // Adriaen de Zeeland[er]e fi[lius] Adriaen 1574
62. Jan de Zeeland[er]e Piet[er]s sone hout vut den huse van Bornhem een volle leen 

groot twee en[de] twintich buend[er]e en[de] een half metgaders der Vroender spaden 
en[de] den scoutheetdom[m]e van Spierenbrouc van welke[n] leene Jan en[de] sijn broeder
die staet te ghevolghe houde[n] thof in den Bosch met viij buend[er]en daer 
o[n]trent gheleghen.
Item een bosch neven tgoet te Linquebeque gheleghen groot vij buend[er]e.
Item Smeds muerken groot drie buend[er]e neve[n] Godevaerd Vlami[n]x goet.
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Item de Vroene spade groot ij buend[er] gheleghen in Spierenbrouc.
Item Jan vander Hav[er]t hout van Jan[n]e voerseid ij ½ buend[er]e ter Havert
neven den voerseide[n] bosch gheleghen.
En[de] dit voers[eide] volle leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope te x lb. par.

[Opvolgers:]  Pieter Beerens f[ilius] Jans / Nu Ghyllis Toen f[ilius] Goyvarts / Nu Ja[n] vand[er] Hagen 1574
63.  [Ghisel] <Jan> Vermeynen hout vut den huse van Bornhem een volle leen groot

vive buend[er]e en[de] iij dach[want] luttel min oft meer van welke[n] hij hout selve
mett[er] handt een half buender in den Valke[n] vloghe gheleghen neven 
Hingher sijdijc.
Item hout Ghisel Vermeyne[n] vande[n] voern[oemden] leene een half buend[er] daer
neven gheleghen noortwert.
Item Kateline Jan Lauwereins wijf een dach[want] neven Ghiselen voers[eid].
Item Gill[is] Stijl hout vande[n] voorseiden leene iij. ½ dach[want] up Costers velt gheleg[hen]
neven Jans kind[er]e van Veylst de selve noch een halff buender dwelc Pieter Aversmans van hem hout.
Item Daneel Jans sone van Veylst vande[n] voers[eide] leene vj dachwant
gheleghen iij ½ dach[want] up dSwalenvelt en[de] ij ½ dach[want] up Costers velt. 
Item Willem van de[n] Sande hout van Sanders te erve een buender lands
gheleghen tusschen dSwalen velt en[de] Costers velt up vj d. par. 
En[de] dit voorseide leen staet te sterfcope en te wandelcope te versoukene
met x. ponde par[isis]

fol. 9 v°:

[Opvolgers:]   Janne Chijs / Nu Renier V[er]mulen 1574
64. Jan van Baerle Gheerts sone houdt vut den huse van Bornhem een leen groot ij bund[er] end[e] een ghem[et]

tderdehalf buend[er]e luttel min oft meer van welke[n] leene hy selve houdt
metter handt een half ghemet aen Breeve[n]ne gheleghen.
Item noch ij ghemete aen Breeve[n]ne gheleghen.
Item van den selve[n] leens hout Gill[is] Ghisels Piet[er] Ghisels sone een buender
lands luttel min oft meer in Cleenbrouc gheleghen neven Janne van 
Wineghem oestwert. Item Willems hoyr van Veylst hout vande[n] selve[n]
leene een half buender luttel min oft meer tenden Gill[is] Ghisels leen ghelegh[en]
En[de] dit voerseide leen staet te versoukene ghelijc and[er]en leene[n].

[Opvolgers:] Joos van Wrekene fi[lius] Jans / Nu Johan[n]a fi[lia] Joes / Nu Joos Arens de Jonghe als man va[n]                                                                                                               
Adriana va[n] Eijckene 1574

65. Jan van Baerle voerseid hout noch vut den huse van Bornhem te leene
een leen groot twee ghemete luttel min oft meer van welken leene
Jan hout selve mette[r] handt een ghemet gheleghen up de Cout[er]e achter 
den Cogghe come[n]de aen de heyde mette[n] hende. 
Item Mergriete Neels hout van de[n] voerseide[n] leene een ghemet luttel min
oft meer gheleghen up de Cout[er]e neven de Coe.
En[de] dit voerseide leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en 
cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]  Cornelis de Cobben[er]e / Nou Jan vanden Steene / Nu Jerosme vande[n] Steene / Nu Jean  Montens tAntwerpen 1574
66. Rogier de Cobben[er]e hout vut den huse van Bornhem een volle leen

groot vive buender en[de] j. dachwant luttel min oft meer daer af
Rogier voerseid hout selve mett[er] handt metgaders sine[n] broeder neghene 
dachwant up de Vorst gheleghen.
Item up dEyghen aen tgat een buender neven tpayken.
Item in Mansbrouker beemde een buender gheleghen come[n]de metten 
eene[n] hende aen de beque met den and[er]en hende aen dEyghen.
Item hout van den voerseide[n] leene Zegh[er]e van Bocle een dach[want] luttel min
oft meer ghelegh[en] up de Vorst gheleghen neven Rogier voerseid.
Item Jan van Bocle .j. <dach[want]> daer neven gheleghen.
Item Pieter de Moye hout vande[n] voerseide[n] leene een half buender
neven Janne ende Zegh[er]en voerseid gheleghen. En[de] dit voerseide leen staet 
te sterfcope ende te wandelcope te tiene ponde par[isis]. 
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fol. 10 r°:

[Opvolgers:]  Merten Coeke fi[lius] Gielis / Nu Florijs van Stee[n]velt a° 1543 / Nu mijnheere van Korbaron.
67. Rogier de Cobben[er]e hout noch vut den huse van Bornhem een leen groot

een buender luttel min oft meer gheleghen up Abds velt voer de Stappe 
come[n]de mette[n] hende aende Stappe en[de] mette[n] hende oestwert aen her Jan Styls hof.
En[de] dit voerseide leen staet te versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]                                       Heindrick Vermeynen fi[lius] Heindricx / Nu Hendric Vermeinen fi[lius] Jans 1574
68. Heinrijc V[er]meyne[n] houdt vut den huse van Bornhem een volle leen staende

te dienste met eene[n] ghewapenden man te p[er]de in ghemeen oerloghe
en[de] tot allen diensten ghelijc and[er]en ghelike[n] leene[n] van welke leene Heinrijc
voerseid staet met sine[n] leene naer ghenoempt te heffene en[de] te costen altoes
ten sesten pen[n]inghe. En[de] Gillijs Zeghers sone vander Brugghen ten vive 
pen[n]inghen van welken voern[oemden] leene houdende es de grootte x buend[er]e iij dach[want]
Daer af hout Heinrijc selve mett[er] handt een dach[want] luttel min oft meer.  
de stede daer hy op woent <gheleghen te Doreghem>.
Item anderhalf dachwant te drie p[er]cheelen up den Bokel geleghen.
Item tusschen den achte en[de] den sevene roeden onder den Bokel in een bloexken.
Item noch sesse roeden up den Bokel gheleghen. 

Item Gillijs vander Brugghen voern[oemd] hout vanden voern[oemde] leene sesse dach[want]
up den Bokel ghelegh[en] de selve noch ij ghemete up den Bokel neven 
Daneel van Veylst gheleghen. 
Item de selve een dachwant beemds o[n]der den Bokel gheleghen. 
Item de selve sine[n] hof daer hy up woent groot twee ghemete.
Item de selve een veldeke[n] groot een half ghemet onder de Redonc ghelegh[en]. 
Item de selve een half buender heyden neven mijns he[er]en elst. 
Item de selve ½ buender heyden aen Scetten moerken.

  Dese navolghende sijn manne toebehorende den selve[n] leene
  en[de] niet en staen te ghevolghe.

P[ri]mo Jan van Voesdonc twee ghemete deen ghemet onder den Bokel in eene[n]
hof en[de] dander ghemet up den Bokel daer neven. 
Item Matheeus van Velde een dach[want] up de Reedonc neven sijn erve
Item Clemeysie Ma[n]nekens een half ghemet up den Bokel. 

fol. 10 v°:

Item Clem[m]eysie Pieter Ghisels wedue een half buender up den Bokel gheleg[hen].

  Dese navolghende sijn late toebehorende den voerseide[n] leene.

P[ri]mo Theeus van Velde up ½ buender up de Reedonc neven up               ij d. par. 
Gillijs vander Brugghen up de Reedonc dat wilen was Piet[er] Aers               ij. d. 
Jan Couke up j. ghemet up de Reedonc                ij d. par. 
Ghisel Vermeyne[n] up een dach[want] t’Voelmarct voer de strate              vij. d.
Gill[is] vander Brugghen up een busschelke[n] neve[n] Ghisele[n] voers[eid]    vij. d.
Sanders Vermeynen up j. dach[want] onder Priesters velt               ix. d. par.
T’Gasthuus van Calfoort up een buender up de Reedonc                ix. d. par. 
Item Clemeysie Mannekens up j. dach[want] onder Priest[er]s velt               iij. d. par. 
Jan van Heetvelde up drye dach[want] up den Bokel elcs jaers              iiij. d. par. 
En[de] dit voerseide volle leen staet te sterfcope en[de] wandelcope te x lb. par. 

[Opvolgers:]                                           Nu Andries Muels over Ca[telij]ne van Tavernen f[ilia] Jans 27 decemb[er] 1578. 
Ja[n] van Tanerien Nu Jo[nker] Jean Bap[tista] va[n] Dam 1574 Nu h[er] Dirc vande Verve de Jo[n]ghe 1576  

69. Claus van Wineghem hout vut den huse van Bornhem tot eene[n] vollen leene
thof van Baerle metgad[er]s den hoven en[de] den moere groot omtrent drye buend[er]e
luttel min oft meer staende te sterfcope en[de] te wandelcope te x lb. par. 
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[Opvolgers:]                          Jan van Tanerijen nu Theodorica Tallerie 1574
70. De selve Claus hout noch vut den huse van Bornhem een leen groot ij. ½ buend[er]e 

luttel min oft meer gheheeten de Heetvelde staende te versoukene te sterfcope 
en[de] te wandelcope met thiene ponde parisis.

[Opvolgers:]  Jan van Tanerijen nu Jo[nker] Jea[n] Bap[tista] va[n] Damme 1574
71. De selve Claus hout noch vut den huse van Bornhem een volle leen gheheten 

B[er]touts velt groot tusschen den sevene en[de] achte buendere[n] luttel min oft meer
dies hout hij selve mett[er] handt twee buend[er]e up B[er]touts velt.
Item Joos vander Heyden hout vande[n] selve[n] leene sesse dach[want] daer neven gheleghen.
Item Jan de Vroede vj. dachwant daer neven gheleghen. 
Item de selve Jan noch een buender in Cleenbrouc neven Joos Ghisels gheleghen.
Item Clemeysie Ghisele en[de] M[er]griete haer sust[er] ij buender t[er] Hulst ghelegh[en].
Ende dit voers[eide] leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope te x. lb. par. 

[Opvolgers:]  Jan van Tanerijen nu Jea[n] Bapt[ista] va[n] Damme 1574 Nu h[er] Diric va[n] de verve de      
                         ionghe by coope 1576

72. De selve Claus hout noch te leene vut den huse van Bornhem te eene[n] volle leene
de praterie van Bornhem staende te sterfcope en[de] te wandelcope te x lb. par.  

fol. 11 r°:

[Opvolgers:]  Jan van Tanerijen nu Jo[nker] Jea[n] Bap[tista] va[n] Damme 1574
73. De selve Claus hout noch vut den huse van Bornhem een volle leen gheleghen

up Baerle velt ende een beemdeke[n] ghestrect daer neven se groot sesse en[de] een
half buend[er]e staende te sterfcope en[de] te wandelcope te versoukene met x lb. par. 

[Opvolgers:]  Jan van Taneryen nu die zelve va[n] Damme 1574
74. De selve Claus hout noch vut den huse van Bornhem een volle leen groot 

sesse buend[er]e luttel min oft meer gheheete[n] Brugbrouc. Ende hier af hout 
Lijsbet Joos wijf vander Heyden j ½ dach[want] up Brugbrouc voer Gosens Vroeden. 
Item Piet[er] Cool iij ½ dach(want] neve[n] Jans Neven land.
Item Gosen de Vroede een beemdeke[n] groot .j. dach[want] luttel min oft meer gheleghen
tenden Rogiers land van Miedeghem.
Item de selve ½ buender up Brugbrouc neve[n] Vlenvelt gheleg[hen].
Item Jan Rogiers vive dach[want] luttel min oft meer neve[n] Lijsbette[n] vand[er] Heyden
Item de hoyre van Jan[n]e vander Hulst een beemdeke[n] groot j. dach[want] by den 
voers[eiden] Jan Rogiers gheleg[hen].
Item Jan de Neve j. ½ dach[want] gheleg[hen] neve[n] Piet[er] Cools land.
Item Gill[is] Stijl ij ½ dach[want] gheleg[hen] up Brugbrouc voer sijn stede.
Item h[er] Jan Stijl vj dach[want] up Brugbrouc neven Piet[er] Cool gheleghen. 
En[de] dit voerseide leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope te x lb. par.

[Opvolgers:]    Jan van Tanerijen nu Diric de verve 1574
75. De selve Claus hout noch een vollen leen vute den huse van Bornhem gheheete[n]

dleen ter Heyden gheleghen in de prochie van Hingne groot xj buend[er]e luttel etc.
Item daer af hout Joes vander Heyden iij dach[want] up Hingne Cout[er]e gheleghen
voer Gosen Lempins.
Item Henri de Moye j. buend[er] luttel min oft meer acht[er] Gosen Lempins ghelegh[en].
Item Jan vander Heyden j. buend[er] gheleghen in Mansbrouker beemde ghelegh[en].
Item Jan Couke j ghemet up Hingne Cout[er]e neve[n] Gill[is] den Drossate ghelegh[en].
Item Gill[is] de Drossate ij. ghemete en[de] j. dach[want] in Mansbrouker beemde ghelegh[en]. 
Item de selve omtrent j. ghemet in Ma[n]sbrouc beemde neven m[ire] Joncfr[ouwe] vand[er] Tom[m]e.
Item up de Cout[er]e voer Gosen Lempins j ½ dach[want] [ende] over de selve noch een 
half dach[want] up de Cout[er]e neve[n] Jan Coux leen.
Item Gill[is] van Eyke j. ghemet neven Aerds hof van Dike was.
Item Gosen Lempin een ghemet en[de] een dach[want] daer sijn stede up staet.
Item de selve ½ ghemet in Mansbrouker beemde neve[n] Gill[is] den Drossate.
Item Alisen dscauters hoyre ½ ghemet neven Will[em] land van Eyke. 
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fol. 11 v°:

Item Ghisel dSmet een half ghemet up de Cout[er]e neven Joos vand[er] Heiden.
Item Lijsbeth Boemgaerts iij dach[want] in Mansbroucbeemde neve[n] de[n] Monike beemd.
Item Joncfr[ouwe] Beatrijs vander <Tommen> vj dach[want] met eend[er] hofstat aen Mansbroucbeemde gheleg[hen] dies staet daer af te 
ghevolghe Jan vande[n] <Da[m]me vand[er] helft.
Item Gheerd Han[n]emans ½ buend[er] ghelegh[en] aent veke[n] voer Gos[en] Lempens.
Item Kateline vande[r] Slike ½ dach[want] aen den Savelb[er]ch gheleghen.
Item Lijsbeth van Veylst j. ghemet in Mansbroucbeemde neve[n] Lijsbette Boe[m]gaerts.
Item Jan vand[er] Mose j. dach[want] ghelegh[en] ter heyde[n] aen de strate.
Item de selve ½ buender luttel min oft meer dies hout Jans Caut[er]s hoyr een
ghemet voert van Jan vand[er] Mose te leene.
Item de selve Jan van d[er] Mose ½ vierendendeel aen den Zavelb[er]ch ghelegh[en].
Item Heinr[ic] Caut[er]s hoyr .j. dach[want] neve[n] Willem van Eyke gheleg[hen].
Item de selve noch ½ ghemet neven in Mansbrouc beemde.
Item de selve noch omtrent j. dach[want] aen den Zavelb[er]ch.
Item Jans Caut[er]s hoyr omtrent ½ vierendeel aen den Zavelb[er]ch gheleg[hen].
En[de] dit voerseide leen staet te sterfcope ende te wandelcope te x lb. par. 

[Opvolgers:]    Nu Jean de Leu Dallost vonende te Cortrich 1574
   Nu Jan van Miggerode fi[lius] Jans 
 Nu Jacob Nu Ghysbrecht de Leu fi[lius] Jacops 1529 ad 7 april[is]

76. Gyselbrecht de Lu hout vut den huse van Bornhem een volle leen ghelegh[en]
in de prochie[n] van Hingne ende Haexdonc. En[de] dese navolghen[de] sijn ondermanne.
P[ri]mo Piet[er] de Cupe 1 ½ dach[want] up de groot Cout[er]e neve[n] Lysbeth Joos land.
Item Jan de Clerc ½ hout in Outbrouc de selve noch .j. ghemet in Outbrouc.
Item Jan Joos wijf .ij. ½ dach[want] Item Katel[ine] vander Mere 1 ½ dach[want] up de Cout[er]e.
Item Jan van Overlope j ½ dachwant neve[n] Kateline vander Mere.
Item de selve j. vierendeel in den mersch. Item Heindr[ic] Jans sone vanden Wiele
j. ghemet up de Cout[er]e heet de Pan[n]e. 
Item Jan Zeghers sone vander Slike j. ghemet neve[n] Heinric van den Wiele. 
Item Heinric vanden Moort[er]e ij ½ ghemet heet de Pan[n]e by den weghe.
Item de selve Heinric een ved[er] ende xxv roede[n] in den polre en[de] in Outbrouc
Item de selve ½ hout acht[er] Soyken Souweelshof gheleghen in den polre.
Item Jan van Voesdonc j. ½ ghemet luttel min oft meer in Scoerbrouc.
Item Heinric vande[n] Wiele Janssone ½ ghemet daer hy up woendt.
Item Jan Lauwer[eys] ½ ghemet ghelegh[en] acht[er] Soyke[n] Souweels hof. En[de] dit voers[eide] 
leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope te x lb. par. 

fol. 12 r°:   Nu Ph[ilip]s Hoofman 1574 
Nu Hub[recht] vand[er] Straten by coope van Cornelis van Maerselaer. Actum p[rese]nt Laur[eys] Andries [handelend] loco Thie-
bault Barradot stadhoud[er]e, Joncheer Jan van Taneryen [ende] Adriaen de Zeeland[er]e, Gillis Snellinck ende Adriaen Roelants 
mannen van leene xxix.a may a.° xvc en[de] zessenvyftich. Nu Cornelis van Marselaer f[ilius] Willem a° 1542
Jan van Maerselaer f[ilius] Gielis Nou Willem van Marzelaer f[ilius] Gielis

77. Joncf[rouw]e Machtelt van Assche hout te eene[n] vollen leene vut den huse van 
Bornhem theerscap van Opdorp met bylenen en[de] late[n] hoghe en[de] ned[er]e justice
staende te dienste met eene[n] ghewapende[n] man te p[er]de in ghemeen oerloghe.
En[de] te versoukene te sterfcope en[de] te wandelcope te x lb. par. 

[Opvolgers:]  Nu Floris van Stee[n]velt a.° 1543 Nu Jean Mertens 1574
 Nu by der doot van Pieter Vleemincx Goyvaert Vleemincx Pieterssone
 Goeyvaert Vlaminc Nou Pieter Vlamincx 

78. Rombout Vlaminc hout vut den huse van Bornhem een volle leen ghelegh[en]
in den Bosch groet omtrent xviij buend[ere] mette[n] hoven in den Bosch staende
te sterfcope en[de] te wandelcope te versoukene met x lb. par.  

[Opvolgers:]  Jan Coesaert f[ilius] Joos Nu Jorijs Coesaert a° 1543 Nu Jacop [Aerts] 1574
79. De selve Godevaerd hout noch tot eene[n] vollen leene sesse buender luttel

min oft meer gheleghen in den Hoghen Bosch gheheten dSaghers leen 
staende te sterfcope en[de] te wandelcope te x lb. par. 
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[Opvolgers:]  Joes Coesart  Nu Jorijs Coesart

80. De selve Godevaerd hout noch vut den huse van Bornhem een leenke[n]
groot omtrant j. buender luttel min oft meer en[de] was wile[n] Heinr[ics]
Symoens gheleghen neve[n] de Raspstrate neve[n] Jan[n]e Jacops. En[de] dit voers[eide]
leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]  Aerdt vanden Daelle f[ilius] / Nu Heynrick vande Werve f[ilius] d’Heynrick 1574

81. Wout[er] van Voesdonc houdt vut den huse van Bornhem een volle leen 
gheheete[n] thof in de Scoot groot omtrent xxiiij bund[er]e staende te sterfcope 
en[de] te wandelcope te x lb. par. 

[Opvolgers:]  Juffrou Marie Scoefs uxor Jacops Scoof Nu her Villem Boufekercke 1574
82. Aernoud van Voesdonc houdt vut den huse van Bornhem een volle leen

met hantghew[inn]e behore[n]de ten goede t[er] Nachtegalen en[de] met onderman[n]en
staende te versoukene te sterfcope ende wandelcope met x lb. par.

[Opvolgers:]  Jan van Ghende f[ilius] Jans  
83. Gosen de Cup[er]e houdt vut den huse van Bornhem te leene een leenke[n] 

groot omtrent ½ buend[er]e ghelegh[en] deen dach[want] in sine[n] hof te Dorenghem
ende dand[er] dach[want] upt Hoghe Velt dies staen hem te ghevolghe siin p[ar]tien die
met hem deylen in den voers[eide] leene staende te versoukene ghelijc and[er]en 
cleene[n] leene[n]. 

[Opvolgers:]                           Nu Reyn V[er]muelen 1574 een half ghemet 
84. 
hier is faulte va[n] 
een denier
va[n] alf ghem[et]

Jan van Ghent Jans sone35 hout uten huse van van Bornhem te leene 
een ghemet lants up Vliervelt ter Voelmerct an straettte an een side 
over ende Heinric vander Meinen En[de] dit leen staet te sterfcope en[de] 
te wandelcoepe gelijc anderen cleene[n] leenen. 

fol. 12 v°:

[Opvolgers:]              Nu h[er] Dierick va[n] de uerue36 den aude 1574  
             Nu Jan van Miggrode de Jo[n]ge  f[ilius] Jans
Robbiert van Lo[m]biesen Nu Ja[n] van Lombisen f[ilius] Robberty Nu Florys va[n] Steenevelt a° 1540

85. 

n° 84 n[ota] and[er] 
leene

M[er] Piet[er] van der Delft houdt vut den huse van Bornhem te eene[n] vollen <leene> de Vroen-
spade met den scoutetedom[m]e van Spierenbrouc groot ij buend[er]e luttel min oft
meer en[de] den Langhen Boomgaert groot .j. dach[want] luttel min oft meer. 
En[de] dit voerseide volle leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope te x lb. par. 

[Opvolgers:]                                                                                                      Nu Joos Plate 1582
Nu Adryaen Plaete f[ilius] Hecktors den vijen junij a° lvij  1574    Nu Jaques Plate 1579
Nu Adriaenken van Slyke Adriaenssone] bij d[en] doot van Joesken Plate Joess[one] Nu part Joncker Jan Tan[n]erie Claes van Heykene 
mey[er]e van Hinghe en[de] Jan van Thielt mey[er]e van Bornhem and[er] p[arten] Merten [Jasperssone]
      Nou Joos de Clerc    Nou Joos Plate. Nu Joesken Plate Joess[one]
Symoen de Visschere es houdende vut den huse van Bornhem een volle leen gheheete[n]
Ebijns vanden Voerde leen groot omtrent x buend[er]e luttel min oft meer staende
te sterfcope en[de] te wandelcope te versoukene met x lb. par. ghelijc and[er]en vollen
leene[n]. En[de] als men vut gaet in ghemeen oerloghe dan staet te dienste met paerde
en[de] met wapene[n]. Van desen leene hout Symoen selve mett[er] handt omtrent een half 
buender luttel min ghelegh[en] up den Gheere upt Dhende te Hingne wert. En dand[er]e 
naerghenoemde leene staet te ghevolghe te scaden en[de] te baten elc naer de groette
vanden leene.
Ende Henrijcx Moyen en[de] Mathijs Moyen hoyr een buender gheleghen by den Ruetven[n]e
Primo deselve een half buender gheleghen in Mansbrouker beemde
Gillijs de Visch[er]e sesse dachwant gheleghen aent Ruetvenne 
De kind[er]e Vlami[n]x een half buender ghelegh[en] aent Ruetvenne 
De selve kind[er]e een half buender ghelegh[en] acht[er] Gill[is] Visieres scure.

86.
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Pieter Tem[m]erman een dach[want] ghelegh[en] aen Gill[is] van Eyke brouchof.
Gillijs Coliins hoyr up drye dachwant ghelegh[en] up den Gheere. 
Segher Bijtwolfs hoyr up drye dachwant gheleg[en] aent Ruetvenne.
Jan vanden Dam[m]e up iij dachwant gheleghen neven Matheus leen van Velde
Joos kind[er]e van Baerle up drye dach[want] gheleghen up den Gheer neve[n] Symoen voers[eid]
Gillijs de Clerc up een dach[want] ghelegh[en] up den Gheer.
De kind[er]e van Baerle up een dach[want] ghelegh[en] up den Gheer.
De selve wedue up een buender ghelegh[en] in de beemde.
Segh[er]e de Baertmak[er]e up een dach[want] ghelegh[en] aen den Gheer.
Den he[er]e ov[er] Gillijs Cluze up een dach[want] ghelegh[en] aen den Gheer.
Segh[er]e vander Heyden up een dachwant in de beemde ghelegh[en] nev[en] de Berct

[Opvolgers:]        Peeter V[er]heyden    Nu Adriaen Pieters[sone] va[n]der Heyd[en] a° 1539 xxij mai
87. Jan van Baerle Jans sone houdt vut den huse van Bornhem te leene een buender 

leens dies houdt hij selve mett[er] handt een half buender gheleghen in Mansbroucker 
beemde. Item Sanders van Veylst houdt vande[n] selve[n] leene een half buend[er] in de beemde
ghelegh[en]. En[de] dit voirs[eide ] leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleen[en] leene[n].

[Opvolgers:]                   Guillaume va[n] [der] [Heyden]    Nu Willem Cnop    Adriaen Brysinck
88. Jan Cluyse es houdende uuten huuse van Bornhem een cleen leen ligghende 

op dEyghen staende te sterfcoope en[de] te wa[n]delcoope ghelijc and[er]en cleen[en] leen[en]
omtrent een houdt.

fol. 13 r°:

[Opvolgers:]                                                                          Nu Jean M[er]tens 1574                  
                 Nu Florijs van Stee[n]velt a° 1543  Nu Jan Mertens by cope van Florijs van Steenvelt [1567]
                 Nu Govaerdt Vlaminck f[ilius] Pieters by der doot Pieter Vlamincx zyn vad[er]
                        Pietre Vlaminck f[ilius] Rombouds

89. Rom[m]out vanden Perre houdt vut den huse van Bornhem een volle leen 
groot viij buender en[de] een half daeraf houdt hij selve mett[er] handt xij dach[want]
luttel min oft meer gheleghen in Cleenbrouc by den Hulst deen aen dander. 
Item Godevaerd Vlaminc houdt van den selve leene xj dachwande luttel min 
oft meer deen aen dander neven den voerseiden leene. En[de] dit voerseide volle
leen staet te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en vollen leene[n]. 

[Opvolgers:]                  Ja[n] va[n] Tanerien / Nu Wyllem van Bome 1574
90. Jan Couke Pieters sone houdt vut den huse van Bornhem een leenken groot

een dachwant daer siin stede up staet ghelegh[en] acht[er] den clooster staende te 
versoukene ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n] 

[Opvolgers:]                  Ja[n] va[n] Tanerien 1574 / Nu Jea[n] Bap[tiste] va[n] Dam[m]e 1574
91. De selve Jan houdt noch tot voers[eide] leene .v. dachwand ghelegh[en] aen de molen 

staende te sterfcope en[de] te wandelcope ghelijc and[er]en cleene[n] leene[n] 

[Opvolgers:]                                                             Nu Jasper Scheers [15]74
92.
Joos de Hondt
f[ilius] Ghelain
Nu Margiet de 
Hont

De selve houdt een dachwant te leene gheleghen te Dorenghem up den hoec 
vander straten daer siin scure up staet staende te versoukene ghelijc anderen 
cleene[n] leene[n]

[Opvolgers:]                              Ja[n] va[n] Tanerien
93. De selve metgaders Ympen Couken sine[n] oom heeft te sine[n] leene noch een 

buender dwelc hij houdt met den voerseiden leene. En[de] Gillijs van Eyke voort
houdt van hen beyden te leene ghelegh[en] in de brouchove te Mansbrouc by
der Cout[er]en te Hingne maer Jan Couke en[de] Ympen weten niet sonderlinghe ten 
welcke[n] voers[eide] leene oft naer ghenoemde[n] leene dat behoort tvoers[eide] bunder anders 
dan sij naeste[n] he[er]e syn.  
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[Opvolgers:]                Nu  Jan van Miggrode Nu Adrian va[n] den Boss / Nu Lau[reis] Andries 1574
              Nou Jan Coucke f[ilius] Jans Nu Merte Couk Jan Coek f[ilius] Mertens 

94. Impin Couke houdt vut den huse van Bornhem een leenken groot een dachwant 
gheleghen achter den clooster neven Jan Coux stede staende te sterfcope en[de] te wandel-
cope ghelijc and[er]en cleene[n] 

[Opvolgers:]                       […] Jan Coeke 1574
95. De selve Ympin houdt noch een leenke vut den huse van Bornhem groot

een half buender ghelegh[en] anderhalf dachwant up Priestersveldt en[de] ½ 
dachwant up Mansbrouker velt staende te sterfcope ende te wandelcope ghelijc and[er]en cleenen leenen. 

[Opvolgers:] [Margriete …] Oliver de Clerck  Nu Ja[n] Raes f[ilius] Adrians 1574 Nu Anna Ghijsels f[ilia] Jans 1577
96. Jan Coeke f[ilius] Gill[is] houdt vut den huse van Bornhem een leenken groot ½ 

buender gheleghen up de Cout[er]e te Bornhem by den molen up thoghe velt siin 
erve aen de Holestraete staende te sterfcope ende te wandelcope ghelijc and[er]en
cleene[n] leene[n]  

[Opvolgers:] […] f[ilius] Jans uxor Nu Ja[n] Raes voerghen[oemd] 
97. Janne van Ghendt Daneels docht[er] houdt uten huuse van Bornem 

te leene een half buend[er] lants gheleghen an de Roonstrate Willem van 
Overlope gheleghen an beide siden. En[de] dit leen staet te sterfcoepe en[de]
te wandelcope ghelijc andere[n] cleenen leenen. 

fol. 13 v°:37

98.38 Daneel Haverman hout vuytten huyse van Bornhem j volle leen groot ontrent
negen dachwant en[de] een halff luttel min oft meer waer hy selve affhout
mette[r] hant een halff dachwant geleghen en[de] Gillis Collens hoff west 
weert en[de] het straetken dat loopt te Donck weert staende te sterffcoop 
en[de] wandelcoop gelyck and[er]e volle leenen. 

Item Gillis V[er]surden hout vanden selven leene j dachwant daer de stede up 
staet neven t’v[orseide] leen

Gillis van Hove wijff hout vanden selven leene ij dachwant liggende 
tusschen de Wits Wiel en[de] den andren wiel. 

Item M[er] Joos Coek hout vanden selven leene ij dachwant achter
t’clooster neven de priestragie. 

Andries Nys hout vanden selven leene een dachwant daer neven gelegen 
Jan Coeck Gillis sone hout vanden selven leene j dachw[an]t neven [Andries] v[orseid]
[Gillis Joos] hout vanden selven leenen iij dachwant gelegen up Cogmans velt
neven t’clooster lant. 

99.39 Lijsbeth van Dungle houdt vut den huse van Bornhem een volle leen 
[groot ix bunder verleendt] staende te sterfcope en[de] te wandelcope te versoukene met x
ponde par[isis] ghelijc and[er]en vollen leene. En[de] als men vut gaet in ghemeen
oerloghe dan staedt te dienste met p[er]de en[de] met wapene[n].40

[Opvolgers:]                   […] f[ilia] Thomas V[er]varent
100. Item H[enric] Berrens hout vuytten huyse van Bornhem te leene een hout breet gelegen

inden polder upde haeghe H[enric] Liben gelegen aen beyde sijden

101.
Dit sijn .ij. 
leenen

Item de selve hout noch vuytten huyse van Bornhem te leene ij stucxkens groot
zynde ½ gemete up de selve haeghe H[eynric] Liben aen deen sijde en[de] Belie van[de]
Wiele aen dander sijde en[de] staet te versoeckene gelyck ander cleene[n] leene[n].

[Opvolgers:]                            Johanna Chys
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102. [Item Peeter Chys] hout vuytten huyse van Bornhem <te leene> de twee deele van eenen
gemete staende te sterffcoope en[de] te wandelcoope gelyck and[er]en 
cleene[n] leene[n] en[de] ligt achter syn ouw schuere lancx daer neven gestrect 

[Opvolgers:]                                                                                     Adriaen Verdick 162841

                                                                                   Nu Anneken f[ilia] Jans
                                                                                   Nu dorije Ja[n] Potart 1574
Gielis Poetaert f[ilius] Pieters staet op een bunder / Nu Ja[n] Potaert 1572 
Katelyne Poetaert f[ilia] Pieters staet op deen bunder

103.
104.

Gillis Poetaert hout vuytten huyse van Bornhem te leene viij dachw[ant] 
leens geheeten de Palane staende te sterffcoope te wandelcoope
gel[yck] ander cleyne leenen. 

[Opvolgers:]                   Cornelis de Drossaet Nu Machiel de Kersmaecker 1628
105. Item Cornelis van Velst Janss[one] hout vuytten huyse van Bornhem te leene

x roeden lants luttel min oft meer gelegen neven den Puthoff aen dander 
zyde neven Cornelis hoff voorseid comende vande Streycke van Joos Haecx
leene staende te sterffcoope ende wandelcoope gelyck ander cleyn leenen. 
qui clepit hunc librum demo[…] fra[n]git sibi collium, Adriaen van Cogge

[Opvolgers:]                  Andries Vermeyen
[106.]42 Jan Criecke hout vuytten huyse van Bornhem het derdendeel van eenen gemete 

lants gelegen up Bornhem Coutere neven den molen wech [of bergh] staende te 
sterffcoope te wandelcoope gelyck and[er]en leenen. 

                                                                 van Hector Coesart ij gemeten 
                                                                 up Deygen

Dit bovengescreven gescrifte es
met myne[n] eygen hant gescreven 
Toircon[den] myn hanteeken D[ierick] Andries43

fol. 14 r°:44

Op heyden iiij februarij 1574 zo zyn de mannen <en[de] schepenen> van leene   
ondergeschreven ghevest op d’Eighen in presencie ende met 
consent va[n] Joos Manslaer hebben ghedeelt ende 
ghepaelt met en gront <stuck> lants de zelve Manslaer
tobeorende te <een> leene van den heere va[n] Bornhem tobehorende
le veltre <leene> vas gheincorporert in de zelve lant
ende nu vederom ghesepareert met consent van den 
heere ende va[n] de zelve Manslaer en[de] ghevonden xix 
roien in viercanten, de velcken syn gheteekent met 
tvee steen palen [ghescreven] in pr[esencie] va[n] zelven sch[epenen]
en[de] man[n]en va[n] leene te veten Livin du Bois in de 
naem va[n] den heere gheconstituert in desen by messir Ja[n] F[rancisco]
Capello Gouverneur slants va[n] Bornhem ende Joos Ma[n]slaer
voerscreven <slants baliu> ende Joos de Kersmaeker, Adrian de Zeelandre
Laureis Andries, Pieter Laureis baliu, Gillis Verhavert schepenen <[ende] mannen>
en[de] den zelve sheren leene is lighende opt deighem, ooster <en[de] noort> zelve
Joos Manselar, vest zelve Joos Ma[n]slaer zuyen dorreyen Daniel 
van Uutvanghen  hiervoren N° 12

Den xiiijen septembris 1570 heeft Ja[n] Tanerie deno[mbrement] ghebrocht va[n] half ghemet 
leen opt cautere va[n] Burm by coe en[de] calf staende ten drafte ghelycke and[er]e smalle 
leene. 

A° 1588
Nota dit stuck lants [is]
wederom vuyt te gheven
oft te v[er]huer[en] en[de] 
gheleghen 
in Mattheeus hof […]
op deyghen.
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Volksgeneeskunde is zo oud als de mensheid zelf. Als een rode draad loopt 
de bezorgdheid om een gezond leven door het menselijk bestaan. 

Met de huidige kennis kijken we vaak onbegrijpend neer op toestanden 
die door iedereen eeuwenlang en zelfs nu nog in zekere mate in de “ge-
neeskunde” als grote waarden werden aanvaard. Trouwens, in de middel-
eeuwen stonden edelen, vrijen en niet-vrijen cultureel nagenoeg op gelijke 
voet, maar evenredig met de wetenschappelijke ontwikkeling is dat wel 
veranderd. Het gewone volk kon minder van die vooruitgang profiteren 
dan de gegoede klasse en dat verklaart dat de echte volksgeneeskunde bij 
de lagere klassen is blijven voortleven en tot op zekere hoogte nog altijd 
voortleeft. 

Geschreven bronnen hierover vindt men al circa 1250 van de hand van 
Albertus Magnus, bisschop te Regensburg (°1202 - +1280): Les admira-
bles Secrets. Zeker te vermelden is het beroemde Cruydtboek (1554) van 
Mechelaar Rembertus Dodoens. En in 1564 overleed na een schipbreuk 
een der grondleggers van de geneeskunde: Vesalius. Van de kruiden, die 
Dodoens beschreef, worden er nog heel wat gebruikt in de moderne ge-
neeskunde en de doorgegeven kennis van Vesalius is nog altijd van nut. 
Recenter (1891) is er het werk van de Oost-Vlaamse heemkundige en fol-
klorist Alfons De Cock: Volksgeneeskunde in Vlaanderen. 

Ook het geloof speelt een niet te verwaarlozen rol. Vele heiligen werden 
aanroepen voor het welzijn van mens en dier. Onze voorouders richtten 
zich in hun onwetendheid en door het niet begrijpen van niet-alledaagse 
dingen tot God en zijn heiligen. Ze werden daarin gesteund door de clerus, 
die een bron van inkomsten zag. Het smeken om genezing – met de nodi-
ge portie naïviteit – in Scherpenheuvel, Lourdes en andere druk bezochte 
bedevaartplaatsen is het beste bewijs daarvan. Zo werd te Dendermonde 
de H. Rochus vereerd ter bestrijding van de pest; zijn relieken worden nog 
bewaard in de O. L. Vrouwkerk. Te Bornem wordt O L. Vrouw van de Krocht 
al eeuwenlang aanbeden voor een goede gezondheid en om genezing af 
te smeken. De Bornemse krocht of romaanse crypte dateert uit de 10de-11e 
eeuw, samen met het koor en de torenvoet. 

De in onze ogen rare opvatting over ziekten en de voorkoming ervan 
is enkel te begrijpen door de zienswijze van het volk, dikwijls dwars op 
het wetenschappelijke rationalisme. Kan men vandaag om elke hoek een 
geneesheer vinden, dan was dat eertijds wel even anders. Onze voorou-
ders zochten hun heil in de directe omgeving, met name in de planten 
en gewassen waaraan ze een genezende kracht toeschreven. Het middel 
werd beproefd en bij geneeskrachtige werking werd het doorgegeven. 
Over longkruid beweerden ze dat het hielp bij een longaandoening omdat 
het gevlekt is, zoals zieke longen vlekken kunnen vertonen. De relatie 
aandoening-heilige was nooit ver weg. Omdat bijvoorbeeld bij Ste-Lucia 
de keel werd doorstoken met een dolk, werd zij aanroepen tegen keelpijn. 
Bidden voor Ste-Appolonia was dan weer goed tegen tandpijn … om re-
den dat haar tanden waren uitgeslagen. In Bornem kwamen de gelovigen 
naar de ‘scheve’ Mariakapel van Luipegem, net naast een waterputje. Met 
het water waste men de ogen om genezing van oogkwalen te bekomen. 
Koortskapellen vond men over het ganse land. De zieke of een familielid 
bond een repel stof aan de tralies van de kapeldeur, deed de nodige ge-
beden en verwijderde zich zonder omzien. Dit is het zogenaamde ‘koorts 
afbinden’ en men kan zich afvragen hoe dergelijk gebruik ontstaat. Is 
het iets van zichzelf achterlaten? Denkt men door het vastbinden en niet 
omzien de kwaal over te dragen? Een ander middel was de bezwering of 
‘aflezing’ om van zijn kwaal verlost te raken; ‘Overlezers’ waren zij die 
de naam hadden deze methode te beheersen. Om af te raken van een 
hardnekkig ongemak ging het van:

Ik spreek sprouw
ik geef den hik aan ouw
ik geef den hik aan alleman
dien den hik verdraogen kan       

Tegen wratten prevelde men:
 Doode die gaat naar het graf
 neemt zijn wratten af
 gij zult er in de grond vergaan
 en mijn wratten zijn gedaan

Volksgeneeskunde door de eeuwen heen

Karel Michiels

Het ‘scheef kapelleke’ te Bornem-Luipegem 
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Zoals de meeste volksgebruiken kenden ook deze een taai bestaan en zijn 
sommige nog niet uitgestorven. 

Maar ook de volksgeneeskunde was niet gratis. Betalen kon de zieke met 
klinkende munt of met etenswaren en dergelijke. Kenmerkend hierbij was 
een gebruik uit Denderbelle waar men symbolisch een levende, zwarte 
kip offerde. Op een verhoog plaatste men de mand met de kip en bij een 
genoeg aantal bedevaarders kon het bieden erop beginnen. Maar … men 
kon de kip nooit kopen, want het geboden geld werd wel ontvangen door 
de kerkbediende en direct in de offerblok gestopt. Terwijl men daarbij de 
bieder proficiat wenste, werd de kip terug in de kerk gebracht, wachtend 
op de volgende groep bedevaarders. 

Een remedie tegen het bedwateren door kinderen was hen gebraden mui-
zen laten eten. Geboortevlekken kon men verwijderen via de aanraking 
met de hand van een dode. Bij iemand die een beroerte had gehad, wer-
den de mond en de neusgaten met mosterd bestreken, een traditie in het 
Dendermondse. Volgens Dodoens zuiverde mosterd de hersenen en was 
het een goed middel tegen ‘vallende ziekte’. Roodbloemige planten be-
nutte men dan weer om bloed te stelpen. In Laken vereerden de gelovige 
vrouwen een Mariabeeld om een gezond kind te baren:         

Onze Lieve Vrouw van Laken
laat ons een kindeken maken
niet te grof of niet te klein
gelijk een kindeken moet zijn

Er was geen enkel aspect van het leven dat door de volksgeneeskunde 
ongemoeid bleef. Het vertrouwen in de geneeskunde was niet bijster groot. 
Vele mensen hadden meer vertrouwen in straatremedies dan in een dok-
ter. Als voorbeeld een uitspraak van een bejaarde tot zijn arts: “Ge moogt 
mij pijnigen zoveel ge wilt, maar met uw prutsen heb ik geen zaken.” Hij 
weigerde zelfs zijn pols te laten voelen. Naar gelang de bevolking slimmer 
werd en de geneeskunde meer betrouwbaar, hoe meer de volksgenees-
kunde op het achterplan raakte. Maar al is ze niet meer algemeen, dood is 
ze evenmin. Plantenaftreksels en zalven zijn nog wijd en zijd verbreid. De 
zogenoemde geestelijke geneeskunde kan nog steeds de massa beroeren. 
En misschien is het goed dat het nog bestaat, want het is voor velen een 
houvast in moeilijke perioden in hun leven.

Bronnen: 
H. DE COCK, Volksgeneeskunde in Vlaanderen 
K. C. PEETERS, Eigen Aard
R. RUYS, Tot het heil van mens en dier        

Uit het oorlogsdagboek van pater Benedictus Van Doninck
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Wie meer wil lezen uit het Oorlogsdagboek van Van Doninck kan surfen naar www.WO1bornem.be

Andere goede websites over WO I:
www.wo1.be/nl/home  •  www.be14-18.be/nl

www.antwerpen1914-1918.be  •  www.inflandersfields.be/nl
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Hij vereenigde in zich de schoonste krijgseigenschappen en had voor zijn 
soldaten een vaderhart. 

(woorden van zijne wapenbroeders)

Pieter Mannaert
Onderluitenant
4e Legerdivisie - 10e/20e Linieregiment.

Pieter werd geboren in Bornem op 19 oktober 1889 in het gezin van vader 
Adolf Mannaert en moeder Caroline Vleminckx. 

Het gezin genoot veel aanzien in het dorp. Vader was handelsklerk en 
moeder herbergierster. Het gezin woonde in herberg ‘Belle Vue’ tegenover 
het ‘Landhuis’ en telde tien kinderen. Een kind, Cesar, overleed echter in 
1887, amper zeven jaar oud. Alle kinderen kozen na de lagere school 
voor een hogere studierichting, geen evidentie in die periode. Zo werd Cor-
nelis ingenieur te Mechelen, Laura onderwijzeres in Bornem, Anna Maria 
boekhouder, Eugeen klerk (eigenaar ‘de Nieuwe Wereld’ nu restaurant ‘de 
Notelaer’) en Emiel werd priester te Geel. 

Pieter was soldaat van de lichting 1909; dat was jammer genoeg voor hem 
het laatste jaar met de lottrekking. Met het nummer 38 werd hij bovendien 

‘erin’ geloot. Op 15 oktober 1909 begon hij aan zijn legerdienst, toen 
nog twintig maanden. Per jaar was men wel gewettigd om vijftien dagen 
verlof te nemen, waarbij verondersteld werd deze dan wel na de ‘klas’ 
te doen. Hij werd ingelijfd bij het 10e Linieregiment, wat betekende dat 
hij gekazerneerd was in het verre Namen, in kazerne Marie Henriette. 
Hij zwaaide af in 1911 en na enkele heroproepingen stopte zijn militaire 
dienst definitief op 5 september 1913. 

Dit was echter zonder de Duitse oorlogsplannen gerekend, want een jaar-
tje later stuurden die alle toekomstplannen van Pieter in de war. Op 1 
augustus 1914 werd hij terug gemobiliseerd en stond als ervaren soldaat 
samen met het 10e Linieregiment mee in voor de verdediging van Namen. 
De stormloop der Duitse troepen was echter niet te stuiten en de Belgische 
troepen trokken zich terug. Hierbij maakte het 10e Linieregiment zich nog 
verdienstelijk bij de gevechten te St.-Gillis-Dendermonde en Lebbeke. Bij 

Klein-Brabants huldeboek gesneuvelden 1914-1918

Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven verzamelden ontzettend veel en gedetailleerde gegevens over de Klein-Brabantse soldaten die 
sneuvelden in WO I. Per gemeente worden deze gesneuvelden geordend en uitvoerig beschreven. Hierbij twee pagina’s uit ons nieuwe 
Jaarboek 2014.

Het gezin Mannaert -Vleminckx. 
Staand vlnr: Cornelis, Laura, Vader Adolf, Charles en Pieter Mannaert. 

Zittend: Emiel, Mit, Eugene, moeder Caroline Vleminckx, Irma en Jan Mannaert 



de terugtocht achter de IJzer maakte het regiment één van de zwaarste 
aanvallen mee te Keiem. Na de stabilisatie bezette het regiment de secto-
ren Stuivekenskerke, Nieuwpoort, Drie Grachten en Ramskapelle. 
Pieters onverschrokkendheid, ervaring en tweetaligheid maakten dat zijn 
overste, kolonel Verbist hem op 1 december 1915 voordroeg als korpo-
raal. Het begin van een ‘blitzcarrière’. 
Door herschikking van het 10e en 12e Linie werd er in december 1916 
een 20e Linie gevormd. In 1917 werd het 20e Linieregiment nogmaals 
herschikt en kwam kolonel Deisser aan het hoofd. Hij benoemde met-
een Pieter tot sergeant en stuurde hem naar het Franse Gaillon, waar er 
een school voor kandidaat-onderluitenant (C.I.S.L.A.) was opgericht. Hij 
doorliep deze studie met succes en werd op 27 maart 1918 bevorderd tot 
adjudant. 
Op dat moment waren Duitse troepen net begonnen aan een groot lente-
offensief. En dus werden een heel aantal opgeleide onderofficieren terug 
naar het front gestuurd. Door de aanhoudende aanvallen van de Duit-
sers op de Amerikaanse schepen verklaarden de Amerikanen de oorlog. 
Ludendorf, de Duitse opperbevelhebber wou uiteraard niet wachten tot 
deze nieuwe troepen op het slagveld verschenen. Op 21 maart 1918 be-
gon hij over de hele frontlijn een ongeziene veldslag en in korte tijd werd 
in Frankrijk deze frontlijn 30 km achteruit gedreven. Dit lenteoffensief 
duurde tot 16 april 1918 en ook in Vlaanderen werd aanzienlijke terrein-
winst geboekt. Toen konden de geallieerden zich herpakken en de Duitse 
pletwals stoppen. 

Op 18 augustus deden de Amerikaanse troepen hun intrede. Meteen keer-
den de kansen en planden de geallieerden een grote tegenaanval. De Duit-
sers hadden zich in de afgelopen vier jaar ingegraven achter een zesvou-
dige verdedigingslijn. De Franse maarschalk Foch kreeg de leiding en elke 
stap voorwaarts werd grondig voorbereid. Het Belgisch leger beschikte nog 
over 140.000 weerbare soldaten, het volledige leger werd herschikt en 
ingedeeld in nieuwe divisies, samen de legergroep Vlaanderen. 

Het 20e Linie van Pieter Mannaert kwam in de groep Noord bij de 10e 
Infanteriedivisie. Het regiment kantonneerde in Izenberge. Dat betekende 
dat tijdens de nacht van 27 op 28 september een mars van 20 km nodig 
was om over Loo en fort de Knocke de vertrekstelling nabij Merkem te 
bereiken. De manschappen moesten ook alle materiaal (munitie, hand-
granaten, vuurpijlen) zelf meedragen. 

Op 28 september, vroeg in de morgen, werd het aanvalsein gegeven. 
Het 20e Linie rukte in de voorste stelling op langs de moerassen van ‘de 
Blankaart’ naar Klerken. Elke hoeve, huis en stal waren echter omgebouwd 
tot bunker en mitrailleurspost, ook het kasteel ‘de Blankaart’ was een stel-
ling die slechts ten koste van vele mensenlevens kon worden ingenomen 

Op 14 oktober net voor de slag bij Torhout, waren reeds 10.000 Belgische 
soldaten uitgeschakeld, 4500 onder hen waren effectief gesneuveld. Op 
13 oktober was het 20e Linie opgerukt tot het kanaal van Handzame en 
trachtte hier onder zwaar mitrailleurvuur een brug over te leggen. Het 12e 
Linie had ondertussen Handzame opnieuw ingenomen. De volgende dag 
(14 oktober) kwam het 20e zwaar onder vuur te liggen nabij de ‘Muis-
hoek’. Het werd bestookt met brisantbommen en moest door de 1e Jagers 
te Voet worden afgelost. Het was tijdens deze beschietingen dat Pieter 
Mannaert het leven liet. 

Door de snelle verplaatsingen bleven gekwetsten en doden vaak achter en 
Pieter werd pas op 19 oktober gevonden. Op dat ogenblik was zijn eenheid 
al verder getrokken richting Aalter. Hij werd begraven in Handzame en la-
ter, zonder kennisgeving aan de Handzaamse burgemeester, ontgraven en 
naar Bornem overgebracht. Pieter’s grafsteen ligt centraal op het ereperk 
van de begraafplaats in Bornem.

Kaartje van de Muishoek omgeving Handzame
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