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Ter verantwoording
Over de geschiedenis van Wommelgem werden al wel enkele boeken geschreven, maar de auteurs hebben wellicht niet de gelegenheid gekregen
oude bronnen en archieven te raadplegen. Met dit boek heeft de Wommelgemse heemkundige kring 'De Kaeck' vzw een leemte willen wegwerken.
'Geschiedenis van Wommelgem' is niet als titel bedacht; geschiedenis is
zelden of nooit volledig.
De uitgave van het boek 'De aloude heerlijkheid Wommelgem' is gegroeid
naar aanleiding van twee feiten:
- de viering van het 25-jarig bestaan van de heemkundige kring
'De Kaeck';
- de vierhonderdste verjaardag van de meest zwarte bladzijde die Wommelgem in de loop van zijn geschiedenis heeft gekend: de uitmoording
van het dorp op 29 mei 1589.
Maandenlange opzoekingen hebben voor Wommelgem vele tot nog toe
onbekende feiten aan het daglicht gebracht.
Onze erkentelijkheid gaat in de allereerste plaats naar de verschillende
auteurs, die een bijdrage hebben willen leveren voor dit boek. Een dankwoord ook aan de archivarissen van het Rijksarchief Antwerpen, Stadsarchief Antwerpen, het archief bisdom Antwerpen, de abdijen van Averbode, Bornem en Tongerlo. Onze dank gaat tevens naar het gemeentebestuur van Wommelgem voor de toelating de bronnen op het gemeentehuis in te zien. Zonder de door hen verleende faciliteiten zou dit werk
bezwaarlijk tot stand gekomen zijn.
Een woord van dank gaat ook naar Koen Mortelmans (Wommelgem), die,
met medewerking van Jos Smits (Edegem) de oude archieven heeft 'vertaald'. Dezelfde dank gaat naar Jos Goris (Lier), die taalkundig het grootste gedeelte van het oeuvre superviseerde. En een dankwoord bovendien
aan de vele andere stille medewerkers.
Tenslotte nog een biezonder woordje van erkentelijkheid gaat naar de bedrijven, firma's, besturen en partikulieren, die financieel een steentje
hebben bijgedragen tot realisatie van dit boek.
Alois Sledsens
voorzitter w.H.K. De Kaeck vzw

Lijst der voornaamste afkortingen

OG : Oud-gemeentearchief Wommelgem
GA : Gemeentearchief Wommelgem
RAA : Rijksarchief Antwerpen
ARAB: Algemeen Rijksarchief Brussel
SAA : Stadsarchief Antwerpen
AAM : Archief aartsbisdom Mechelen
DAA : Diocesaan archief Antwerpen
KAA : Kapittelarchief Antwerpen
AAA : Archief abdij Averbode
ASB : Archief St.-Bernardsabdij
AAB : Archief abdij Bornem
ASM : Archief St.-Michielsabdij
AAT : Archief abdij Tongerlo
KA : Kerkarchief
De geraadpleegde werken worden opgesomd in de voetnota's, zodat we
een herhaling op deze plaats onnodig achten.
De Wommelgemse heemkundige kring 'De Kaeck' v.z.w. heeft iedere auteur vrij gelaten wat de spelling in de bijdragen betreft. De auteurs zijn
ook zelf verantwoordelijk voor hun geleverde bijdragen.

Oudste geschiedenis

ALOIS SLEDSENS

Toen het zeewater zich langzaam terug had getrokken, liet het een vlak en
zandig grondgebied na, waarin rimpelingen ontstonden. De Nederlanden konden aldus voorgesteld als één grote, in wadden uitlopende rivierdelta, doorsneden door vele rivierarmen. De moerassige ondergrond
hield de streek voortdurend onderhevig aan overstromingen. De Schijn
is hiervan een litteken en dit eeuwenoud riviertje was bij de inval van de
Noormannen (859-879) heel wat breder. In oude akten komt vaak de benaming 'Seelanden bij Immerseer voor1. De ondiepe schepen van de Noormannen zouden op de Schijn zelfs tot Immerseel en Wijnegemdorp kunnen komen 2 . Volgens dr. J. de Vries betekent Vlaanderen 'overstroomd
gebied' naar het Germaanse 'flaumingo' 3 .
In zijn gedegen boek 'Geschiedenis van Deurne', deel I - 1981,
trekt F. Nooyens het verhaal over de inval van de Noormannen in Deurne
sterk in twijfel, omdat afdoende dokumenten ontbreken. Andere geschiedschrijvers hebben het over de verwoesting van het klooster van de
H. Fredegandus in Deurne. Maar, zo schrijft Nooyens, vóór 1500 was de
kerk van Deurne toegewijd aan O.L.Vrouw en is er niet het geringste
spoor van een verering van St-Fredegandus4.
'Hoe de Noormannen langs de Schijn in Deurne konden geraken, zien we
niet zo klaar in. Gewoonlijk schuiven de historici het probleem vlug terzijde door erop te wijzen dat er in de 96 eeuw nog geen dijken waren aangelegd en dat de schepen van de Noormannen zeer licht gebouwd waren
zodat ze gemakkelijk de kleine rivieren, die toen nog een hoge waterstand
hadden, konden opvaren.' Over de periode 800-1150 zijn we slecht ingelicht, aldus nog F. Nooyens. Wel moeten er verwoestingen gebeurd zijn
in Antwerpen; voor Deurne blijven er raadsels; 'er blijft nog werk over
voor de toekomstige historici' 5 .
Voor wat de bevaarbaarheid op de Schijn tot Wijnegemdorp betreft, zullen wij het verhaal dan ook maar (voorlopig) laten rusten.
Na het terugtrekken van de zee kwamen zich op de hoogst gelegen gebie-

den tussen Schelde - Nete - Schijn, mensen vestigen, die naar het oordeel van Floris Prims veeleer vissers dan jagers geweest zijn. Van holbewoners kan dus moeilijk sprake zijn en indien schuil- of woonplaatsen
gebouwd werden, moeten het eerder paalwoningen geweest zijn. Door
het spel van ebbe en vloed, dag-in dag-uit, betwijfelt Prims zelfs het bestaan van paalwoningen in ons gebied. K. Roelants en R. Van Passen denken nochtans aan paalwoningen 6 . Sporen van Neolithische bewoning
schijnen voorhanden, wat door prof. W, De Schepper (t) kracht werd bijgezet. Immers, op de grensscheiding Wommelgem-Oelegem, op het domein van de Antwerpse Waterwerken, heeft hij een woonhut gevonden.
'Ze bevatte naast de fragmenten van door paalwormen ingevreten houtwerk, typisch Neolithisch gerei (Jong Steentijdperk), waaronder ondermeer een hanger tot verzwaren van een visnet, Silex-schrabbertjes en
veelvuldige visgraten' 7 . De Neolithische bewoning dateert uit 2600 tot
1600 jaar vóór Kristus.
Vroeger is men van oordeel geweest dat de Antwerpse Kempen - zelfs
ook de ganse Kempen - een onherbergzame streek was, waar in de
Romeinse tijd praktisch geen mens leefde of kon leven. Van dit oordeel is
reeds lang afgestapt, gezien de vele archeologische vondsten als vrucht
van geduldige opgravingen. Heel wat urnevelden werden in onze streek
gevonden. Maar de Romeinen hebben hier hun invloed laten gelden op
de gebieden van wegenbouw, de bouw- en beeldhouwkunst. Van de Frankische tijd is echter weinig gekend; 'de stukken die ontdekt werden, dateren pas van de 70 of de 8ste eeuw en zijn dus Merovingisch' 8 . Er ontbreekt dus een schakel in de evolutie van bewoning tussen de 46 en de 76
eeuw S)
'Enkele eeuwen vóór Kristus, in
de Bronstijd, was ons dorp reeds
bewoond', aldus W. De Schepper10. Er werden urnen opgegraven aan de Van Tichelenlei11,
verbrande beenderen van een
mensenlichaam bevattende. Eén
der gevonden urnen had een
hoogte van 183 mm en een doormeter aan de hals van 132 mm
(La Tène-tijdperk). Leden van de
heemkundige kring 'De Kaeck',
die de opgravingen uitvoerden,
lieten het werk over aan de Antwerpse Vereniging voor Romeinse Archeologie (AVRA] in
1980. Francis Brenders leidde de
Erg beschadigde urne aan de Van Tichelenlei
opgravingen
en stelde hieromopgegraven in 1974. Later zette AVRA de
graafwerken verder.
trent volgend verslag op12:

'In de periode april-oktober 1980 werd aan de Van Tichelenlei te Wommelgem een deel van een urnenveld onderzocht. Aanleiding tot deze opgraving was een vraag van de heemkundige kring "De Kaeck", die een
nader onderzoek wenste van de vondst enkele jaren geleden, van urnfragmenten bij de aanleg van de straat. Ook op naburige gronden werden
vondsten gesignaleerd, doch deze werden vernield of waren reeds vernield bij hun ontdekking.
Dankzij tussenkomst van een graafmachine was het mogelijk, op vrij korte tijd een oppervlakte van ca. 600 m 2 te onderzoeken. De resultaten van
dit onderzoek bevestigen de opvatting dat we hier met een urnenveld te
maken hebben, doch nagenoeg alle graven waren, gezien hun ondiepe
ligging, door de latere landbouwaktiviteit volledig vernield. In totaal konden sporen van 23 graven, herkenbaar aan de zwarte verkleuring van de
grond, met enige zekerheid geïdentificeerd worden. Een groot aantal
scherven van urnen kon rond deze vlekken worden ingezameld, doch het
is onmogelijk om op basis van dit materieel een typologie op te stellen.
Slechts twee graven bleven min of meer intakt en van een derde zijn aanzienlijke resten bewaard. De urnen zijn zeer ruw gevormd, van een eenvoudig type en zonder versiering. De bijgaven zijn beter verzorgd. Op basis van deze gegevens mag besloten worden dat de begravingen gebeurden zonder eigenlijke kuil. De bijgaven werden boven en in de urn geplaatst. Het geheel werd afgedekt met resten van de brandstapel.
Verder werden nog enkele kuilen gevonden waarvan de betekenis onduidelijk is. Op basis van ons onderzoek en de spreiding der vroegere vondsten, mag besloten worden dat dit urnenveld oorspronkelijk een vrij grote oppervlakte moet gehad hebben. Mondelinge beschrijvingen van vroegere vondsten door derden en onze eigen opgraving leiden echter tot de
jammerlijke konklusie dat het geheel nagenoeg verwoest moet zijn'.
Sinds 1958 is in de buurt van Wommelgem heel wat opgravingswerk verricht, waarvan wij hier, zonder enige kronologie, een overzicht geven.
Op de Keer deed A. Goossens uit Borgerhout in 1963 vondsten uit de
Ijzertijd. Zij werden opgetekend door Y. Fremault". Een terrein dat
dienst deed voor huisafval van de gemeente Deurne, werd gedeeltelijk afgegraven. Bij het onderzoek werd ook een waterput, bestaande uit een
houten palenkonstruktie, onderzocht. Het repertorium van het onderzoek maakt melding van heel wat fragmenten van o.m. een schaal met geknikt profiel, randscherven allerhande, bodemfragmenten, krabbers
(grijsbruine silex) en een pijlpunt.
In 1965 werd bij de Sint-Janskapel, tijdens het graven van de funderingen
voor de fabriek 'Massive', een half potje (grijze klei) gevonden. Doormeter van de opening 8,5 cm., doormeter van de voet 7,2 cm., hoogte 9,5 cm.
In 1964 werd in Ranst (Hoogenaard), bij uitzavelingswerken, een urne
met verbrande beenderresten gevonden. In Wijnegem werd een houten
waterput ontdekt14. Er werd ook een inheemse afvalkuil, gevuld met tal
van handgevormde scherven, gevonden. De scherven vertoonden kam-

versieringen. Daarnaast werd ook een waterput uit de iste eeuw na Kristus gevonden. Er werden ook 47 munten opgegraven, waarvan sommige
dateren uit de tijd van keizer Augustus (7 vóór Kristus). AVRA ontdekte ook
vier middeleeuwse gebouwen behorend tot één nederzetting 15 .
In Oelegem werden duidelijke sporen van een Romeinse nederzetting gevonden 16 en is dr. Lauwers met leden van AVRA eerst op een volledig huis
gestuit 17 en later zelfs op 6 a 7 houten woningen 18 . De vondsten in Oelegem worden als zeer belangwekkend beschouwd. Tot nog toe is in ons
land nog geen Romeins dorp gevonden; in Oelegem behoort een 'klein
Romeins dorp' tot de mogelijkheid 19 .
Tijdens grondwerken (augustus 1978) voor de oprichting van het RTTgebouw nabij de Jacobsveldweg in Wommelgem, werd op een diepte van
1,20 m., een waterput van 50 cm doormeter gevonden. Het betrof hier een
uitgeholde boom, ingericht als waterput. De graafmachine had de uitgeholde boom gehalveerd. De waterput bevond zich op zowat 35 meter van
de oude steenweg naar Wijnegem en 40 meter van de snelweg. Vermoedelijk betrof het een Romeinse waterput; hij werd aan AVRA overgemaakt.
In Ranst werden vier waterputten uit de Gallo-Romeinse tijd ontdekt en
in de Veldstraat vond meester Frans Van Beeck een urneveld van zo'n 900
jaar vóór Kristus. Onder de leiding van dr. Lauwers werden twaalf graven gevonden. Uit het uitgebreid onderzoek bleek dat de urnen begraven
lagen in konische putten. In de onmiddellijke buurt werden resten van
brandstapels gevonden. Omdat ook enkele resten van sieraden verspreid
lagen, is gedacht aan een plundering 20 .
De Steenakker nabij de Reigerstraat in Wijnegem 21 is eveneens het werkterrein geweest voor de AVRA. Daar was 'de buit' biezonder rijk. Er werden sporen uit de Gallo-Romeinse tijd gevonden, alsook een ommuurde
houtbouwkonstruktie. In een kuil nabij het centrum van het bouwsel werden nagels, bronzen armbanden en een vijftigtal munten gevonden,
waarvan sommige dateren uit de tijd van keizer Augustus (7 jaar vóór
Kristus) 22 .
AVRA wil aantonen dat de provincie Antwerpen in de eerste eeuwen na
Kristus geen onherbergzaam moerasland was, zoals Prims verklaart. Het
moet veeleer een bewoond agrarisch gebied geweest zijn. Volgens AVRAondervoorzitter dr. Lauwers zijn tal van geschiedenisboeken al lang aan
herwerking toe23.
Te Borsbeek werd een grafveld uit de Merovingse tijd gevonden 24 . Het
urneveld was gelegen op de grensscheiding met Wommelgem (tussen
Eugeen Verelstlei en Herentalsebaan) en moet een begraafplaats geweest
zijn van een betrekkelijk welvarende landbouwnederzetting.
In Wommelgem werden in 1631 een groot aantal munten gevonden, vooral van Gallielmus25. In 1942 werden nabij de St-Janskapel drie zilveren
muntstukken naast de weg opgegraven. Het oudste muntstuk is van keizer Nero (54 tot 68 jaar vóór onze tijdrekening). Het werd in Rome geslagen en is zeldzaam. Het tweede muntstuk, eveneens in Rome geslagen, is
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De in 1942 aan de Uilenbaan gevonden zilveren munten. Het muntstuk rechts op de foto
is de oudste.

van keizer Domitias (81-96) en het derde van keizer Constantinus I
(306-337). Het laatste muntstuk werd in Lyon geslagen21'.
Eugeen De Seyn maakte, zonder nadere informatie, melding dat in Wommelgem een pijlpunt in vuursteen van Spiennes werd gevonden
('Geschied- en aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeenten',
deel II - herwerkt na-oorlogse uitgave, p. 1542).

De fantasie van Hasse?
Naar de mening van antropoloog Georges Hasse werden in de zomer van
het jaar 1909 'belangrijke vondsten' gedaan vlak bij de kerk van de HH.
Petrus en Paulus te Wommelgem. Met toelagen van het provinciebestuur
werden op geringe diepte rioleringswerken uitgevoerd 2 '. Er werd nagenoeg een volledig menselijk skelet gevonden, alsmede de resten van nog
drie personen. Kort daarbij werden in de grond sporen van een felle
brand opgemerkt. Iets verder werd een half verkoold paardenskelet ge-

vonden, een grote huissleutel, enkele Romeinse munten en een honderdtal hoefijzers. Er werd maar weinig aandacht geschonken aan het opgegraven materiaal; de munten werden aan 'iemand' verkocht en kwamen
in Luik terecht. De huissleutel raakte zoek en de hoefijzers werden als
oud roest weggeworpen. Al de menselijke resten werden zonder antropologisch onderzoek op het kerkhof bijgezet. Achteraf heeft G. Hasse een
'wetenschappelijk verslag' opgesteld (in het Frans), maar dat is dan ook
alles wat van de vondsten is 'overgebleven' 28 .
Volgens Hasse bevond de Romeinse weg zich te Wommelgem op een
diepte van 70 tot 90 cm. De weg splitste zich voor de kerk in twee; 'een
deel van de baan is het vervolg van de weg komende van Asse langs Wolvertem, Londerzeel, Breendonk, Heindonk, om vóór Rumst de Rupel te
bereiken. Verder gaat de weg over Hove en vandaar rechtstreeks naar
Wommelgem. Men heeft haar drie jaar geleden bestatigd te Brecht naar
aanleiding van wegenwerken. Er werden ook talrijke hoefijzers en drie
Romeinse munten gevonden. De weg gaat verder naar Turnhout en Breda. Het zou hier de heirbaan komende van Bavai (Fr.) betreffen. Vóór de
kerk van Wommelgem splitst de weg zich vermoedelijk naar Antwerpen
en Deurne enerzijds, naar Turnhout anderzijds. Het geheel van de vondst
toont aan dat we hier staan voor een wisselplaats, die aangevallen en verbrand is'. Aldus Hasse, die een beschrijving geeft van de 'paardenschoenen' en er samenvattend op wijst dat het 'praktisch volledig skelet met de
voeten naar de kerk lag'.
'Al deze voorwerpen, de menselijke en dierlijke beenderen, werden tesamen begraven op het kerkhof. De sleutel verdween in een privé-kollektie.
De munten werden verkocht aan een verzamelaar uit Luik; de hoefijzers
werden gebroken en weggesmeten. Allemaal jammer natuurlijk.
Het geheel van de vondsten toont aan dat we hier staan voor een Romeinse afspanning met overstapplaats, die aangevallen werd en verbrand is.
Het groot aantal hoefijzers toont aan dat men de paarden besloeg en dat
er zich ook een smidse bevonden moet hebben'.
Georges Hasse voegde er nog aan toe dat zes jaar geleden (dus in 1903) in
Kontich ook ijzeren paardenschoenen gevonden werden. 'Ze zijn nu het
bezit van de heer Frans Claes, uit Antwerpen. Hij heeft ze mij welwillend
ter beschikking gesteld'. Hasse maakte er een tekening van en voegde die
bij zijn studie. Naar zijn mening betrof het in Wommelgem de woning
van een overste en twee knechten, stallingen voor een twintigtal paarden, een schuur als voedselstapelplaats en een loods voor rijtuigen. De
drie personen zouden vermoord zijn.
Het Romeinse wegennet vormde een levend geheel. Voor ons land is Bavai het belangrijkste knooppunt; voor onze streek is de weg Bavai - Bergen - Asse van belang. Er werd ook gerept over de heirbaan Bavai - Asse - Utrecht, die in verband gebracht kan worden met de thesis van Georges Hasse. Maar hieromtrent zijn de meningen verdeeld. Zelfs de
vondsten nabij de kerk van Wommelgem doen twijfels oprijzen, althans
bij geschiedkundige F. Nooyens.
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F. Nooyens kan zich met wat Hasse heeft neergeschreven, moeilijk verzoenen. Vooral omwille van het feit dat die man 'de legende hielp verspreiden'29 als zou hij de heirbaan ook in Wommelgem gekonstateerd
hebben. Zelden is Hasse 'als ooggetuige aan het woord en wat hij over
vondstenomstandigheden meedeelt, berust dikwijls op verhaaltjes uit de
zoveelste hand, die de goedgelovige en fantasierijke auteur niet kritisch
wist te beoordelen' 30
F. Nooyens betoogt dat Hasse slechts een 'gepassioneerd verzamelaar' is
geweest en er zelfs niet voor terug schrok een hoge prijs te betalen om
zijn verzameling aan te vullen. Hij was ook niet aanwezig tijdens de uitvoering van de rioleringswerken in Wommelgem en is 'eerst geruime tijd
later erover ingelicht'.
Besluit van Nooyens: 'De Romeinse heirbaan te Wommelgem heeft alleen
in de verbeelding van Hasse bestaan'. Het is niet vreemd dat 'in de dorpskom van Wommelgem, waar in vroegere eeuwen altijd een hoefsmid was
gevestigd, hoefijzers werden gevonden. En waar zou men geraamten en
schedels beter kunnen zoeken dan op een kristelijk kerhof?' 31 .
De mening van F. Nooyens kan men ook aanvechten, al steekt er toch iets
aanneembaars in. Trouwens, wij hebben altijd met enige aarzeling de
schets van Hasse bekeken; de ligging van de straten is ons niet helemaal
duidelijk. Er blijven alleszins vraagtekens. De brandresten kunnen wellicht ook in verband gebracht worden met het drama van mei 1589.
Het is wel het aanstippen waard dat de Antwerpenaar Frans Claes (de
man die in het bezit zou gekomen zijn van de paardenschoenen), een opkoper geweest moet zijn van alles wat enigszins als antiek kon doorgaan.
Immers, in een brief van 12 april 1898 liet pastoor Geens aan kardinaal
Goossens weten, dat de vlag van de St-Sebastiaansgilde, die 'dagteekende
van de i6e eeuw ... over eenige jaren voor 2 fr. verkocht aan zekeren heer
Van Herck (te Antwerpen), die ze herstelde, en nu is zij in 't bezit van Mr.
Frans Claes, St-Jozefstraat 7o'32.
Voor de latere Merovingische periode heeft men heel wat meer betrouwbare gegevens. In Borsbeek onder meer, nabij de Herentalsebaan - dus
op de grens met Wommelgem - werden 43 Merovingische graven met
grafgiften gevonden 33 . Bij graafwerken voor een in opbouw zijnde plastiekfabriek stuitte een arbeider op 13 augustus 1965 op 'een zwarte pot' 34 ,
die een urne bleek te zijn. Frans Van Calster, van de heemkundige kring
Hallaar, leidde daarna de opgravingswerken 35 . De plaats in Borsbeek,
Vogelzang genaamd, is een begraafplaats geweest, daterend uit 200 tot
300 jaar vóór Kristus. Er werden in de buurt ook nog munten gevonden,
alsook bronzen gespen, riemtongen, kralen, een bronzen sierschijf, enz.
Later werd nog een vlakgraf met vernielde urne en bijpotje ontdekt.
Rondom de brandresten bevond zich een palencirkel van 95 cm doorsnede36. De vondsten maken het mogelijk de graad van welstand te peilen en
F. Nooyens konkludeert dat 'de bevolking van het randgebied van de
gouw Rijen in de 76 eeuw materieel reeds een trapje hoger stond dan die

van de Kempen' 37 . Dergelijke begraafplaatsen zijn meestal te vinden in
de nabijheid van een oude weg. Zouden de gevonden urnen in Borsbeek
en aan de Van Tichelenlei te Wommelgem dan toch kunnen wijzen op
een heirbaan, die in noordelijke richting liep?
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De naam Wommelgem,
zijn oorsprong en ontwikkeling

PROF. DR. K. ROELANDTS

De naam Wommelgem is duidelijk samengesteld uit twee bestanddelen:
Wommel + gem. Het tweede bestanddeel (-gem) is door verkorting ontstaan uit -ingahaim dat meestal aan een persoonsnaam werd toegevoegd
en ook zelf uit twee elementen bestaat: het suffiks -ing, in de genitief
meervoud met uitgang -a, en het substantief haim dat in het Nederlands
evolueerde tot heem, onbetoond -(h)em. Met het suffiks -ing werd een verband, het toebehoren of de afkomst aangeduid, zoals b.v. in de geslachtsnaam Karolingen afgeleid van Karel (de Grote). Een heem is een woonplaats of nederzetting. Talrijke plaatsnamen zijn in de periode van de 6de
tot de lode eeuw op die manier gevormd, o.m. in de omgeving van Antwerpen 1 : Wijnegem, in 1161 Winengem = het heem van de Winingen, bij
de persoonsnaam Wino; Edegem, 1227 Aiengheem, i3de eeuw Edenghem = het heem van de Ajingen of Adingen; Buizegem, 1180 Busenghien
= het heem van de Busingen; Diesegem, 868 (kopie) Thisingheim = het
heem van de Thisingen; Millegem, 1202 Millenghem = het heem van de
Millingen; enz. De ontwikkeling van -ingahaim naar -(e)gem verliep geleidelijk langs verschillende tussenstadia. Als de genitief-a het eerst verdween, ontstond een variant -inkheim die met behoud van de h-uitspraak
overging in een vorm met ch (-incheim), nadien in deze positie verzacht
tot g (-engeem, -egem, -gem). Als de h het eerst verdween kwam men tot
hetzelfde resultaat, maar dan zonder de tussenstadia met kh en ch, wel
met een ontwikkeling van -engeem tot -egem en -gem. Verdween de h-uitspraak later, na de evolutie van ng tot nk maar voor de versmelting van k
+ h tot ch, dan ontstond een vorm op -kern met variant -kom; vgl. het type
Webbekom, in 1107 (kopie) Webbecheym, waarin de spelling ch herinnert
aan een oudere uitspraak met k + h die door verlies van h in k is overgegaan.
Om uit te maken welke persoonsnaam in het eerste lid WommeJ- schuilt,
moeten we vanzelfsprekend - zoals in de genoemde voorbeelden - teruggaan tot de vroegste overlevering. De oorsprong van een naam of
woord is immers uiteraard te zoeken in het taalmateriaal dat voor de vorming ervan werd gebruikt en dat meestal beter herkenbaar is naarmate
de oudere spellingen kronologisch dichter bij het uitgangspunt liggen.
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Als de evolutie niet sterk van het prototype is afgeweken kan natuurlijk
een jongere vorm ook nog een uitkomst bieden. In Wommelgem zelf
vindt men een oude hoevenaam Guddegem, blijkbaar van hetzelfde type
als de gemeentenaam, maar betrekkelijk laat overgeleverd 2 en toch direkt
verklaarbaar als 'het heem der Guddingen'. Er bestonden inderdaad
Frankische persoonsnamen met Gud-, ook in onze streken, en de geminatie of rekking van een middenkonsonant (Gudd-) was toen een courant
procédé voor de vorming van expressief-vertrouwelijke varianten; bovendien kon een -j-afleiding (Gudj-) in de ye-Se eeuw hetzelfde resultaat
(Gudd-) opleveren. We mogen dus aannemen dat die Guddingen genoemd
werden naar een Guddo, eventueel door verkorting van een naam als
Gudman die o.m. in de lode eeuw in Gent voorkwam. Daarentegen is
Wommel- niet zo direkt in de Oudnederlandse naamgeving in te passen.
Hier zijn de oudere vormen volstrekt onontbeerlijk om tot een aanvaardbare interpretatie te kunnen komen.
De vroegste bewijsplaatsen stammen uit de 8e-eeuwse schenkingsoorkonde van Rohingus en de overeenkomstige passage in het zgn. testament van Sint-Willibrord. Beide dokumenten zijn alleen uit Echternachse kopieën bekend. Ze hebben sedert lang de aandacht getrokken, o.m.
wegens de problematische overlevering van de plaatsnamen. Een hiervan luidt in de transliteratie door Gysseling1: Winlindechim a° 726 kopie
1191 (Chronicon Epternacense van abt Theodoricus: ook door anderen
sedert Miraeus-Foppens meestal zo weergegeven). In de korresponderende passage uit het testament van St.-Willibrord staat volgens Gysseling: 'WimiJincheimo (of WinuJincheimo?)' a° 726 kopie ca. 1222, met eindo als uitgang van de datief enkelvoud; sinds Miraeus werd daar doorgaans maar blijkbaar foutief Winnelincheime gelezen. De identifikatie
met Wommelgem 3 steunt op de kronologisch daaropvolgende bewijsplaatsen uit de originele oorkonden en het oudste (i4de-eeuwse) cartularium van de Antwerpse St.-Michielsabdij4: in 1155 (cart.) Wimlegem, 1161
(orig.) WimJegem, 1161 (cart.) UUembelchem, 1186 (cart.) Wimbelgem;
voorts 1225 WmmeJcheim, uit een bulle in het abdij-archief Tongerlo.
Van de Echternachse grafieën past de tweede (WimiJincheimo) het best
als voorstadium van de latere ontwikkeling, zodat Gysseling wel met
recht opteert voor een prototype WimiJinga haim 'woning van de lieden
van Wimilo'. De naam Wommelgem is dan in letterlijke overzetting: het
heem van de Wimilingen. De eerstgenoemde grafie (Winlindechim) lijkt
daarentegen te wijzen op een oorspronkelijk 'Win(i)lindingahaim' dat
echter bezwaarlijk als uitgangspunt kan dienen, tenzij men zou aannemen i ° dat de bedoelde Winilind in de dagelijkse omgang als Winnila bekend stond (met diminutiefsuffiks en expressieve geminatie); 2° dat de
nederzettingsnaam op die basis een variant 'Winn(i)lincheim' kan gehad
hebben; 3 ° dat de geminaat nn nadien onder invloed van de W- een m zou
geworden zijn. Deze hypotese heeft het voordeel dat geen enkele vorm
onverklaard blijft. Maar zo'n nederzettingsnaam berust altijd op een

mansnaam en die kon bezwaarlijk op -lind eindigen want dat is typisch
vrouwelijk. Het ziet er dus wel naar uit dat Winlindechim aan een verstrooidheid van de kopiist te wijten is en verder terzijde mag blijven. Met
Wimilo staan we alleszins op vastere grond, al is die naam ook zeldzaam.
Het suffiks -ilo is van ouds bekend uit vleinamen en diminutieven. Volgens de gangbare regel was de grondvorm dan Wimo, een verkorting van
een naam als Wi(g)mar of Wi(g)man, eventueel ook Widmar, Winemar en
dergelijke. De keuze blijft open, want ze zijn alle vier in onze gewesten in
gebruik geweest. Verder geraken we dus niet.
Behalve de grafie Winh'ndechim is er nog een ander raadsel dat niet is opgelost. Een Kortenbergse oorkonde van 1208 vermeldt de schenking van
een tiende in Wimlengem, wat doet denken aan Wommelgem (in 1161
Wimlegem) maar blijkens de kontekst een plaats in of nabij Erps-Kwerps
lijkt aan te duiden. De identifikatie met het hof van Wijnegern in Erps 5
stuit o.m. op het bezwaar dat dit pas na de i3de eeuw zijn naam heeft ontleend aan de familie van Wijnegem die het in eigendom had 6 . Misschien
zou Humelgem (Steenokkerzeel) wel in aanmerking kunnen komen? Ik
hoef dat echter hier niet nader te onderzoeken en keer nu liever terug
naar het uitgangspunt om na te gaan hoe de naam zich van daaruit verder
heeft ontwikkeld.
Van 'Wimilingahaim' kwam men tot Wimilincheim. De letterverbinding
ch gold daar aanvankelijk voor een klanksekwentie k + h. Verdween
daarin de h, dan zou het 'Wimlekom' of 'Wemel(e]kom' geworden zijn.
Blijkbaar heeft dus die h nog langer standgehouden en is dan uit k + h
een enkele klank ch (frikatief) ontstaan, zoals in Boechout uit buok + holt
'beukenbos'. Na toonloze e moet ch al vroeg tot g verzacht zijn, want in de
12de eeuw verschijnt al een vorm Wimlegem. De oudere ch-uitspraak is
echter na I nog een tijdje bewaard gebleven; dat blijkt uit de bovengenoemde varianten UUembelchem (naast Wimbelgem, beide in kopieën)
en Wmmelcheim. De twee vormen met ingelaste b getuigen van een fonetisch proces dat normaal te verwachten was: tussen m en l (Wimlegem)
ontstaat een overgangsklank ('Wimblegem'), gevolgd door metatese
(Wimbelgem). Maar de nieuwe verbinding mb was al even ongewoon en
is dan weldra tot mm geassimileerd. Dat zien we in het eropvolgende
Wmmelcheim a° 1225 en in een andere i3de-eeuwse variant als Wimmelgheim 7 .
In diezelfde periode is ook de vokaal i, ditmaal door inwerking van w en
m gaan veranderen. Onder invloed van een voorafgaande w of een volgende m werd inderdaad een i of e soms gerond tot u en bij uitzondering
ook een enkele keer gevelariseerd tot o: vgl. na w de overgang van wift
naar wuft, anderzijds van Middelnederlands wech naar een variant woch,
en misschien al in de i ide-i2de eeuw van UUiJuua naar UUoleuue (Woluwe). Vóór m vindt men beide evoluties, van i tot u en tot o, in Middelnederlands ummer(s) en ommer(s), naast emmer(s) ontstaan uit immer(s),
mogelijk bevorderd door een zwaktonige positie in zinsverband. In Wim18

melghe(i]m stond de i tussen w en m zodat beide konsonanten daarop
konden inwerken en hun fonetische invloed dus sterker geweest zal zijn.
De u-variant schuilt misschien al in de geciteerde spelling Wmmelcheim,
uit de bulle van i225 ö , en verschijnt een enkele keer duidelijk in de grafie
Wummelghem van 1289^. De o-variant duikt op vanaf omstreeks 1230 in
een originele oorkonde 10 en in het cartularium van het Antwerpse O.-L.Vrouwkapittel 11 . Sedert het begin van de i4de eeuw zijn de i- en u-vormen helemaal verdwenen. Het overblijvende type WommeJgem (ook met
grafieën WomeJ-, WomJe-, -ghem, -gheem) evolueert dan dialektisch met
verder doorgevoerde ronding en velarisatie (deze keer vooral onder invloed van m) tot Woemelgheem dat vanaf I35412 herhaaldelijk voorkomt
en met de dialektische uitspraak oemmes uit ommers (ouder immers) vergeleken kan worden. In 1383 schreef men in een zelfde dokument tweemaal WomJegheem, viermaal Woemelgheem en eenmaal Wommelegheem13: de eerstgenoemde spelling met -ml- doet archaïsch aan, de tweede vertoont de dialektische oe en in de laatste herkennen we nog een ander dialektisch kenmerk, met name de overgangsklank e (svarabhaktivokaal) tussen l en g14. Een derde kenmerk van de dialektuitspraak is het
verdwijnen van W- voor de sterk geronde oe15. Dat zien we voor het eerst,
nochtans met behoud van de traditionele o-spelling, in Omelghin midden
i5de eeuw16 en vervolgens in 1746 Ommelgom 17 . Hier verschijnt dan meteen het vierde kenmerk van de dialektische evolutie: de overgang van onbetoond -gem in -gom, waaruit tenslotte met verder gevelariseerde ronding onder invloed van m de uitspraak -goem is ontstaan.
Er loopt dus een vrij duidelijke weg van Wimilincheim(o) over WommeJgem tot dialektisch Oemmelegoem, of korter Oemlegoem. Voor een breed
publiek is zijn verloop misschien te gedetailleerd uitgestippeld. Maar
voor de studie van de klankveranderingen is het wel belangrijk dat men
beschikt over een aaneensluitende reeks van gedateerde varianten en
daarin de successieve ontwikkelingen op de voet tracht te volgen en fonetisch te verantwoorden. Het gebruik van tekstuitgaven is hierbij als een
noodoplossing te beschouwen. Toch meen ik, ook op grond van mijn
onuitgegeven en meer uitgebreide dokumentatie, dat de evolutiestadia
wel in de aangegeven volgorde ontwikkeld zijn. De vermelde datums gelden uiteraard als steunpunt om bij benadering aan te duiden dat de bedoelde variant toen bekend was. De naam leert ons in elk geval dat Wommelgem ontstaan is uit een Frankische nederzetting, die waarschijnlijk in
de yde of misschien al in de 6de eeuw is gegrondvest door ontginners die
ter plaatse bekend stonden als de Wimilingen. Zij werden zo genoemd
naar een zekere Wimilo, met een vleinaam die op verschillende vormen
kon teruggaan en nu 'Wimmeke' of 'Wimpje' zou luiden, maar het was zeker geen Willem. Hoe die stamvader bij het ontstaan van de nederzetting
voluit kan hebben geheten, blijft een vraagteken. Enkele mogelijkheden
zijn hierboven opgesomd.

P.S.
Na inzending van bovenstaande tekst (begin juli 1986) verschenen nog
een paar bijdragen die hier ter aanvulling vermeld moeten worden.
Dialektische en ongewone grafieën van de gemeentenaam uit de jaren
1724-1789 vindt men nu bij A. Sledsens, Oemelegoem. De Krijter 21 (1986)
blz. 91-92.
Over 'De Echternachteksten en Oud-Antwerpen' schreef J. Van Acker in
Bijdr. gesch. 69 (1986) blz. 147-169, met een al te afwijzend oordeel over de
identifikatie van 'Winlindechim' en 'Wimilinchenno' (sic) met Wommelgem. We weten immers dat Wommelgem in de i2de eeuw Wimlegem
heette en deze vorm past zonder enige twijfel bij een ouder WimiJingfajhaim.
Over 'De tegenstelling tussen toponiemen op -gem en -kom' publiceerde J.
Van Loon een verhelderend historisch-taalgeografisch artikel in Naamkunde 19 (1987) blz. 148-154. Minder waarschijnlijk lijkt me de verklaring
uit een wisseling van frikatieve en okklusieve mnl. g na n (waaruit Bavegem versus Bevekom), voorgesteld door J. Nijlen Twilhaar en W. Zonneveld in Leuvense Bijdragen 76 (1987) blz. 147, ook in De Nieuwe Taalgids 81
(1988) blz. 81.
Karel Roelandts.

Voetnoten
1. De hier en hierna geciteerde naamvormen van voor 1226 zijn ontleend aan het Toponymisch woordenboek van M. Gysseling (1960), de meest betrouwbare bron op dat gebied. De oudste spellingen van de naam Edegem, die niet in die periode voorkomt,
werden mij bezorgd door kollega R. Van Passen.
2. In 1394 Guddegheem, volgens de tekstuitgave van L. Theunissens in Analectes pour
servir a l'histoire ecclésiastique de la Belgique 14 (1877) blz. 459. In hetzelfde tijdschrift, jrg. 28 (1900) blz. 172, wordt ook Gussegem genoemd: 2de helft ifde eeuw
Ghuisseghem, 1492 (kop.) Gussegem, eind i$de eeuw Gusseghem (Pouillé de l'ancien
diocese de Cambrai, uitg. Reusens), met de Sint-Janskapel gesitueerd in de nabijheid
van de Guddegemhoeve. Vgl. J. Laenen, Kerkelijk en godsdienstig Brabant (Antwerpen 1935-1936), deel 2 blz. 237: Gussegem, kapel onder Wommelgem; deel i blz. 203:
Sint-Jans-Gussegem versmolt al vroeg met Wijnegem. Op zichzelf beschouwd, kan de
naam Gussegem afgeleid zijn van Gusso, een vleinaam die o.m. met Guddo verband
zou kunnen houden. In Antwerpiensia 19 (1948) blz. 346 wordt Gussegem door F.
Prims 'ter zelfder plaats' als Guddegem gelokaliseerd.
3. Zie daarover H. Pottmeyer in Bijdragen tot de geschiedenis 7 (1908) blz. 519-527 en 9
(1910) blz. 196-199. Vroeger ten onrechte met Wijnegem geïdentificeerd, o.m. door A.
Miraeus (Opera diplomatica et historica, ed. J.F. Foppens. Lovanii/Bruxellis 17231748,1 blz. 11 n. 3) en J. Le Roy (Notitia marchionatus sacri romani imperii. Amstelaedami 1678 / Antverpiae 1715, blz. 129 met grafie WinniJincheimo); na hen, door A.
Kreglinger (Bulletin de la Commission centrale de statistique 3 (1847) blz. 252), Ch.
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Piot (1869), H. Peeters (1892), G. Springael (1897), J.B. Stockmans (1902), V. Steurs
(1930), E. de Seyn (1940) enz.; ook in M.G.H. SS. XXIII blz. 64. Al in 1859 gekorrigeerd
door C(h). B(erthels) = C.B. de Ridder, in Revue d'histoire et d'archéologie I blz. 52
met noot 8. F. Prims schrijft Wimilinchenno (volgens Wampach) in Antwerpiensia 19
(1948) blz. 345 en geeft daar als verklaring 'het heim of de neerzetting van een Winleof Wimle-stam'. J. Mansion, De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche plaatsnamen (Brussel 1935, blz. 179) geeft Vinnelincheime, volgens Pardessus. En daarmee is
de lijst nog niet af, maar toch al wel lang genoeg om de verwarring aan te tonen.
Uitgegeven door P.J. Goetschalckx: Oorkondenboek der Witheerenabdij van S.Michiels te Antwerpen I. Eekeren-Donk 1909 (voortaan als Oork. St.-Michiels aangeduid). Eerst verschenen in Bijdragen tot de geschiedenis 4 (1905) - 8 (1909) en tot het
jaar i3Oo(nr. 450) voortgezet in hetzelfde tjdschrift jrg. 9(1910) - 11 (1912), 13 (1914) en
22 (1931); hierbeneden in verkorting Bijdr. gesch. Het citaat van 1155 is niet opgenomen in het woordenboek van Gysseling.
Vgl. Gysseling, Toponymisch woordenboek, blz. 1075; I- Verbesselt, Het parochiewezen in Brabant tot het einde van de 136 eeuw, deel 15, blz. 55-57 en 100 (foutief: Winelergem).
F. Maes, in Eigen Schoon en de Brabander 33 (1950) blz. 408 en vooral jrg. 39 (1956) blz.
458-460. Tevoren A. Wauters, Histoire des environs de Bruxelles 3 (Bruxelles 1855) blz.
200. Een soortgelijk geval is Wijnegem(bos) in Asse: 'In 1356 eigendom van Jan van
Wineghem' (J. Lindemans, Toponymie van Asse. Tongeren/Brussel 1952, blz. 207).
Over deze familie, afkomstig van Wijnegem bij Antwerpen, schreef P.J. Goetschalckx
in Bijdr. gesch. 14 (1922/23) blz. 161-198. Zij had ook bezittingen in Nederokkerzeel,
Brussel, Anderlecht enz.
Aldus in een origineel van 1262, uitgegeven in Oork. St.-Michiels blz. 184 = Bijdr.
gesch. 6 (1907) blz. 333. Dezelfde lezing vonden we in de handschriftelijke excerpten
van E. Gailliard, die destijds berustten in het Instituut voor Naamkunde te Leuven
maar bij het verhuizen in 1965 verloren zijn geraakt. Gelukkig is een afschrift ervan
bewaard gebleven en had ik ook zelf al, bij de voorbereiding van mijn dissertatie, de
gegevens betreffende Wommelgem en 28 andere gemeenten op fiches overgeschreven. Een klein gedeelte van die excerpten is vroeger, samen met een keuze uit soortgelijke aantekeningen van K. Stallaert, niet zonder vergissingen gepubliceerd door K.
de Flou in de Verslagen en Mededeelingen van de Kon. Vla. Academie voor Taal- en
Letterkunde 1925 blz. 708-753 (De bedoelde vorm is wel juist weergegeven op blz. 723).
Zie ook a° 1262 (kop.) Wimmelghem in het Oorkondenboek der abdij van St.-Bernaards aan de Schelde, uitg. door P.J. Goetschalckx en B. Van Doninck (I. Antwerpen
1926) blz. 248 = Bijdr. gesch. 11 (1912) blz. 316. In dezelfde oorkonde (nr. 248) leest men
vooraan Arnoldus de Winnelghem, achteraan Ar. de Wimmeighem. De uitgave lijkt
niet helemaal betrouwbaar te zijn, althans niet wat de spelling met -nn- betreft. Men
vergelijke b.v. nog in nr. 233 (a° 1260 orig.) Wimmelghem, in nr. 310 (a° 1272 orig.)
eveneens Wimmeighem, in nr. 323 (a° 1273 orig.) driemaal WinmeJghern gevolgd door
driemaal Winmefgheem; in al deze gevallen heeft Gailliard telkens Wmmeighem resp.
(in nr. 323) WmmeJgheem gelezen, wat ook aannemelijker is.
Ook in de korresponderende grafieën met Wm- volgens de lezingen van Gailliard, die
zopas in de voorafgaande noot zijn meegedeeld.
In een origineel (uit Rome), door J.C. Geens uitgegeven in Bijdr. gesch. i (1902) blz. 69.
Vgl. ook Wumelgheem, volgens Oork. St.-Bernaards blz. 331 voorkomend op de keerzijdevan het origineel van 1273, hierboven genoemd in noot 7.
A° 1232 Wommelgheem, Bijdr. gesch. 17 (1926) blz. 189, uitg. L.J.M. Philippen. Voorts
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in een origineel van 1282: Wommefghem, Oork. St.-Michiels blz. 305 = Bijdr. gesch. 8
(1909) blz. 395; dezelfde lezing in de excerpten van Gailliard, waarin ook a° 1280 Wommelgheem uit een charter van St.-Bernaards te Hemiksem.
Volgens de inhoudsopgaaf, meegedeeld door F. Prims in Bijdr. gesch. 17 (1926) blz.
311: WommeJghem in 1230-1240.
Aldus in een excerpt van Gailliard, uit een oorkonde van de Bogaarden te Antwerpen.
Uit de oorkonden van St.-Bernaards noteerde hij eveneens WoemeJgheem a° 1424,
Woemelghem a° 1440, en nadien ook zo uit andere bronnen, het laatst in 1600 WoemeJgheem (goederenboek 'het Roesken' van het Falconsklooster te Antwerpen, inventaris nr. 231, nadien Kerkelijk fonds, Facons nr. 42). Vgl. ook de Codex diplomaticus
in J.F. Willems' editie (1839 e.v.) van de Brabantsche yeesten, deel 2 blz. 554, a° 1358:
tusschen Wineghem ende Woemelgheem sceidet eene beke.
Excerpten Gailliard, uit het register der Kartuizers a° 1383 (Kerkelijk fonds nr. I72 2 ).
Hetzelfde verschijnsel deed zich in dezelfde verbinding voor in huemelfegheem en
HumeJleghem a° 1437 (geciteerd door J. Cools in Meded. Vla. Top. Vereeniging te Leuven 17 (1941) blz. 80), tijdens de I3de-i4de eeuw (H)ume(gfie(e)m gespeld, met betrekking tot Humelgem onder Steenokkerzeel (o.m. in Oork. St.-Michiels, waar het soms
verward werd met Wommelgem). Ten aanzien van de kronologische volgorde der bedoelde varianten is het minder waarschijnlijk dat de (dialektische) tussensyllabe -(l)ede voortzetting zou zijn van de vroege, vooral i2de-eeuwse vormen met -len- of -le(b.v. 1129 Humefengem in Steenokkerzeel, 1161 WimJegem voor Wommelgem).
Soms is de W- toch bewaard voor de dialektische oe: van A. Sledsens vernam ik 'dat de
Sinjoren het altijd hebben over Woemelegum'.
Bijdr. gesch. 9 (1910) blz. 376, in de lijst van Brabantse steden en dorpen door J. Gielemans (1427-1487), uitg. A. Vincent.
Excerpt Gailliard, uit het Fonds van Berlaar nr. 123: Militaire zaken. In de vorm met
O- zie ik een aanpassing aan de overheersende schrijftaalgrafie, eventueel aan een
ontlenend dialekt waar de voor m geronde o niet verder tot oe(m) is gelabialiseerd en
deze als afwijkend gemarkeerde variant bij overname door om wordt vervangen. Het
Antwerps Idioticon van J. Cornelissen en J.-B. Vervliet vermeldt Ommelegom, 'in 't Z.
en W. OemmeJegoem' (deel 2 blz. 502 s.v. -gom, Aanhangsel blz. 1923 en Bijvoegsel 2
blz. 207). In de Dialektatlas van Antwerpen door W. Pee (I. Antwerpen 1958, blz. 308)
is de plaatselijke oe-klank in de fonetische spelling van de dialektische naamvorm
voorzien van het diakritische teken voor een meer open uitspraak (met lagere tongstand).

Oemelegoem

ALOIS SLEDSENS

Nog nooit hebben we moeten vaststellen dat een inwoner van Wommelgem aanstoot neemt aan de algemeen in de volksmond gangbare benaming 'Oemelegoem'. Zelfs niet de geboren Wommelgemnaar. Misschien
gaat hij (zij) er zelfs prat op; er zijn immers niet zoveel dorpen waar de
naam op zulke brutale wijze verwrongen wordt. Wij kennen wel Emmele
voor Emblem en Balter voor Berlaar en in ons Vlaanderen zullen zeker
nog voorbeelden aangehaald kunnen worden; massaal zal dat toch wel
niet zijn.
Er is zelfs een kinderdeuntje, waarover de volkskundige J. Cornelissen
het heeft in zijn werk 'Ons Volksleven':
'Daor kwam 'nem boer van Oemelegoem,
Z'n broek viel af en de troemmel die goeng
daor kwam 'm begijntje geloeëpe
oem de troemmel te koeëpe.
't Was gen troemmel, 't was e ga...
Dat in den boer z'm broek stak'.
En iemand die alles afweet over een bepaalde gebeurtenis, maar doet alsof hij onwetend is, krijgt te horen dat 'hij van Oemelegoem komt'.
Ik herinner me nog mijn jeugdjaren, toen we op 'schoolreis' mochten
naar de bossen van Grobbendonk (hedendaags gaat dat wel wat verder
voor onze schooljeugd). Het was snikheet en van 'Beer Sloek' (meester Albert Peeters) kregen we toelating een ijsje te kopen bij een venter met een
'triporteur'. De man wilde weten uit welk dorp wij afkomstig waren.
'Van Oemelegoem', zo luidde het antwoord.
De 'crème-glace-vent' liet even enkele rimpels op zijn voorhoofd verschijnen, die dra moesten wijken voor een glimlach vol wijsheid rond zijn
mondhoeken. 'Oemelegoem! Ligt dat niet tegen Wommelgem?'
Het moet toch wel een moeilijke naam zijn, Wommelgem, vooral wanneer hij op papier gezet moet worden. Zeker dan in vroegere tijden toen
onze voorouders niet zo goed 'ter pen' waren. Bij het bestuderen van de
in het Rijksarchief van Antwerpen voorhanden zijnde dokumenten over
de Sint-Janskapel (Kerkarchief - beneficiën - KA 44 en 45), kan je tientallen losse rekeningen van herstellingswerken aan de kapel of het leve-

ren van misgewaden en dergelijke aantreffen. Het waren waarschijnlijk
allemaal wel knappe stielmannen - er waren ook vrouwen bij hoor, zelfs
nonnekens - , maar met de pen leek niet iedereen even vaardig. Alleszins eiste de kapelaan van de Sint-Janskapel van iedereen een schriftelijk
bewijs om de uitgaven zoveel mogelijk te kunnen verrechtvaardigen. Zo
werden de rekeningen over de jaren 1747 en 1748 nagekeken en goed bevonden door landsdeken P. Verheyen, pastoor G. De Wolf, schout J.F.
Batkin de Boonhof, Jan Schoensetters, G. Leemans, G. De Ridder en Jan
Block, schepenen.
In die rekeningen tref je een 'rijke verzameling' aan van benamingen
voor Wommelgem, die, voor wie een beetje van humor houdt, toch prettig
om lezen zijn.
Op 5 juli 1730 heeft Jan Malhaibe (?] een rekening aan kapelaan De Wolf
voorgelegd voor levering van '8 alf ponde witte was voor S. janscappel tot
omelegom'. Een zekere A.C. Chaphouwers uit Antwerpen heeft het in
1724 over Omelemgen. P. Machilsens leverde in 1770 dertig blauwe schaliën aan 2 gulden 5 stuivers, dienende 'voor St Jans Cappelle tot Ommelegem'. Judocus Jacobs houdt het bij Ommelegom (rekening van 28.6.1751
voor het vergulden en verzilveren van een relikwiekast).
De 'apostillinnen op de peerdemert' in Antwerpen hebben in 1787 voor
de kapelaan een werkje verricht - geen herstelling aan de kapel uiteraard - en op de rekening vermelden zij dat het over de kapel van Ommellegom gaat.
En nu kammen we zo maar een reeks van rekeningen af en noteren:
- Wolmmegem (1787, leveren van 'schaliënnagels' door B. Rijpens].
- Wommegen voor levering van vijf 'candelaers en een Cruijs' door CornelisSteenmot(?).
- In 1789 krijgt kapelaan Tassare een rekening voor de aanplanting van
zes beuken op de St-Jansberg in 'Wolgelgoem' (onze ijsman van Grobbendonk moest het horen!).
- Womghem ontmoeten we dan weer in een rekening van Jan Hellemans uit Ranst (1787).
- Omnolgom is de benaming die onze kapelaan in 1762 teistert (onleesbare naam].
- Hommelegom is de welluidende benaming, uitgevonden door Magdalena Sebrechts voor het leveren van 'leijnwaert' in 1762.
- In 1761 had J.E. Vinck ook al lijnwaad geleverd voor de St-Janskapel
van Hommelegon.
- Op 21.5.1762 tenslotte maakte Joannes Cousijns een rekening voor het
'snijden van een tombe voor S. fan Capel omglegom'.

De grenzen en oppervlakte
van Wommelgem

JOS SMITS

Wommelgem grenst ten noorden aan Deurne, Wijnegem en Schilde, ten
oosten aan Oelegem en Ranst, ten zuiden aan Vremde, Boechout en Borsbeek, en ten westen aan Deurne.
In het noorden vormt de Schijn de natuurlijke grens met de naburige gemeenten. In het oosten is dit de baan van Schilde naar Oelegem (Nieuw
Baan) en deze van Wijnegem naar Ranst (WijnegemsebaanJ, 't Schawijk
en 't Kruysleike, in het zuiden de Broederlozestraat, Pietingbaan en de
Herentalsebaan, in 't westen de Koudebeek.
Liggen de grenzen van onze gemeente tegenwoordig vast en zijn ze
nauwkeurig beschreven, dan was dit vroeger niet zo. Hieruit ontstonden
vaak geschillen tussen de nabijgelegen dorpen, vooral op grond van het
feit dat de begrippen 'heerlijkheid, parochie, dorp (gemeynte)' nogal eens
door elkaar gebruikt werden en daarenboven in de loop der eeuwen ten
gevolge van de evolutie der praktische toestanden ook van inhoud veranderden.
Voor een beter begrip van het ontstaan van onze gemeentegrenzen trachten we even het oorspronkelijk onderscheid tussen heerlijkheid en parochie te verduidelijken.
i. Deparochiegrenzen 1
De stichting van de oudste parochies in de Kempen situeert zich in de 7de
eeuw, wanneer onder stimulans van Pepijn van Landen en Arnulf, bisschop van Metz, de eerste zendelingen naar onze streken komen en daar
het bekeringswerk inzetten vanuit kleine gemeenschappen in de plaatsen, waar zij gronden verkregen van de vorsten. Zo weten we dat Schoten
(inklusief Merksem en St.-Job), Edegem, Kontich e.a. aan de abdij van
Lobbes toegewezen werden.
In de schenkingsakten werden de redenen van schenking opgegeven: een
kerk of klooster stichten met de bedoeling de plaatselijke bevolking niet
alleen op te leiden in de godsdienst, maar ook de ekonomische ontwikke-

ling van de streek te bevorderen. Bij de eerste verplichting hoorde ook de
zorg voor de plaats waar de godsdienstige oefeningen gehouden werden:
de kerk.
Er is op dat ogenblik nog geen sprake van duidelijk afgegrensde kerkelijke dorpsomschrijvingen. Waar men naar de kerk ging werd als vanzelfsprekend bepaald door afstand en staat van de weg. Trouwens er bestond
aanvankelijk geen verplichting tot mishoren. De kerken werden gebouwd voor het koorofficie, niet voor aanwezigheid van het volk 2 .
In de 8ste eeuw stelde Pepijn de Korte het inzamelen van de tienden ( =
10% van de veldvruchten) verplichtend tot het onderhoud van de kerk.
Dit ekonomisch feit maakte het plots belangrijk de grenzen te kennen van
de gebieden, die tot het domein van een bepaalde parochie behoorden en
voor het inkomen van de parochiekerk instonden. Het afbakenen van de
grens was een bisschoppelijk recht.
In de 8ste en 9de eeuwen worden als gevolg van de invoering van de verplichte tienden een groot aantal nieuwe parochiekerken opgericht met de
daaraan verbonden goederen, waaruit de tienden geheven werden.
Of de parochie Wommelgem van deze periode dateert is niet zeker. F.
Prims oppert deze veronderstelling. Een dokumentair bewijs hiervoor
bestaat niet. Wel wijst de benaming van de patroonheiligen 'Petrus en
Paulus' op stichting in de tijd van Sint Willibrordus zelf (8ste eeuw).
Op één korrektie na komt het huidige grondgebied van Wommelgem grotendeels overeen met de oorspronkelijke parochie. Uitzondering hierop
is het Kandonklaar (Campdonclaer), dat minstens reeds van in de i4de
eeuw tot de parochie Deurne behoorde en in recente tijden tot een onafhankelijke parochie uitgroeide 3 .
In het begin van de i4de eeuw moest de deken van Antwerpen in opdracht van het bisdom Kamerijk een onderzoek instellen naar de grenzen
van de parochies Wommelgem en Deurne naar aanleiding van een betwisting over de hoeve van Jan van Koudelaar, gelegen in de hoek van de
Schijn en de Koudebeek.

2. De heerlijkheid Wommelgem
Het feodaal stelsel is ontstaan uit de behoefte van de vorsten om, via het
uitgeven van 'lenen', een aantal leenmannen en hun lijfeigenen aan zich
te binden, en zo bij konflikten over een gewapende macht (heirvaertdienst) en tegelijk steeds over inkomsten te beschikken.
We horen voor het eerst van de heerlijkheid Wommelgem in 1277, als Jan
van Lier, zoon van Arnold, de akte van leenverhef doet aan Hertog Jan I
van Brabant over de 'villa Wommelgem'. Deze villa was dus een reeds bestaande landbouwuitbating, genoemd 'Immerseel' 4 .
Of de familie van Lier (de Lyra) het heerlijk recht van Wommelgem reeds

vroeger bezat is niet bevestigd. Dit wordt wel door Springael 5 beweerd.
Tot de heerlijkheid behoorde in 1649:
- de hoge en lage gerechtigheid
- 1/3 van de tienden van de parochie
- een windmolen
- twee watermolens (een graanmolen en een smoutmolen, deze laatste
afgebrand omstreeks 1649)
- een reeks cijnsen
- 14 manschappen.
In 1280 bouwde Jan van Lier het kasteel van Immerseel in de noordwesthoek van de heerlijkheid Wommelgem (dicht bij de spui over de Schijn].
Het domein zelf behoorde zoals hoger gezegd tot de parochie Deurne, samen met 'de Draaiboom' (voormalige brouwerij Beirens), Kandonklaar
en Roosekapel G .
De grenzen der heerlijkheid Wommelgem blijken op deze éne uitzondering na gelijk te lopen met deze van de parochie.

3. Grensbetwistingen met omliggende gemeenten
Aanleiding tot verschillende betwistingen was de kwestie van de 'rookgaten'.
Volgens oud gebruik betaalde de eigenaar of pachter belastingen op zijn
grond in de gemeente waar de hoeve stond waarvan de grond oorspronkelijk afhing, ook al lagen sommige stukken binnen de grenzen van andere gemeenten en behoorde de grond niet meer tot eenzelfde eigenaar.
Naarmate stukken land van het oorspronkelijk areaal verkocht werden
en eventueel afzonderlijk verhuurd, werd de band met de originele uitbatingszetel echter minder duidelijk. Het is klaar dat dergelijke regeling
vaak tot betwistingen aanleiding gaf tussen de verschillende belastingontvangers (collecteurs), die hun job gepacht hadden 'voor de minste kosten' en die zelf instonden voor het invorderen van slechte betalers.
Op verzoek van het gemeentebestuur van Zandhoven verklaren de schepenen van Wommelgem op 5-3-1637 dat 'met ons & d'andere onse Ingesetenen zijn contribuerende & betaelen alle dorps Lasten zoo wel extraordinarise als ordinarise egheene wtghenomen, alle de Landen en gronden
van erven alhier dependerende ten Rockgathe, nijetteghenstaende de zelve zijn geleghen onder de Dorpen & Jurisdictien van Oleghem, Ranst,
Borsbeeck ende andere, Ende van gelijck zijn oock allen de Landen &
gronden van onder onsen voors. Dorpe geleghen & resorterende buijtens
Dorps onder de voors. andere Dorpen ten Roockgathe t'zelve oock volghende & aldaer betaelende allen de Dorps Lasten' 7 .
Om aan de menigvuldige betwistingen definitief een einde te maken
werd tijdens de regering van Lodewijk XIV in 1684 een ordonnantie uit-

gevaardigd, die de rookgatenkwestie eens en voorgoed moest regelen: elk
stuk land zou voortaan betalen in de gemeente waarin het ook gelegen
was en niet meer in de gemeente waar het uitbatingsgebouw van de hoeve stond.
Ten gevolge van die regeling groeide het belastingsgebied van Wommelgem met enkele stukken, maar moesten ook andere stukken aan omliggende gemeenten hun belastingen betalen in plaats van aan WommelgemH.
Dese naervolgende Parceelen & gronden van erven sijn de ghene die den
dorpe van Wommelghem soude moeten missen & verliesen voor d'eel Bede, helft vant' Parsoneel, gelegen onder de naergenoemde Dorpen,
B.

V.

Borsbeecke lerst ontrent drije Bunderen vande Hoeve
van gulkenroij gelegen achter het Hoff aldaer genaemt de Breemaerden, onder den
Dorpe van Borsbeeck dus

3-

o

Item vande Hoeve vanden Coordeken van
Lier bijden galgenbergh een half Bunder

o-

2

Item drij vierendeelen van Adriaen Braeckmans erve geleghen teghens over delft Dus

o-

3

Item den selven noch een halff bundere dese baen dus

o-

2

Item vande Hoeve van hr machiels daer
Pachter van Is Jan quaeijhaegens den Jonghen, ontrent vijff vierendeelen

i-

i

Item eenen Bempt groot een gemeth comende vant' hoffken van Braeckmans, genaempt het Beijlcken

een gemeth

Item vande Hoeve van Immerseel opt rughvelt drij vierendeelen

o-

3

Item vande Hoeve van hr Michiels daer
Pachter van Is Jan quaeijhaegens opt selve
velt

o-

3

Deuren

Item ontrent thien vierendeelen van de
Hoeve vant' Gasthuijs van Antwerpen ge-

wijneghem

vrempde

bruijckt bij Winter van Hove, geleghen onder euleghem, waer onder Begrepen Is eenen heijaert van vijff vierendeelen dus t'samen

2-

Item een gemeth vande Hoeve opden
Bergh, toebehoorende d'erffgen. costen
seghers, gebruijckt bij Peeter Smits, dus

een gemeth

Item noch een Halff Bunder vande selve
Hoeve, gecocht van dielis Schilders

o-

2

Item ontrent twee Bunderen & drije quaert
vande Hoeve van hr Baseliers, gebruijckt
bij de wed. Nicolaes van eembeeck gelegen
onder euleghem

2-

3

Item vande Hoeve van Immerseel vant'
Bemdeken aenden dijck teghens aen het
d'oude schuijt (sic!) groot ontrent

een gemeth

Item vande Hoeve van Adriaen Wijns ontrent vier Bunderen

4-

o

Item eenen Aert van Mathijs cools groodt
een Bunder

i-

o

2

Specificatie vande Parcheelen & gronden van erffven gelegen onder den
Dorpe & Heerelijckheijt van Wommelghem, waraff de eertsteden ofte
roockgaeten geleghen sijn onder de Dorpen Hier naer genaemt,
B.

vremde

Bouchout

Borsbeeck

lerst de stolbenen groot stijff vier Bunderen, daer aff de roockgaten gelegen sijn onder vrempde dus

4-

Ontrent twelff Bunderen vande Hoeve
vant' Capittel van ste Bernaerts daer Pachters aff sijn Adriaen & Peeter de Riddere

12 -

Twee Blocxkens gecocht vande Hoeve van
den Grave van Grimberghen geleghen onder Borsbeeck, groot ontrent vijff vierendeelen vuijt diefgat daer Pachter aff Is Jan
vanden Broeck

I-

V.

Noch ontrent een halff vierendeel aldaer wt
het quaet gadt gelegen commende vande
selve Hoeve nu pachter Jan van regenotere
dus

r /2

Noch twee Bunderen gelegen Int' Immerseel velt gecocht vande selve Hoeve van
Adriaen Braeckmans die t'selve oock Is gebruijckende

2-

Item vijff Bunderen 1/4 gecocht bij wijlen
Mattijs coels vanden selven Hoeve gebruijckt bij Pr de raet gelegen In drije Parcheelen Int'selve velt Int roch dus

5-

o'/4

Item noch twee Bunderen Bempts vande
selve Hoeve gelegen achter het Spuijhuijs
dus

2-

o

Item een vierendeel lants vande Pastorije
van Borsbeeck gelegen tegenover den vogelensanck

o-

i

Item mijnheer de wijse drij vierendeelen,
Pachter metten de Coster

o-

3

Item mijnheer vanden Cruijce, Pachter den
selven Metten de coster een Bunder

i-

o

Item het Gasthuijs van Antwerpen een
Bunder een vierendeel, Pachter }an Bosschaerts

i-

o

Item dielis putters van de stede opt arelaer,
Pachter Tan faiien

o-

Item een Bemdeken vanden selven dielis
putters comende vande selve stede, gebruijckt bij Jan faijen groodt een halff Bunder gelegen neffens Braeckmans Bemdeken

o-

Item vijff vierendeelen Bempts vande Hoeve vanden H. geest van Antwerpen, gelegen alhier bijde schijnt Inde vijff Bunderen,
Pachter geeraert Vloeberghs dus

i-

Deuren

Item noch drij vierendeelen vande selve
Hoeve gelegen achter Peeter putoirs dus

o-

Item noch twee Bunderen vande selve Hoeve gebruijckt bij dhr Bogaerts dus

2-

Item ontrent seven vierendeelen lants gelegen In drije Parcheelen opt molenvelt twee
& d'ander Inde pietinge gecocht bij wijlen
Adriaen vanden Broeck vanden baron van
gestelles van sijne Hoeve waer van de gebruijckers woonen onder deurne dus

i-

Item den beijlenaert gecocht bij wijlen
d'heer Michiel boet vuijt deselve Hoeve gelegen bij de crackeel aerden gebruijckt bij
dielis mast dus

i-

Item drij Bunderen Bempts gelegen alhier
Inde 4 Bunderen vande selven Hoeve,
Pachter metten verstraten dus

3-

Item noch ontrent twelff Bunderen vanden
selven Hoeve Beginnende vanden Peerboom Beneffens het goedt van guweneroij
tot aende weijde vant' huijs van den Boomgaert, Beneffens d'erve van Aert de Backer
tot aende galgenterem dus

12-

Item vande Hoeve vanden suckhaen Int'
Immerseelvelt vijff vierendeelen dus

i-

Item het velt voor de selve Hoeve met den
nieuwen Hoff & de weijckens achter tegens
de Beecke groot ontrent acht Bunderen

8-

Item den HeijBempt comende van twee
Hoeve, thoebehoorende Jo r Buijtkens, gebruijckt bij geeraert van Ishoven groot een
Bunder

i-

Item den Bempt genaempt den Hollander
comende van sekere Hoeve wt het Cuijsbeerbenlaer groot een Bunder een virendeel

i-

Item sesse Bunderen & een halff weijde &
HeijBempt vanden Heere van Wijneghem,
gebruijckt bij de wed. vander Schouwen aldaer geleghen alhier bijde Brugge van
den..., achter het Hoff vanden selven hre
dus

6-

Item eenen Bempt vande Hoeve vanden
hre Bernaerts tot omdergem Pachter Dilis
Schilders, gelegen tusschen het gasthuijs
van Antwerpen & costen tegens d'erffgen.
erve aende Schijnt groodt een Bundere

i-

Item vande selve Hoeve drije vierendeelen
Bempts gelegen bij den sloberdonck dus

o-

Item een vierendeel Bempts daer Beneffens
gelegen comt aen d'erffgen. Adriaen verbert vanden roockgaten onder eulegem, gebruijckt bij Adriaen somers

o-

Item eenen Bempt ten roockgaete onder
schille, Pachter geeraert rijssens, groot
drije vierendeelen dus

o-

Samenvattend verloor Wommelgem de belastingen voor 19 bunder en i
vierendeel (samen ca 26 ha) aan de omliggende dorpen en ontving zelf
voor 72 bunder 3 en 3/4 vierendeel (samen ca 97 ha) de belastingen van de
omgeving.
Een lang gevestigde gewoonte veranderen was echter niet zo gemakkelijk; alle zetboeken zouden moeten aangepast worden: men ging eenvoudig verder met het ophalen van de belastingen op de oude voet der rookgaten.
Daarom werd vanaf 1684 een regeling getroffen om de aldus 'te veel' of 'te
weinig' geïnde belastingen aan elkaar uit te betalen. Deze regeling bracht
echter geen oplossing voor de problemen, integendeel, zij was de aanleiding tot vele en langdurige betwistingen tussen de dorpen onderling, o.a.
tussen Vremde en Hagenbroek (Bijvang van Lier), Edegem en Mortsel,
Vremde en Broechem, Vremde en Ranst, Wommelgem en Deurne, en ook
Wommelgem en Vremde.
Het dikke dossier van dit laatste proces in het Oud Gemeentearchief van
Wommelgem (nrs. 151 en 152) biedt enkele interessante gegevens om deze
kwestie wat nader uit te diepen en de aard van de betwistingen in hun
juist daglicht te stellen.

4. Het proces tussen Wommelgem en Vremde (1716-1727) over
'de Stolbeenen' en 'de Groote Stomme'
Het proces begon in januari 1716 met de dagvaardiging door de schepenen van Vremde van hun Wommelgemse collega's om gerechtelijk de betaling af te dwingen van het saldo van een bedrag van 668 gulden 5 stuivers over de belastingen, die Vremde tussen 1684 en 1715 aan de staat betaalde voor de gronden, die onder Vremde lagen, maar via het systeem
van de rookgaten door Wommelgem opgehaald waren. Wommelgem had
hierop betaald 512 gulden. Het restant bedroeg dan ook 156 gulden en 5
stuivers9.
Het totale bedrag vertegenwoordigde 101,5 2oste penningen (101,5 zettingen van 5% grondbelastingen = 558 gl 5 strs) en 10 jaar 'personele lasten'
(contributien) a 11 gl/jaar (= 110 gl) en betrof de belastingen op 'de Stommen', groot 4,5 bunder, gelegen aan de kruising van Wommelgemsteenweg en Broederlozestraat, zoals aangeduid op de bijgaande kaart i. In de
in vorige paragraaf geciteerde lijst wordt hiervoor 5 bunder gerekend, nl.
4 bunder van de hoeve van Adriaan Wijns en i bunder land van Mathijs
Cools (de eigenaars zijn natuurlijk deze van 1684 en niet deze van 1716).
De betreffende stukken behoorden oorspronkelijk tot het domein van de
hoeve 'de Stomme Hoeve' onder Wommelgem, eigendom van de St.Michielsabdij te Antwerpen, die bijna het gehele gebied tussen Pietingbaan, Herentalsebaan en Broederlozestraat tot aan de grens met Ranst
besloeg.
Op het ogenblik van het proces waren er drie percelen:
- een stuk eigendom van Jonker De Gelthoff, in huur sedert 1704 door
Gommaar Van Berckelaer, pachter te Vremde, 49 j.
- 1/2 bunder eigendom van Mare Taeymans, in huur vanaf 1718 door
Jan Vingeroet, handwerker te Vremde, 32 j.
- de rest maakte één geheel uit met de hoeve van St.-Michiels 'de Stomme Hoeve', waarvan de huurder, Peter Taymans, schepen van Wommelgem, 50 j. oud was.
Deze drie huurders hadden steeds onder Wommelgem hun belastingen
betaald, zowel personele als grondbelastingen, daar het 'rookgat' nl. 'de
Stomme Hoeve' onder Wommelgem lag, hoewel de stukjes grond tot
Vremde behoorden. Tot hier schijnt dus de eis van Vremde terecht te zijn.
Anderzijds inde Vremde op dezelfde basis de belastingen op 'de Stolbeenen', gelegen aan de samenkomst van Pietingbaan en Broederlozestraat (zie kaart 2). De oppervlakte van dit stuk bedroeg 4 bunder.
Het verschil in oppervlakte, 1/2 of i bunder naargelang van de bron, werd
door Wommelgem sedert de ordonnantie van 1684 trouw aan Vremde betaald10. Uit het verder verloop van het proces blijkt dat er tussen 1697 en
1708 niets betaald was. Het is vanaf 1709 dat de betwisting naar een hoogtepunt gaat: Vremde eist de hierboven aangehaalde sommen voor de belastingen op 'de groote stommen' volledig op, zonder kompensatie voor
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WOMMELGEM

De Groote Stomme Hoeve

-»••»*•

Huidige Gemeentegrenzen
Huidige steenweg Wommelgem-Vremde

V//'A

Betwist Gebied

KAART i: De Groote Stomme Hoeve met bijbehorende landerijen, naar 'Landboeck van
St.-Michiels' door Joseph Laboureur (1676) in het archief der abdij van Averbode (Fonds St.-Michiels Antwerpen, register nr. 12).
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KAART 2: De Stolbeen Aerden volgens de kaart van landmeter-ingenieur F. Vanderstraten in 1720 opgemaakt op verzoek van 'den heere Graeve van Bouchoven, heere
van Wommelghem, ende de Principaele Heeren Gegoeyde vanden selven Dorpe'.
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'de stolbeenen', want - zeggen ze - 'de stolbeenen' behoren volledig tot
Vremde (land én rookgat), zodat ze hiervoor aan Wommelgem niets
schuldig zijn. Tot 1715 had Wommelgem hierop verschillende betalingen
gedaan, maar weigerde verder voor 'de groote stommen' te betalen, als
Vremde niet voor 'de stolbeenen' betaalde.
Daarop volgde dan in januari 1716 de dagvaardiging door Vremde voor
de Raad van Brabant 11 .
Op 4-2-1716 riep het hof de partijen op te verschijnen. Wommelgem duidde op 19-2-1716 schepen }acob Lauwers en Borghemeester Billis Vloeberghs aan om te Brussel de belangen van Wommelgem te gaan verdedigen12.
Te Vremde gebeurde dat op 3-3-1716 en waren drossaard Christiaan Van
de Bossche evenals schepenen Jan Van Dijck en Adriaan Smits de zaakvoerders13.
Aan Vremde was het dus in eerste instantie te bewijzen dat 'de stolbeenen' effektief tot Vremde behoorden. Hiertoe haalden ze uittreksels aan uit
het leenboek van Vremde, vernieuwd en overgeschreven in 1560 uit een
oud leenboek van 1514, uit het register van de baronnie van Vremde
(1624), uit het schepenregister van Vremde (1645), het erfpachtboek van
St.-Bernaardsabdij (1570-1625), het register van het laathof Groenenbroeck (alias van Halen) onder Vremde (1700), uit de inspektieverslagen
van straten en grachten (1682-1696) en tenslotte een verklaring van de oude schepenen van Vremde, Cornelis De Laet (82]) en Adriaan Vloeberghs
(75J) 'dat de grond in de pitting altijd aan Vremde betaald heeft'13.
Wommelgem liet zich echter niet doen en stelde een betoog op van 104
punten, waarin de argumenten van Vremde één voor één verworpen
werden. We citeren de voornaamste 14 :
- De stukken grond uit de aangehaalde registers zijn te vaag beschreven
om hieruit te besluiten dat het om dezelfde goederen gaat, en zelfs als
het hier om één of ander betwist stuk handelt, is het feit dat het in het
leenboek van Vremde voorkomt nog geen bewijs: de leengoederen van
een bepaalde heer strekken zich meestal uit over verschillende dorpen: een leenboek bepaalt niet de parochie- of dorpsgrenzen.
- Vremde maakt ook misbruik van het feit dat bepaalde schepenen van
Vremde tegelijk laten van het laathof van Groenenbroeck waren en dat
de drossaard van Vremde ook meier van het laathof was.
- Vooral de verklaring van Cornelis De Laet en Adriaan Vloebergh is
waardeloos: het zijn inwoners en schepenen van Vremde en dus partij
in het proces.
- Dat Wommelgem enkele jaren ten onrechte voor 'de groote stommen'
betaalde zonder tegeneis aan Vremde, komt doordat na het overlijden
van 'secretaris Salicatij, den ouden', de nieuwe schepenen niet beter
wisten 'ter oorsake van troebelen van oorloge, vluchten van dorpspapieren etc.'.
- Vremde is Wommelgem beginnen 'affpeirsen' na de dood van dros-

De gerestaureerde hoeve op de grens van Wommelgem en Vremde aan de Pietingbaan,
destijds 'een huys sijnde Geestelijck Millegem'. Bemerk links de goed bewaarde
'bornputzwiksie'.

saard Nijs, die in 1684 commissaris was en afgevaardigde voor het maken van het nieuwe belastingscohier. Tijdens diens leven dierven ze
niets vragen, daar die het cohier beter kende dan de huidige drossaard
Van de Bossche9.
- Ook Wommelgem kan oude stukken tonen voor 'de groote stommen' 15 : De Hertog van Brabant heeft in 1227 (geschrapt en veranderd
in 1277) Wommelgem in leen gegeven aan de heer van Immerseel, inklusief de 5 bunder bij Vremde. Vóór 1300 zijn deze 5 bunder aan de abdij van St.-Michiels geschonken. Deze schenking werd op St.-Mattheusdag 1300 door Godefroy van Immerseel geratificeerd. Op dat
ogenblik was Vremde door de Hertog nog niet in leen uitgegeven. Als
bewijs bracht Wommelgem een uittreksel uit het Cijnsboek van Immerseel (Graeve van Brouckhove, Erfborghgraeve van 't Land van
Aelst, etc.) gedateerd 3-5-1483, fo 3 en fo 5 met cijnsafrekeningen van
de St.-Michielsgoederen betaald tot en met 1713.
Zij besluiten in het i04de punt met het verwerpen van de argumenten van
Vremde, daar ze minder ter zake zijn 'als een vijffde rat in eenen waeghen'.
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Een uitspraak ten gronde is niet onmiddellijk gevallen, toch zal Wommelgem intussen verplicht worden verder de belastingen op 'de groote stommen' (5 bunder) aan Vremde over te dragen.
Hiertoe werd op 14-3-1716 een aangetekende brief aan Vremde geschreven: 'dat ze onder protest betalen'. Notaris Janssens is de brief op 16-31716 persoonlijk aan Jan Van Dijck, Jan De Ridder en Adriaan Smits,
schepenen van Vremde, gaan afgeven 16 .
Op 17-3-1716 ondertekende de deurwaarder van de Raad van Brabant een
kwitantie voor 80 gulden als afkorting op de som, die Vremde van Wommelgem eiste16. Drie dagen later kwamen hier nog 13 gl 16 strs bij als 'inningskosten'.
Onmiddellijk werden echter de nodige stappen ondernomen om de 80 gl
van de collecteur van Vremde (Adriaan De Laet) terug te vorderen. Hiertoe werd op 24-4-1716 aan notaris Janssens de opdracht gegeven om zich
op 25-4-1716 nogmaals naar Vremde te begeven.
Gedurende een drietal jaren bleef het nu stil rond dit proces tot de Raad
van Brabant op 24-4-1720 de partijen opriep om commissarissen aan te
duiden, die op 22-5-1720 naar Brussel moesten komen ten einde een verzoeningspoging bij te wonen. Alle moeite was echter tevergeefs 17 .
De partijen werden dan aangemaand nieuw bewijsmateriaal aan te voeren; Vremde mocht ondertussen verder de belastingen op 'de groote
stomme' blijven innen. De financiële tegeneis van Wommelgem werd op
17-9-1720 onontvankelijk verklaard en Wommelgem veroordeeld tot de
kosten18.
In verschillende zittingen tot 11-6-1722 werden dan meer juridische en
minder feitelijke argumenten naar voor gebracht.
Een typische anekdote uit dit proces is de brief van 4-9-1721 van procureur Baelmans, die te Brussel de zaak van Wommelgem behartigde. Hij
was zeer optimistisch: Wommelgem staat er goed voor op gebied van 'de
groote stommen'. Het valt echter niet te bewijzen dat 'de stolbeenen' ook
in de belastingslijsten van 1641 van Wommelgem zijn opgenomen. Verder vraagt hij goed op te letten of er brieven bij Dhr Van den Cruycen aankomen: als raadsheer Tombeurs een bezoek aan Wommelgem aankondigt, moet ik onmiddellijk de stukken in mijn bezit terugbrengen: deze
mag niet weten dat er stukken van de griffie van Wommelgem uitgeleend
zijn!19
Vervolgens valt de zaak weer 5 jaar stil.
Eindelijk op 17-3-1727 is men erin geslaagd de commissarissen van beide
partijen tot een overeenkomst te brengen, die dan op 26-3-1727 door de
Raad van Brabant bekrachtigd werd.
Deze uitspraak, die de huidige grenzen van Wommelgem en Vremde op
de betwiste punten vastlegde is een typische compromisoplossing 20 :
' - Inden Eersten dat de quotisatien ende de betaelingen respective door
ende aen die van vrempde tot date deser geschiet over landen ende

-

-

-

-

bosschen genaemt de pittinge stolbeene ende stomme ten processe
geroert sullen blijven thunnen bebouw.
Ten tweede dat de twee stucken lants ende bosch t'samen groot ontrent twee bunderen salvo iusto genaemt de stolbeene beseten bij gommer vander brugge, Jan van bouwel ende Niclaes de meijer inde Caerte figuratief geexibeert bij de supplianten genombreert nrs 9-1° et 9-2°
palende west tegens den Bosch van Cornelis de Roij (9-3°) in toecomende sullen gequotiseert worden door die van wommelgem inde
xx° penningen ende andere reële Lasten uijtgesondende opden voet
van de xx° penningen; dat des niet te min die van vremde de selve parceelen lants ende Bosch sullen blijven quotiseren t'hunnen behoeve in
alle personele lasten.
dat in tegendeel bij die van vremde de vijff bunderen salvo iusto soo
lant als bosch genaemt de stommen in toecomende directelijck sullen
gequotiseert woorden in alle reële lasten uijtgesonden woordende op
den voet der xx° penningen als vooren, dat des niet te min die van
wommelgem de selve 5 bunderen sullen blijven quotiseren in alle personele lasten als van outs geplogen,
dat het bosch toebehoorende Corn. de roij gequoteert inde Caerte figuratie num. 9-3° palende oost tegens het Bosch toebehoorende Jan van
bouwel ende niclaes de meijer inde caerte figuratief gequoteert n° 92°, Item het stuck lants gequoteert inde caerte n° 9-4° toebehoorende
niclaes Luaerts waer van pachter is Jan mertens ende het gene inde
selve Caerte genombreert 9-5° toebehoorende Cornelis de haes waer
van pachter is laurijs slaghmolen paelende suijt tegens de straete naer
den cant van Bouchout alle drij same genoemt de pittinge in het toecomende sullen gequotiseert woorden onder die van vremde als teritoir,
waer mede dit proces comt te cesseren, comp. expens.'

In feite betekent dit dat Wommelgem 5 bunder van 'de groote stommen'
moet afgeven en hiervoor slechts een gedeelte (2/5) van 'de stolbeene'
(met het huis op 9-1 °) definitief verwerft. Dit huis, waarvan de ligging op
de grens van Wommelgem en Vremde sedertdien onveranderd is gebleven, maakte de zaak nog ingewikkelder, daar het destijds tot de parochie
Millegem behoorde!21

5. Andere betwistingen
We hebben het proces met Vremde uitvoeriger behandeld, niet omdat het
de belangrijkste grensbetwisting in de loop van de geschiedenis geweest
is, maar omdat we aan de hand van de ons beschikbaar staande dokumenten een beter inzicht konden verwerven in de achtergronden: vooral
fiskale!
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Het is lang niet het enige geval dat we kennen: ook met Deurne (1653-1662
en 1756), Wijnegem, Boechout, Oelegem en Ranst zijn gelijkaardige processen gerezen .
Tijdens het proces tegen Deurne werden op 5-4-1754 de roerende goederen van Jan Ceulemans en Jan Van Ast door Wommelgem openbaar verkocht, omdat dezen weigerden de grondbelastingen, die ze (volgens rookgat) reeds aan Deurne betaald hadden, nog eens aan Wommelgem te betalen23.
Wellicht vinden we later de gelegenheid om ook hier nadere details aan
het licht te brengen.
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6. De oppervlakte van Wommelgem
De huidige oppervlakte van Wommelgem bedraagt 1299 ha, 88 a, 10 ca.
Wanneer we de oppervlakte aangegeven in oude akten hiermee vergelijken, moeten we ermee rekening houden dat men tot de totale oppervlakte
kwam, niet door een globale meting, maar door optelling van de afzonderlijke percelen.
Deze oppervlakteaangifte diende vooral voor het berekenen van de bijdrage van de dorpen in 's lands financiën. Daarom werd veelal de totale
opbrengst van een 'zetting' gewoon gedeeld door een coëfficiënt, die de
gemiddelde belasting per bunder van de betreffende zetting voorstelde,
en stelde op die basis 'de hemelse breedte' van een dorp vast.
Een en ander bracht met zich dat de openbare wegenis ('s heerenstraeten) niet meegerekend werd, dat men afrondingen bij voorkeur naar beneden deed, maar anderzijds kleine percelen met 'huizen van neringhe'
en bv. molens voor een vaste oppervlakte inschreef, onafhankelijk van de
reële gemeten grootte.
Het belastingcohier van 1686 vermeldt voor Wommelgem 931 bunder 226
roeden ( = 1 2 1 1 ha), waarvan 910 bunder 346 roeden zaailand, 15 bunder
280 roeden beemd of 'quaede schomme' en 5 bunder bos24.
Naast de belastingen op de landbouwuitbatingen werd Wommelgem in
hetzelfde cohier nog aangeslagen voor:
- Eenen wintmolen
gl
300-0
- d'universele thienden tot
2323-17
- Het huijs vande hre pastoir tot
20-0
- Het verbrandt hoff vanden heer van gystelles tot
20-0
- Het huijs vanden hre van velthem
46-0
- Het huijs vanden hre roose
30-0
- Het huijs vanden hre eedtvelt
30-0
- Het huis vanden hre Batkin
30-0
- de huijsen van besundere neringen in huere & apparent gewin tot
180-0
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Naar het oordeel van ons dorpsbestuur was Wommelgem echter 'merckelijck overlast', zodat ze aan de 'Eerweerdighe, Edele, wijse ende voorsinnighe Heeren' een 18 blz. dik bezwaarschrift indienden, waaruit we de
voornaamste argumenten lichten, die ons een inzicht geven in de samenstelling van de 931,5 bunder oppervlakte, waarvoor Wommelgem belast
werd 25 .
- Om het cohier op te maken zijn de commissarissen van Zandhoven
vertrokken van het cohier van 1672, waarin alle landen, ook de belastingsvrije, zijn opgenomen, en waarvan de totale som 883 bunder 112
roeden bedroeg.
- Vervolgens hebben ze de molen met de molenberg gerekend aan 15
bunder, hoewel hij maar 40 roeden beslaat, en dit opgeteld bij de vorige som, maakte 898 bunder 112 roeden.
- Dan hebben ze een herberekening gedaan op grond van de hoogste
zettingen (nl. die van 1669 en 1670), en komen dan door deling door 8
strs per bunder op 899 bunder 200 roeden.
- Daar hebben ze dan bijgeteld het saldo van de gronden, die wegens de
rookgatenkwestie vanaf 1684 met de omliggende dorpen uitgewisseld
werden. Dit betekende 32 bunder en 34 roeden meer voor Wommelgem of samen 931,5 bunder, terwijl van de betrokken 32 bunder er
reeds 24 begrepen waren in de 898 bunder, hogervermeld, en de andere 8 nog in betwisting stonden met Boechout en Oelegem.
- De oppervlakte van het cohier van 1672 (883 bunder 112 roeden) is
zelfs niet juist. In feite zou voor de hoeve van Dhr Camart slechts 23 b.
i.p.v. 27 b. 300 r. mogen gerekend worden, voor de hoeve van St.Michiels (de Stomme) slechts 41 b. i.p.v. 48 b. en voor de andere hoeve
van St.-Michiels (nl. deze waartoe de Stolbeenen behoren) 35 b. i.p.v.
43 b.. De reden is dat onder deze hoeven 'zijn veule slechte aerden,
heijden ende heijvelden', die niet voor de volle 8 stuivers per bunder
kunnen gerekend worden, daar ze van heide tot veld worden omgewerkt. Toch wil men hier niet te zwaar aan tillen: 'soo en wilt men UE
maer int passant doen reflecteren de goede trouwe der supplianten als
tot betaelinge vanden xx en penninck van alle hun hemelsche breede
totte leste roeden (Jae noch wel veul bunderen meer dan inde daedt
men gelooft dat souden vintbaer wesen) hebbende doen overbrengen
ende overgeven tot formeringhe van hunnen sommieren staet'.
- Verdere reden tot ontevredenheid is de 180 gl voor de huurinkomsten
van huizen. Het blijkt dat er in Wommelgem soms wel 36 'huijskens &
caemers' zogezegd bewoond zijn door de schout, de secretaris, de procureur en sommige inwoners van Antwerpen, maar er zich slechts laten inschrijven om vrijstelling van (bier)accijns te hebben en om de
stad in geval van oorlog te kunnen ontvluchten. Dit betekent echter in
onze belastingsrekening 18 bunder, hoewel ze in feite slechts 4 3 5
bunder belopen, want de commissarissen hebben een 'oorlogsjaar' uit
onze rekeningboeken genomen, toen al die huisjes inderdaad be-

woond waren. Ook hier wordt echter niet aangedrongen om aan te tonen dat 'de supplianten niet en hebben willen soecken hun eijgen
proffijt' en men laat een eventuele belastingsvermindering hierop
'aende discretie van U Eerw. om daerinne te doen alsulcken redres als
in equiteijt sullen oordelen te behoiren' en met een vrijgevig gebaar
zegt men geen eis tot terugbetaling van de vroeger ten onrechte geïnde
belastingen te zullen stellen: 'blijvende 'tghene tot nochtoe betaelt is
sonder repititie, maer ten dienst van sijne Majesteijt'.
Samenvattend komt de minimale aanpassingseis van Wommelgem hierop neer:
- de molen moet uit de oppervlakte gehaald worden (ook Ranst heeft
hierin voldoening gekregen!)
- de totale oppervlakte van Wommelgem mag niet hoger zijn dan deze
uit het cohier van 1672, dat gemaakt is 'om te connen weten tot één
roede toe hoe groot dat de hemelsche breede van Wommelghem is, ...
de selve hemelsche breede oock naer de ghestrenghste hermetinge
niet meer en soude connen comporteren dan 883 bunder 112 roeden'.
Het is duidelijk geworden dat de manier van berekenen en de financiële
gevolgen, die een 'juiste' oppervlakteberekening voor de betrokkenen
had, ons ertoe nopen oppervlaktegegevens uit oudere dokumenten met
de nodige omzichtigheid te benaderen.
De belastingsauthoriteiten gaven: 931,5 bunder = 1211 ha.
Wommelgem zelf beweerde: 883,2 bunder = 1175 ha.
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Bronnen

Bij het bewerken van het bundel nr. 151 uit het oud gemeentearchief van Wommelgem in
het Rijksarchief te Antwerpen, waaruit de voornaamste gegevens voor dit hoofdstuk geput werden, hebben we aan de oorspronkelijke groepering van de bundeltjes niets gewijzigd, hoewel deze van weinig logica of chrolonogie getuigt. We hebben de bundeltjes en
stukken genummerd van i tot 80 zonder deze nummering op de stukken aan te brengen.
Een kopie van onze nummering met de inhoudsopgave van elk stuk berust bij de Heemkundige Kring 'De Kaeck'.

Bezittingen van de Sint-Michielsabdij

KOEN

MORTELMANS

In de Wommelgemse geschiedenis spelen enkele Antwerpse abdijen een
belangrijke rol, omdat zij er eeuwenlang een groot deel van de grond in
bezit hadden. Belangrijke percelen waren eigendom van de Kartuizers
van het Sint-Katherinaklooster op het Kiel of van de Sint-Bernardusabdij
te Hemiksem. Maar het grondbezit van de Sint-Michielsabdij, die zich
aan de huidige Kloosterstraat bevond, was toch het meest indrukwekkend. Halverwege de zeventiende eeuw had de abdij ongeveer een vijfde
van de Wommelgemse oppervlakte in eigendom 1 , zonder het deel dat
daarbij ook nog tienden verschuldigd was, mee te rekenen.
De Sint-Michielsabdij werd in bewogen omstandigheden gesticht in het
jaar 1124. Het was één van de oudste Norbertijnse vestigingen, want de
abdij van Prémontré zelf was pas in 1120 gesticht. Norbertus van Gennep
(ca. 1080-1134], de stichter van de Premonstratenzers of Norbertijnen,
was naar Antwerpen ontboden door Burchard, de bisschop van Kamerijk. Antwerpen had pas het optreden van Tanchelm achter de rug, die
disciplinaire hervormingen in de kerk nastreefde en in 1115 door een
priester vermoord werd. Door zijn vijanden werd Tanchelm een ketter
genoemd 2 .
Antwerpen had behoefte aan een versterking van de kerkelijke infrastructuur en de Norbertijnen zouden daarvoor zorgen. Hun optreden resulteerde in het ontstaan van het Onze-Lieve-Vrouwekapittel, naast het
reeds bestaande Sint-Michielskapittel. Een aantal leden van het vroegere
Sint-Michielskapittel ging over naar dat van Onze-Lieve-Vrouw. Zij die
bleven namen de regel van Norbertus aan en werden op die manier reguliere geestelijken.
Al gauw werden vanuit Antwerpen nieuwe Norbertijnerabdijen gesticht
zoals Tongerlo (1130-33) en Averbode (1135). Reeds in de twaalfde eeuw
kwam de abdij in het bezit van goederen te Wommelgem.
Van Alscanus of Alstanus, deken van Broechem, kreeg ze het goed Haga
met alle afhankelijkheden. Deze gift werd bevestigd in een akte uit i i4Ó3.
Het vreemde is dat de functie van deken van Broechem niet bestond, zodat Alscanus een duistere figuur blijft. Alscanus had het goed voor acht
mark gekocht van een zekere Amelricus, die er het erfrecht op bezat. De
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verkoop vond plaats met toestemming van Gocelinus Hirci, de eigenaar.
In 1147 wordt een andere bezitting van Sint-Michiels te Wommelgem bevestigd: Helsten of Eisten. Helsten was een schenking afkomstig van Johannes van Kontich, een clericus 4 . Na de twaalfde eeuw komt de naam
Haga niet meer voor in de archieven van de abdij en ook op andere plaatsen vindt men - op één na - geen verwijzingen meer naar dit goed. Helsten is een vrij veelvuldig voorkomend toponiem (Eist, Eisten), maar van
het Helsten van Johannes van Kontich is later geen duidelijk spoor meer
terug te vinden. Omdat Haga en Helsten gesitueerd werden in de parochie Wommelgem, moet men ze niet in west-, maar uitsluitend in oostWommelgem (= Wommelgem ten oosten van de Rollebeek) zoeken. De
Analectes pour servir a I'histoire gingen er, zonder over ernstige aanwijzingen te beschikken, van uit dat Haga hetzelfde goed was als Selsaeten,
dat op zijn beurt zonder duidelijke reden geïdentificeerd werd als het
huidige kasteel Selsaeten en het domein errond 5 . Een straat in de omgeving van het kasteel werd om die reden zelfs Terhagelaan gedoopt.
Toch blijkt uit de door Goetschalckx gepubliceerde aktes duidelijk dat
Haga en Selsaeten twee verschillende zaken zijn. Selsaeten wordt voor
het eerst als abdijbezit vermeld in ii55 B . Het werd aan Sint-Michiels geschonken door Johannes van Deurne en die gift werd in 1167 bevestigd
door zijn vijf kinderen 7 , terwijl Haga reeds eerder werd aangeduid als
een schenking van Alscanus.
De beste aanwijzing om Haga te localiseren, vindt men in het oude gemeentearchiefvan Wommelgem. In 1591 wordt daarin het goed 'ter Masten', aan de huidige Driemastenbaan, immers gesitueerd als gelegen bij
'tgoet geheten de hage' 8 .
In de landboeken van de abdij uit het midden van de zeventiende eeuw,
vindt men de Masten als een gebied, bijna geheel omsloten door de gronden van de Sint-Michielsabdij 9 . Daarom moet Haga één van de vier omliggende Sint-Michielshoeven zijn, tenzij het oorspronkelijke Haga intussen verdwenen was en de andere, nieuwe hoeves niet op dezelfde plaats,
maar wel in de omgeving ervan zouden opgericht zijn. De meest oostelijk
gelegen hoeve is de hoeve Maïs aan het Stenenkruis. Die hoeve werd de
'Verbeerde ( = verbrande) Stede' genoemd. In het i7e-eeuwse landboek
van Sint-Michiels staat echter dat die hoeve, die qua te bewinnen oppervlakte beduidend kleiner was dan de andere drie, genomen was uit de
Grote Stommehoeve en er nadien weer bijgevoegd 10 . Daarom lijkt het
waarschijnlijker dat Haga één van de drie andere hoeves was. De hoeve
Peeters of 'Grote Stommen' aan de Vremdesteenweg, ligt het dichtst bij
de Masten, maar uit hetzelfde landboek blijkt dat dat hof in de zeventiende eeuw nieuw opgericht was, naast een andere, reeds bestaande 'Grote
Stommen', de huidige hoeve Van Rijmenant aan de Stommehoevenstraat 11 . De benaming 'Stommen' komt voor het eerst voor in I585 12 .
Naast de 'Grote Stommen' was er ook nog de 'Kleine Stommen', de huidige hoeve Corluy, eveneens aan de Stommehoevenstraat gelegen. De vroe45

gere gebouwencomplexen van beide hoeves sluiten geografisch goed bij
elkaar aan, zodat het niet onmogelijk is, dat ze vroeger een eenheid vormden. De namen 'Grote' en 'Kleine' Stommen wijzen ook in die richting.
Daarom situeren we het oorspronkelijke Haga in het complex, gevormd
door beide Stommehoeven. Het feit dat de oudste documenten van SintMichiels nergens de schenking of de aankoop van den Stommen vermelden, toch het uitgebreidste bezit van de abdij in Wommelgem, bevestigt
mede dit vermoeden.
De identificatie van Helsten is wellicht nog moeilijker. Pastoor Geens13
dacht aan het Eksterveld, inderdaad een Sint-Michielsbezitting. In 1483
vindt men 'Estervelt' en in 1641 'opt duysterveldt' en 'opt dysterveldt' 14 .
Vlakbij het Eksterveld (aan de overkant van een weg) ligt de SintMichielshoeve, nu de hoeve Van der Beeuren die reeds in 1585 Zelsaeten
genoemd werd1f). Het Eksterveld maakte trouwens een groot deel uit van
de gronden van die hoeve. De identificatie van Helsten met de hoeve Van
der Beeuren, zorgt voor een nieuw probleem: waar ligt dan het Selsaeten
van Sint-Michiels? In de door Goetschalckx gepubliceerde oorkonden
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'Caerte figuratief Van alsulke landen gelegen onder Wommelgem waer oppe aen de
Abdye Van S. Michiels binnen Antwerpen de geheel thiende is Competeerende ende is
desen hoek ofte wyke bekend op den thiendeboek der Abdye eersten hoek thiende onder
Wommelgem genaemt Immerseel thiende'. Jaar 1640 (archief abdij van Averbode).
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'Caerte figuratief... tweede hoek thiende onder Wommelgem genaemt Hulleken Rode
thiende'. - r640 (archief abdij van Averbode).

wordt Selsaeten nooit als 'curtis' (hof] vernoemd, maar wel als 'terra'
(land) 16 . Omdat gestipuleerd is dat bij Selsaeten twee derden van de tienden ervan en in de omgeving ervan hoorde, geven de omschrijving van
het tiendengebied en de tiendenkaarten, nuttige aanwijzingen 17 . Het
hoevegebouw Van der Beeuren ligt niet in het tiendengebied, maar een
deel van de gronden ervan wel. Die gronden bevinden zich vlak achter de
hoeve. De mogelijkheid bestaat dat de hoeve de oorspronkelijke naam
Helsten, die nogal alledaags klonk, liet vallen voor die van de nabijgelegen grond Selsaeten, die door de pachter van Helsten bewonnen werd.
Selsaeten, tevens de naam van het in de buurt gelegen domein van de
adellijke familie van Berchem (voor het eerst te Wommelgem vermeld in
i36o)18, moet immers veel prestigieuzer geklonken hebben. Het Selsaeten
van de van Berchems lag op één perceel na, dat in de vijftiende eeuw van
de abdij overgenomen werd 19 , niet in het tiendengebied Selsaeten, zodat
de vereenzelviging van beide Selsaetens geen steek houdt. De rest van het
tiendengebied Selsaeten lag rond de Stommehoeven, die we eerder al als
meest waarschijnlijke identificatie voor Haga vooropstelden. Dat deel
van die gronden dat het dichtst bij het kasteel en de hoeve Selsaeten lag,
heette trouwens Selsa(e)tenveldt.
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Het lijkt er dus veel op dat de abdij er een politiek van maakte om haar bezit op bepaalde punten te concentreren, want de schenkingen sluiten geografisch wonderwel bij elkaar aan, zodat het geen toeval meer kan zijn.
De Stommehoeven, de Verbeerde Stede en de Selsaetenhoeve vormen immers zo goed als homogene grondgebieden. Ter Hoffstadt, later meer en
meer de Mo(e)ffenhoeven genoemd, had een meer mozaïekachtig uitzicht. De terreinen ervan zijn pas veel later aan de abdij gekomen, vanaf
128120. De Moffenhoeven zijn nu gedeeltelijk verdwenen. De gebouwen
bevonden zich aan weerszijden van de Rollebeekstraat, ten noorden van
het transportbedrijf Heylen.
In i28o 21 wordt er al een Walterus de Hofstad vernoemd te Wommelgem
en in 1302 sneuvelt er een Arnout vander Hofstat uit het hertogdom Brabant, samen met de drie zoons van zijn zuster in de Guldensporenslag,
waar hij aan Franse zijde meevocht 22 .
Sint-Michiels was eveneens in het bezit van de hoeve ter Polen aan de
huidige Nijverheidsstraat, voor de aanleg van de autosnelweg een deel
van de Uilenbaan. Die Uilenbaan werd tijdens het Ancien Régime 'Muylstraete' genoemd 23 . Verder bezat de abdij samen met de koralen van het
Antwerpse kathedraalkapittel een - intussen verdwenen - hoeve op de
Pieting in de buurt van Huigenrode. De oorsprong daarvan kon nog niet
achterhaald worden.
Naast het kleine tiendenbezit (Selsaeten) in zuidoost-Wommelgem, moest
ook zowat gans Wommelgem ten westen van de Rollebeek tienden betalen aan Sint-Michiels. Waar op een deel van de Selsaetenhoeve en van
'den Stommen' een derde van die tienden voor de pastoor was, ging in
west-Wommelgem (Huigenrode en Immerseel) alles naar de abdij 24 . Alleen enkele beemden en de omgeving van het kasteel Immerseel vielen
buiten het tiendengebied van Sint-Michiels.
In uSg 25 waren de tienden van Immerseel eigendom van de abdij van
Eename nabij Oudenaarde. Toen die abdij in 1318 in moeilijkheden verkeerde, zag ze zich verplicht om het grootste deel van haar bezittingen te
Wommelgem, Deurne, Borsbeek en andere gemeentes in het Antwerpse
te verkopen aan Sint-Michiels26. Hoewel die bezittingen noch in 1189,
noch in 1318 in detail weergegeven werden, wijst alles erop dat ook minstens een deel van de tienden van west-Wommelgem in 1318 aan de SintMichielsabdij kwam. In 1789 waren de Sint-Michielstienden in westWommelgem in twee 'hoeken' verdeeld 27 , Immerseel en Huigenrode.
Eename maakt in 1189 enkel melding van Immerseel, zodat de mogelijkheid bestaat dat de tienden te Huigenrode een andere oorsprong hebben.
Maar het is waarschijnlijker dat de tweedeling slechts werd doorgevoerd
ten behoeve van de verpachtingen en dat Huigenrode ook tot het oorspronkelijk gebied van 1189 hoorde, temeer daar beide zones geografisch
goed bij mekaar aansluiten en Eename haar grondgebied in deze regio
slechts in zeer geringe mate heeft uitgebreid na i iSg28. De vraag blijft natuurlijk hoe en wanneer Eename in het bezit kwam van de tienden tussen
Koudebeek en Rollebeek.
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Het archief van de Sint-Michielsabdij heeft een bewogen geschiedenis
achter de rug. Ooit moet het een schitterende verzameling geweest zijn,
wat duidelijk te merken is aan de prachtige kaartboeken, bewaard te
Averbode en in de Sint Carolus Borromeuskerk te Antwerpen. Nadat de
Fransen ons land bezet hadden schaften ze in lygó 29 de abdij af. De domeinen werden door de staat aangeslagen en als 'nationaal goed' verkocht. In 1804 werd de abdij verwoest, waarbij een deel van het archief
voorgoed verloren ging. De voormalige paters, die uitgeweken waren,
hadden een ander deel van het archief kunnen redden. Na de Franse periode werd de abdij niet meer heropgericht, zodat heel wat archiefmateriaal in andere Norbertijnerabdijen terechtkwam: vooral in Averbode bevindt zich een unieke collectie, maar ook in Tongerlo kwam archiefmateriaal terecht. Een ander deel van het Sint-Michielsarchief kwam terecht
in het Rijksarchief te Antwerpen en naast meer andere depots beschikt
ook het Antwerpse stadsarchief over een aantal stukken net als de Sint
Carolus Borromeuskerk daar.
De stichtingsoorkonde van het regulier kapittel (er bestond reeds een seculier kapittel van Sint-Michiel] dateert van 1124 en wordt bewaard in het
stadsarchief te Antwerpen.
De bekrachtiging ervan door bisschop Burchard dateert uit hetzelfde jaar
en wordt bewaard in het Rijksarchief te Antwerpen. In beide depots zijn
het de oudste aanwezige stukken 30 .
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St. Michielsabdij te Antwerpen.

Hof van Sompeke of Withof

ALOIS SLEDSENS

Eén van de merkwaardigste gebouwen in Wommelgem is toch wel 'het
Withofke', zoals het in de volksmond wordt genoemd. Het poortgebouw
geeft toegang tot de stenen brug over de brede omwalling. Het jaartal op
de brugleuning, 1877, is misleidend, want hiermee wordt geenszins de
oprichting van het gebouwenkompleks bedoeld. Wel werd in 1877 de toen
bouwvallige ophaalbrug, die toegang moest verschaffen tot de versterkte
hoeve, gesloopt en vervangen door een vaste stenen brug.
' 't Withofke' is zeer oud en bestond reeds in de 156 eeuw. Het is eigendom geweest van Jan van Berchem, die in de omgeving heel wat bezittingen op zijn naam had staan. Vroeger was er een dubbele omwalling.
Oorspronkelijk was het 'Hof Sompeken' een versterkte hoeve, waarvan
de geschiedenis teruggaat tot de 156 eeuw; talrijke veranderingen werden in de loop der tijden aan het kompleks aangebracht1.
In 'Bouwen door de eeuwen heen' wordt 'Hof Sompeken' beschreven als
volgt:
Ten zuiden bakstenen rondboogpoort met hardstenen sleutel, imposten
en neuten gerestaureerd in igóg^o2. Binnen de beide omwallingen L-vormige boerderij met erf; toegankelijk via bakstenen rondboogbrug met datering 1877 (ankers) op balustrade. Toegangspoort in zuidervleugel bestaande uit koetshuis (W) en schuur onder zadeldaken (Vlaamse pannen,
n // straat). Verankerde bakstenen zuider-gevel met sporen van gedichte
rechthoekige vensters; natuurstenen negblokken en drempels, nieuwe
muuropeningen. Kwarthol geprofileerde en beschilderde korfboogpoort
onder omlopende waterlijst met gestrekte uiteinden, negblokken koetshuis met in beschilderde noordergevel gedichte rondboogpoorten met
sleutels en imposten in vlakke rechthoekige omlijsting. Bredere beschilderde langsschuur verbouwd in XIX, vier traveeën gemarkeerd door pilasters; rechthoekige muuropeningen.
Ten westen, haaks op koetshuis: woonstalhuis van anderhalve bouwlaag
onder zadeldak (Vlaamse pannen, n _L straat); verankerde en beschilderde O-lijstgevel met gewijzigde muuropeningen, korfboogvormig deurtje.
Tussen de twee omwallingen bevinden zich nog twee boerderijen, resp.
de nrs. 10 en 14 en ten oosten een rechthoekig bakstenen bakhuis onder
pannen zadeldak (n J_ straat).

Dorsmolen op de Sompekehoeve (foto uit 1938).

Nr. 10. Gelegen bij de binnenomwalling (ZW). Sterk verbouwd verankerd
en beschilderd woonstalhuis onder zadeldak (Vlaamse pannen, n //
straat). Sporen van vakwerkbouw in de achtergevel. W-zijgevel met opkamervenster en rechthoekige luiken. Overblijfsel van oude schuur ten oosten van woonhuis, schilddak (Vlaamse pannen, n J_ straat).
Nr. 14. Boerderij ten oosten van de ingangspoort, langs de buitenomwalling. Woonstalhuis onder zadeldak (riet, n // straat) en vervallen houten
schuur (ten noorden) onder schilddak (riet, n J_ straat). Verankerd bakstenen woonhuis van drie trav. met sporen van balken, l.g. waarschijnlijk
wijzend op de oorspronkelijke vakwerkbouw. Rechthoekige muuropeningen, betraliede en beluikte vensters. Houten wip ten zuiden' 3 .
De meeste hoeven van enig belang hadden vroeger een wal - 't Withofke
zelfs een dubbele - waardoor zij als schans- of schranshoeve betiteld
werden. De bewoners van de buurt zochten er hun toevlucht in tijden van
wapengeweld. Wat voor 'het hof van Sompeke' in de i6e eeuw het geval is
geweest. In het bezit van de schrans- of grondheer, was de versterkte hoeve een 'militaire inrichting', die later de zetel werd van de landbouwonderneming van de grondheer. Men sprak ook wel eens van vroonhoeve
(vroon = bezitting; vroonland: niet leenroerig land; vroonhoeve = hoeve
binnen een water gelegen en behorende aan de grafelijkheid).
'Hof van Sompeke' of ook 'Sumbekehoef is genoemd naar de familie 'van

Doerne, die men heet Sompeke', die van de van Berchems het eigendom
in handen kreeg. Tussen de families van Liere (van Immerseel) en van
Sompeke werd menig huwelijk afgesloten. Zo trouwde Arnold van Immerseel, burgemeester van Antwerpen (1413-1419) en eigenaar van de
eens zo geduchte burcht 'Immerseel', in de eerste helft van de 156 eeuw
(na 1414, maar zeker vóór 1433} met Catharina van Sompeke. De wapens
van beide families zijn trouwens dezelfde: van keel met drie kepers van
zilver.
In de Antwerpse schepenbrieven wordt o.m. melding gemaakt van
- Jan van Sompeke, wonende te Wommelgem en Claus van Sompeke,
'syne neve is schepen' in I4534.
- Willem van Sompeke, Janssone, wonende binnen Wommelgem in
1456.
- Wouter van Doerne, alias van Sompeke, wonende te Wommelgem in
1458.
In het Rijksarchief Antwerpen wordt een oud cijnsboek bewaard 5 , dat betrekking heeft op de cijnsen die verschuldigd waren aan het hof van Sompeken, waarvan de eigenaar op dat ogenblik Joachim Steudlin was6. Het
cijnsboek dateert uit 1590, doch werd gekopieerd van oude cijnsboeken
en -rollen uit 1469. Ook Floris Prims is van mening dat het 'heerlijk boek'
zeker dateert uit 1469 en staaft dit met bewijsmateriaal 7. Het behoort
'niet tot de gewone cijnsboeken'. Deze zijn meestal beduimeld en bevuild, dat van Steudlin niet.
De meest betrokken parochie is Oelegem, gevolgd door Wommelgem.
Prims betoogt dat 'een Willem van Sompeke op 18 mei 1469 aan een klerk
opdracht gaf zijn "oude chynsboecken ende rollen" ordelijk te herschrijven, met of zonder machtiging, toezicht en authenticering van het Hof
van Brabant, zoals het costuymelijk was' 8 . Prims komt tot het besluit dat
Koenraad Schetz 'dit cynsboek deed schrijven tussen 1556 en 1572. We
weten ook dat het de gewoonte was een cynsboek zo wat om de honderd
jaar te hernieuwen. De honderdjarigheid werd aangehaald als beweegreden in de rekweste aan het Hof om tot een nieuwe vaststelling over te
gaan. Het boek is dus waarschijnlijk uit de zestiger jaren der XVIde
eeuw'9.
Op 7 april 1569 kocht 'Coenrarde Schetz en diens echtgenote, Maria de
Brimen een nieuw gebouwd huis van plaisance met bottelrije, casteleynhuis, poort, duifhuis, fruithof, samen 15 1/2 bunder, "Het Hof ter Sompeken" onder Wommelgem, een huis op deze gemeente, twee plekken land
langs de Landbeek, vier andere stukken, ook de Horst, een stuk op het Kapelleveld, een aan de Waterlaet, een in het Visblok, het Bosblok, Thulsblok en een bos, hetgeen alles tezamen 45 bunder uitmaakt. Bovendien
een heerlijke cijnshof met meier en laten "Het Hof van Sompeken" met
een cijns van 98 capuinen, 22 hennen, 4 viertelen evenen, 4 pond was en
22 carolusgulden, 16 stuivers in gemunt geld waaronder als leen van
Vrouw van Ymmerseel 6 oude schilden 6 capuinen 4 pond, plus de tien53

den van Sompeken of samen 20 viertelen rogge. Schetz ontvangt van
Hendrik Hinckelman 10.000 carolusguld. Het goed is belast met verschillende renten' 10 .
Vóór 1440 was de dubbel omwalde vroonhoeve eigendom van de echtelingen jan van Berchem-Diederika van Bryckem. Vóór de van Berchems
behoorde de burchthoeve toe aan de familie van Doerne (van Sompeken).
Dit moet in de 146, misschien wel in de 136 eeuw geweest zijn 11 . In 1440
besloten de drie zonen van het echtpaar van Berchem-van Bryckem tot
scheiding over te gaan der goederen van hun ouders. Willem kreeg het
'hof van Westmalle' en de 'heerlijkheid van het hof te Bryckem in Gelderlandt'; Kosten kwam het 'hof van Schelle' toe; Jan werd eigenaar van het
'hof van Wommelgem,', waarmee dan het 'hof van Sompeke' wordt bedoeld. Na de van Berchems is de familie Steudlin eigenaar geworden van
het hof. In 1593 is Michael Boot de nieuwe eigenaar.
De naam Steudlin treft men op verschillende schrijfwijzen aan: Stedlin,
Steidlin, Stendelin, Steydlin, Stertelinck, enz. Joachim Steudlin is de
zoon van Gabriël, die in de tweede helft van de i6e eeuw in Wilrijk een
speelhof bezat, thans naar hem genoemd. Het kasteel en domein (10 ha.)
werd in 1928 door de gemeente Wilrijk verworven. Gabriël Steudlin was
'fakteur' van een belangrijke firma in Lissabon. Hij was afkomstig uit
Augsburg (Duitsland). 'Hij wordt een Antwerpse grootheid en sticht een
eigen handelshuis. Om zijn grote diensten aan het Hof bewezen, wordt
hij geadeld. En dan past het wel een heerlijk speelhuis te hebben' 12 .
Gabriël Steudlin had twee zonen: Gabriël (de jonge) en Joachim. Gabriël
is in de tweede helft van de i6e eeuw eigenaar van het huis van plaisantie
in Wilrijk. Zijn broer Joachim had in Wommelgem belangrijke bezittingen, onder meer het 'hof van Sompeken', dathij nochtans niet bewoonde.
Hij verbleef in Antwerpen, waar hij een belangrijk figuur was13. Hij heeft
ook het verarmde Edegem geld voorgeschoten, wat hem in 1581 terugbetaald werd 14 .
Gabriël Steudlin de jonge was gehuwd met Maria van Boschuysen. Samen met zijn broer Joachim speelde hij een belangrijke rol in de troebele
periode van Farnèse. Gabriël heeft enorme sommen aan de rebellen voorgeschoten en hij was één der pioniers voor overleg met de koning. De
burgers voor dit overleg kregen de naam van 'peiswillers'. Het waren allen groothandelaars, die omwille van hun grote bezittingen verzoening
nastreefden. De 'peiswillers' werden evenwel aangehouden en opgesloten (15 oktober 1584). Gabriël Steudlin werd beboet met 'de som van 3.000
gdn eens, ordonneerende daarenboven den zelve gevangene hem buiten
den tijd van een jaar naastkomende dezer stad poorten niet te vertrecken,
op de pene van arbitrale correctie'. Joachim werd alleen beboet 'in de pene van 3.000 gdn' op 24 oktober 1584, omdat hij samen met andere 'treffelijke borgeren' bij 'den kanselier om vrede waren gaan spreken, en aldus
de calvanistische magistraatheeren hadden verontrust' 15 .
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Stockmans maakt in zijn 'Geschiedenis van kastelen en speelhoven van
Deurne' eveneens melding van Joachim Steudlin (Steydlin) op 11 augustus 1580 als vertegenwoordiger van Anna Tucher bij de scheiding en deling der goederen van Gallifort. Hij zal wel in Antwerpen geboren zijn.
Belangwekkend hierbij zijn de akten in de poortersboeken van de stad
Antwerpen. Een Antwerps poorter, die een vrouw huwde van buiten de
stad, moest in de i6e-i8e eeuw vooraf aan de stedelijke overheid de toestemming vragen om zijn bruid in haar woonplaats te beslapen. Zulks
werd in de poortersboeken geregistreerd. In die akten treffen wij een Joachim Steudlin aan16. De akten vermelden bijna altijd de woonplaats van
de bruid, maar zelden haar naam. Wel staat de datum van de akte vermeld. Voor onze Joachim vinden we: 'Joachim Steudlin (geboren te Antwerpen), Middelburg in Nederland, 3.1.1562'. De datum van de akte komt
als zeer aanneembaar voor en Suzanne Smits, de vrouw van Joachim
Steudlin, kan van Hollandse afkomst zijn 17 .
De familie Steudlin-Smits was zeer vermogend, maar Joachim moet het
nochtans niet altijd zo nauw genomen hebben met het betalen van cijnzen. Zo daagde pastoor Jacobs van Edegem hem in 1588 voor het gerecht
'wegens een korencijns die "verachterd" was'18. Vermoedelijk is Steudlin in 1593 of kort daarop overleden. Alleszins werd Michael Boot in 159495 eigenaar van het 'hof van Sompeke'.
In 1601 verkocht Suzanne Smits het 'Ter Borcht' te Edegem aan Rombout
van Mansdale19 en in 1611-12 voerde zij nog een proces tegen de H. Geestmeesters van Edegem, die van haar nog een cijns van 7 sch. groten en 4
kapuinen erflijk eisten, uitgaande op het goed 'Ter Borcht' 20 .
Om nog even terug te komen op het cijnsboek van 1590, dient nog gewezen op een merkteken dat op de omslag is aangebracht. Biezonder merkwaardig is wel, dat praktisch een identiek merkteken (huismerk) kan
waargenomen worden op de ronde ijzeren deurknop van de buitendeur
der huidige woonkamer op het Withof 21 . Het merkteken S verwerkt in
een kruis, dient zo goed als zeker toegeschreven aan Joachim Steudlin, temeer daar de Steudlins bekend stonden voor hun trouw aan kerk en
vorst. In de heraldiek is immers het kruis symbool van het kristelijk geloof. Er zijn wel een 8oo-tal soorten van kruisen bekend. De oudste kristelijke symbolen worden op grafstenen en catacomben van Rome aangetroffen; eerst het anker, daarna het eenvoudige kruisteken. Pas veel later
komt het gewijzigde kruissymbool met hoger geplaatste dwarsarm in gebruik 22 . Nochtans dient de S in het kruis veeleer als een merkteken te
worden beschouwd, daar de familie Steudlin een wapen voerde 'van sabel (zwart) met twee stokken van zilver ieder met drie bladjes van 't zelfde
en rechterschuingewijs geplaatst'.
Na de dood van Joachim Steudlin werd Michael Boot eigenaar van het
'hof van Sompeke'. In 1629 is het eigendom 16.614 gulden waard. Boot
was op goedkope wijze in het bezit gekomen van de vroonhoeve en verwierf ook eigendommen in Bornem, Oelegem, Schoten, enz., in totaal on55

geveer 226 ha. In Antwerpen had Boot zes huizen in bezit, onder meer in
de Huidevetterstraat en Jodenstraat 23 .
Michiel Boot werd in Breda geboren in de maand januari van het jaar
1566. In 1587 huwde hij met Maria De Decker. Zijn vader was Michiel
Boot en zijn grootvader Egidius.
In de geslachtslijst der familie Boot komen van 1593 tot 1828 zes namen
voor van heren van Sompeke24:
1. Michiel Boot, schepen en schatbewaarder van de stad Antwerpen
(° 1566).
2. Karel Frans Boot, ridder, zoon van i (in 1638 getrouwd met Maria van
Berchem).
3. Hendrik Frans, zoon van 2. Huwde in 1680 met Barbara Maes.
4. Floris Frans Boot, zoon van 3. Hij huwde met Maria Van der Gote.
5. Gaspar, zoon van 4.
6. Karel Hendrik Gislain, zoon van 5. Trad op 24 september 1815 in het
huwelijk met gravin Eleonora van Berchtold. Karel Hendrik Gislain
Boot overleed in Wenen op 11 januari 1828.
Karel Frans Boot, zo stipt Joannes Geens aan 25 , liet in 1653 de Sint-Janskapel herstellen.
In 1828 kwam het 'hof van Sompeken' in het bezit van de Spoelbergh de
Lovenjoel. 'Het is nog slechts een boerenhoeve, met, buiten de vestgrachten, twee andere hoeven, die er voortijds aanhorige gebouwen van zullen
geweest zijn. Vlak vóór de ingang staat, midden op de steenweg naar Oelegem, een zeer oude en eigenaardige lindenboom, wiens opgaande
stam, met zijn zes zware elleboogvormige takken, als een kandelaar met
zeven armen uitmaakt. Er zijn nog drie nabijgelegen boerenplaatsen
(Aug. Baetens, Zach. De Backer en Jan Ceulemans), die heden nog evenals de drie eerstgenoemde, Sumbeke heten, en met het hof een eigendom
maakten.' 26
Stafke De Win (geboren Wommelgem 21 augustus 1872 was sinds 1902
pachter van het 'hof van Sompeke'. Bij graaf Spoelbergh de Lovenjoel
had hij enkele malen aangedrongen de boerderij aan te kopen. Hij heeft
daarbij allerlei argumenten als troeven op tafel geworpen. Het hele gedoe
was in verval en vermits de graaf herstellingen te duur en nutteloos achtte, oordeelde boer De Win dat het beter was 't Withofke te koop te stellen.
Maar de graaf hield het been stijf.
Een droom, die Stafke nooit losliet, zag hij alzo niet in vervulling gaan.
Zijn leven lang had hij spaarzaam geweest, enkel met als doel ooit de
schranshoeve te kunnen 'veroveren'. Jammer, dat de boer niet langer
heeft mogen leven. Hij had dan toch zijn droom in vervulling zien gaan.
Gehard door het boerenleven kon Stafke tegen een stootje. Dat de oogst al
eens mislukte en er ziekte onder het vee was, moet een boer 'in zijne stiel'
er allemaal bijnemen. Een slecht jaar is tenslotte nog geen ramp. Maar katastrofaal vond hij het, toen zijn vrouw overleed.
De winter 1950-51 stond voor de deur, toen onderpastoor De Hertogh Ons

Heer moest brengen. En had zijn Marieke de leeftijd van 78 jaar bereikt,
Stafke De Win weende lijk een kind, toen zijn brave vrouw naar de hemel
ging. Wanneer Jos Smits op 't Withofke de begrafenisplechtigheid kwam
regelen, zei de bedroefde boer: 'Jos jongen, ge zult spoedig terug naar 't
Withofke moeten komen om mij te halen'.
Jos Smits heeft Stafke toen een gemoedelijk schouderklopje gegeven en
zoals steeds bemoedigende woorden gesproken. Maar amper 57 dagen later was begrafenisondernemer 'Jos Schippers' weer op de grote hoeve.
Stafke De Win was gestorven van verdriet.
En kort na het afsterven van boer De Win overleed ook graaf Spoelbergh
de Lovenjoel en de erfgename, mevrouw notaris Roberti de Winghe, stelde 't Withofke te koop aan de bewoners. De kinderen De Win aarzelden
geen ogenblik om de wens van vader in vervulling te doen gaan 27 .
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Het cijnsboek van het Hof van Sompeke

FRANS GORIS

Het huidige Withof langsheen de Oelegemsteenweg te
Wommelgem heeft, zoals het thans nog bestaat, wel veel van
zijn vroegere luister ingeboet. Destijds, toen het nog bekend
stond als het Hof van Sompeke of het Kasteel van Sumbeke,
was het echter de verblijfplaats van rijke grootgrondbezitters, van wie de eigendommen zich uitstrekten over meerdere dorpen uit de omgeving.
In het rijksarchief te Antwerpen wordt een oud cijnsboek bewaard dat
betrekking heeft op cijnsen die verschuldigd waren aan het Hof van Sompeke, waarvan de eigenaar op dat ogenblik Joachim Steudlin was. Het dateert uit 1580 doch werd gekopieerd van oude cijnsboeken en -rollen uit
1469! Het klimt dus praktisch op tot in de Middeleeuwen en is bijgevolg
zeer interessant als tijdsdokument.
Het boek bevat 71 beschreven bladzijden. Het is nog in zeer goede staat
en behalve de latere inschrijvingen, die eerder slordig gebeurden, is het
in een sierlijk en duidelijk handschrift gesteld. Op de omslag van zwaar
donker bruin papier, is met de hand in inkt een merkteken aangebracht,
dat aan het begin van deze bijdrage (op ware grootte) staat afgebeeld. Bijzonder merkwaardig is wel, dat praktisch een identiek merkteken (huismerk) eveneens kan waargenomen worden op de ronde ijzeren deurknop
van de buitendeur der huidige woonkamer op het Withof.
Het merkteken S verwerkt in een kruis dient zo goed als zeker toegeschreven aan Joachim Steudlin, temeer daar de Steudlins bekend stonden voor
hun trouw aan kerk en vorst. In de heraldiek is overigens het kruis het
symbool van het kristelijk geloof.
Onmiddellijk na de titelbladzijde van het cijnsboek volgt een tabel met de
waardebepaling van al de op dat ogenblik in omloop zijnde munten (zie
afbeelding) en vervolgens een alfabetische lijst van de cijnsplichtigen, gerangschikt volgens de voornamen, met opgave van de verschuldigde
cijns, die vanzelfsprekend zeer verscheiden is. Na de omvangrijke alfabetische lijst die 23 bladzijden omvat, begint het eigenlijke cijnsboek, met
vermelding van de cijnsgoederen die gelegen zijn onder Borsbeek, Millegem, Wommelgem, Oelegem, Broechem en Ranst.
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Afbeelding van een tabel met waardebepaling van al de in de 156 eeuw in omloop zijnde
munten, zoals deze te vinden is in het cijnsboek van het Hof van Sompeken.

De betalingen die regelmatig onder de namen der cijnsplichtigen genoteerd werden, liggen allen tussen de periode 1580-1593. Wie de rentmeester van het Hof van Sompeken was, staat nergens in het register uitdrukkelijk vermeld. Regelmatig lezen wij echter dat de betalingen geschieden
aan Bertelmeeus Seat1 en aan Joannes Pieters, zodat er wel mag veron60

dersteld worden dat deze heren in dienst waren bij Joachim Steudlin, eigenaar van het Hof van Sompeken.
Het cijnsboek in zijn geheel publiceren zou al te veel plaatsruimte in beslag nemen. Daarom beperken wij ons tot de 'valuatie van den ghelde', de
volledige alfabetische lijst der cijnsplichtigen en het gedeelte dat betrekking heeft op Borsbeek, Millegem (dat zeer beperkt is) en Wommelgem.
Dit laatste dan bijzonder omwille van het belang voor de studie van oude
Wommelgemse familienamen en toponiemen.
1580

Manuael vanden chijnsen diemen
jaerlycx gheven moet den hove van Sompeken
gheleghen onder Wommelghem nu tegenwoirdelyck
toebehoirende mijnen heere Joachim Steudlin.
j.s.
De valuatie vanden Ghelde
Inden eersten een gulden hellinck
v(al)et
Eenen Vilvoortschen motton v(al)et
Eenen Gelderschen gulden v(al)et

V S(chellingen) ende
IIII d(enieren) br(abants)
III S(chellingen) br(abants)
III S(chellingen) VI
d(enieren) br(abants)

Eenen ouden Vranckrijckschen
Schilt v(al)et XVI ouden gr(ooten) maeckt
in Brabants ghelt
VII S(chellingen)
.
Eenen vacans Schilt oft eenen
Antwerpschen Schilt v(al)et XV ouden
gr(ooten) facit in Brabants ghelt
VI Sfchellingen] IX '/2
d(enieren) br(abants)
Een pot swertte v(al)et
VI S(chellingen) VIII
d(enieren] br(abants)
Eenen Schellinck Lovens v(al)et
. VII d(enieren) III myten
Eenen ouden grooten v(al)et
.V d(enieren) I engelschen
Eenen Schellinck goeder munten
v(al]et
. VII d(enieren) ende III
myten
Eenen Schellinck paeyements v(al)et....
.
.1 myte
Een pont pay(ements] v[al)et
— . — . XX myten
Eenen ouden grooten Ingelschen
v(al)et
— . II d(enieren] min III myten
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Eenen halven penn(inck) oft i halven braspenn(inck)
Drij oude Ingelschen v(al)et
i oude gr(oote)
Eenen Schellinck loevens v(al)et
— . VII d(enieren) III myten
Eenen penn(inck) paey(emen)ts valet ... — . — .1 myte

A
Anthonis Adriaens den 40 Item2
Aert der Kinderen den 61 Item
De selve op den 62 Item

ii capp(uynen) 3
xxviii d(enieren) Loeüens
xL Sch(ellingen) paeye(ment)s
valent vi St(uyvers) vi myten
3/4
ii Capp[uynen)

Aert Vanden Sande op den 67 Item

B
Bertelmeus Van Horcke den 3 Item
Barbel Van Liereden 71 Item

ii capp(uynen)
v Sch(ellingen) Loeüens ende
een hoen
Valet in ghelde xi St(uyvers) i bl(an)c ende ix myten
C

Claes Van Zoenyen den 38 Item
De selve op den 72 Item

ii capp(uynen)
een(en) gulden hellinck ende
eenen Vilvoortschen mouton
Dico 37 St(uyvers) i gr(oote)n - Valet in gelde xxvii st(uyvers)
ende eenen groo(te)n br(abant)s
Claes Van Wesenbeke den 66 Item
ii vacans Schilde
ende ii capp(uynen)
Va(le]t in gelde - ii gul(de)n xiii St(uyvers) i oort ende ii myten

D
Den Heylighen gheest den 8 Item
een(en) capp(uyn)
Dierick Van Eynde den 52 Item
v Sch(ellingen) Loeu'ens
Va(le)t - xi St(uyvers) i bl(an)c ende ix myten
D'erffgenamen van wylen Jan Kaerele
den 73 Item
xxix Sch(ellingen) vi d(enieren)
paeyem(ents) - iii capp(uynen)
Va[let) in ghelde een halff bl(an)c ende een hinne viii myten
De Wed(uw)e van wylen Ferdinando
Dasse opden 22 Item
ix d(enieren Loeüens
Va(le)t in gelde - ii St(uyvers) min xv myten
D'A(m)ptman van Antwerpen op den
42 Item
iii capp(uynen)
E
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F
Franchoijs Danieels den toltem
Den selven op den elfsten Item
Den selven op den 12 Item

ii hinnen
ii capp(uynen)
x Sch(ellingen) paeyem(ents)
i 1/2 d(enier) Loeüens
ende ii hinnen
Den selven op den 13 Item
i 1/2 d(enier) Loeüens
Den selven op den 14 Item
eenen ouden Schilt
Valet in gelde - xxx St(uyvers) ix myten
Franchoys po(m]mereaux op den
81 Item
ii capp(uynen)
Den selven op den 82 Item
xLvi
Sch(ellingen)
paeyem(ent]s
ende viii cappuyn(en)
Den selven op den 83 Item
xxix Sch(ellingen] vi d(enieren)
paeye(ment)s iii cappuyn(en)
ende eenhinne
Den selven op den 84 Item
xx Sch(ellingen) paeye(ment)s
eenen capp(uyn) ende ii cappuyn(en)
Den selven op den 85 Item
xx Sch(ellingen) paeye(ment)s
eenen capp(uyn) ende ii hinnen
Den selven op den 86 Item
v Sch(ellingen) paeye(ment)s
Valet in gelde - v gr(oote)n 1/2 myte br(abant)s

G
Gheerdt Oeyens op den 49 Item
iii d(enieren) Loeüens
Den selven op den 55 Item
eenfen] halüen gulden hellinck
Valet - xi St(uyvers) xx myten
Gregorius Tielkens op den 59 Item
een(en) ouden Vranckryckschen Schilt
xxxviii Sch(ellingen) paeyements
een veretel rogge
ende iiii capp(uynen)
De selve op den 44 Item
vi hinnen
Valet - xxix St(uyvers) ii gr(oote)n xiiii myten br(abant)s
Gabriel Barbiers op den 28. Item
v Sch(ellingen) paeyem(ent)s
Valet - v myten br(abant)s
H
Heer Heyndrick Schillemans op
den 24 Item
Heer Jan de Laderiere op
den 31 Item

x capp(uynen)
ii capp(uynen)
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den selven op den 36 Item

iiii oude groo(te)n ende ii cappuyn(en)
in gelde - vii St(uyvers) i 1/2 d(enier) br(abant)s
Heyndrick De Weüer den 41 Item
ii capp(uynen)
Huybrecht De Mangeler op
den43ltem
ii oude groo(te)n ende ii cappuyn(en)
Valet in gelde - iii St(uyvers) i bl(an)c
Heer Jan Van Berchem op
den 53 Item
xviii pen(ninge)n Loeuens
en(de) eenen cappuyn
De selve op den 54 Item
xxx Sch(ellingen) paeyemen(ts)
als jn borssche ghaen en(de) ii
binnen
Heyndrick Vuesels op den 87 Item
iiii Ib [ponden] paeyem(ent)s
Valet - i St(uyver) viii myten br(abant)s
Jan De Ridder op den 4 Item
Den selven op den 23 Item

J

iiii capp(uynen)
xxii Sch(ellingen) Loeuens goeden
munten ende ii binnen
Valet - ii gulden xii St(uyvers) xviii myten
Jacop Faes moelenmaker op
den 6 Item
ii binnen
modo Franchoijs Damich oick betalt
Jonckvrouwe Elizabeth van Sompeken
op den 7 Item
ii capp(uynen)
Den selven op den 27 Item
een(en) capp(uyn)
Den selven op den 32 Item
iiii capp(uynen)
De selve op de 35 Item
ii capp(uynen)
De selve op den 77 Item
i 1/2 Vilvoortsschen mouton
ende iiii cappoenen
Valet in gelde - xxiiii St(uyvers)
Joncheer Charles Triapain op
den 9 Item
ii capp(uynen)
Jonckvrouwe Johanna Van Berchem
op den 63 Item
iii 1/2 Sch(ellingen) Loeuens
ende een hoen
Joos De Backere op den i Item
ii capp(uynen)
Den selven op den 2 Item
een(en) ouden grooten
Valet - i St(uyver) i bl(an)c v 1/2 myten br(abant)s
Jaspar Verbeke op den 16 Item
v L [ponden] paeyem(ents)
ende vi cappuynfen]
Den selven op den 17 Item
ix d(enieren) Loeuens
ende iii capp(uynen)
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Den selven op den 19 Item
Op den 20 Item
Op den 21 Item
Den selven op den 29 Item
Valet - v 1/2 St(uyvers)
fonckvrouwe Jozyne Van Steenberghen
op den 47 item
Jan Van Beerendonck op den 78 item

iii d(enieren) Loeüens
een(en) capp(uyn)
iii d(enieren) Loeüens
xx Sch(ellingen) paeyem(ents)

iiii capp(uynen)
xxi Sch(ellingen) iiii d(enieren)
paeyem(ents) ende iiii cappuyn(en)
Valet - xxi St(uyvers) en(de) een vierdendeel
Jan Deens op den 48 Item
ix d(enierenj Loeüens
Valet - ii St(uyvers) min xv myten
Jan Capelrie Van Liere
op den 50 Item
xv d(enieren] Loeüens
ende een halff hoen
Valet iii St(uyvers) min 1/2 myte br(abant]s
Jan Molenberchs op den 51 Item
xviii d(enieren) Loeüens
Valet - iii 1/2 Stuyvers iiii 1/2 myten br(abant)s
Jan Coecx op den 56 Item
een(en) capp(uyn)
Den selven op den 57 Item
iiii Ib [ponden] paeyem(ents)
Valet - i St(uyver) viii myten br(abant)s
Jacop Robbens op den 58 Item
ii Ib [ponden] en aldus gulden
Jacop Raedt op den 60 Item
iiii Sch(ellingen) Loeüens
ende een hoen
Valet - ix 1/2 St(uyvers)
Jan Van Suetendale op den 64 Item
ii oude Schilden ende eenen
capp(uyn)
Valet - ii gul(denj xvi St(uyvers) i gr(oote)nbr(abant)s
Jan Peeters Coster op den 65 Item
ii oude Schilden
Valet ii gul(den) xvi St(uyvers) i gr(oote)n br(abant)s
Jaspar Van Dycke op den 74 Item
xLv Sch(ellingen) paeyem(ents)
ii capp(uynen) ende iiii binnen
Valet in gelde 3 braspenn(ingen)
K

Katelyne Oeten op den 45 Item

iiii capp(uynen)
L

Lanceloot Buydens op den68 Item

xv d(enieren) Loeüens ende
een hoen
Den selven op den 69 Item
ii oude groo(te)n
Valet - vi 1/2 St(uyvers) x 1/2 myten brfabantjs
Luycas Buydens op den 79 Item
v oude groo(te)n Tourn(ois)
ende ii capp(uynen)

De selve op den 80 Item
xvi gr(oote)n borsgelts
Valet - xiiii St(uyvers) i oort

M
Meester Jan De Rycke op den 5 Item

vi oude Schilden iiii cappuyn(en)
ii binnen en(de) iiii ponden
was
Valet in gelde - viii gul(den) x Stfuyvers] 3 braspen(ningen) iii myten
Machiel Adriaenss(oon)e op
den 30 Item
vii d(enieren) Loeuens
ii oude Franssche Schilden
eenen geldersschen gulden
viii Ib [ponden] paeyem(ents)
ii cappoenen
ende ii Ib [ponden] was
Valet in gelde - iii gulden xiii St(uyvers) viii myten br(abant)s
Meester [an Knobbaert
op den 70 Item
xvii d(enieren) Loeuens ende
een hoen
Valet - v St(uyvers) 1/2 bl(an)c
N
O

P
Peeter Lemmens op den 25 Item
ii capp(uynen)
Peter Gast op den 26 Item
iiii Ib [ponden] paeyem(ents)
Valet - i St(uyver) viii myten br(abant)s
Peeter Beke op den 34 Item
vi oude groo(te)n ende v
capp(uynen)
Valet - xi St(uyvers) i oort
Peeter Buydens op den 46 Item
ii capp(uynen)
Peeter De Haze op den 35 Item
ii 1/2 Sch(ellingen) Loeuens
ii capp(uynen) ende een hinne
De selve op den 76 Item
v Sch(ellingen) Loeuens ende
een hoen
Valet in gelde - xvii St(uyvers) I bl(an)c

Q
R
S
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T
Tgodshuijs van Sinte Bernaerts
op den 15 Item

iiii 1/2 d(enieren) Loeüens ende
een zister 4 even(e)5
Valet - i St(uyver) min vii 1/2 myten
Tgodshuijs van Nazareth
op den 18 Item
xviii d(enieren] Loeüens
Valet - iii 1/2 St(uyvers) vi myten br(abant)s
W
Wouter Janss(oon)e op den 33 Item
Wouter Cool op den 37 Item
Wouter Vanden Broecke
op den 39 Item

ii capp(uynen)
x mudden Rogh(e)
ii capp(uynen)

Voetnoten
1. Soms ook geschreven: Bertelmeeus Schat.
2. '40 Item' verwijst naar het artikel 40 van het cijnsboek.
3. Cappuyn, kapuin of kapoen = vetgemeste gesneden haan - zeer gezochte
spijs - kwam veelvuldig voor als verplichte gift bij jaarlijkse pachtbetalingen.
4. Zister, zester of sister, sester, was hier nog niet lang geleden een maat van vier viertels.
i Sestarius (zester) = 4 Quartarium (viertel, veertel of firtella)
i Quartarium = 4 Modekinus (moedeken of meuken)
Zister en meuken verschillen van streek tot streek. In Antwerpen had men een 'havermeuken' en een 'korenmeuken' die onderling verschilden.
Bij de invoering van het tiendelig stelsel werd het Antwerps 'korenmeuken' gelijkgesteld met 19,25 liter en een zister werd aldus ongeveer 3 hectoliter.
5. 'Evene, evie, zond- of bremhaver (zwarte haver).
Latijn: avena - Frans: avoine.
In oorkonden naast haver genoemd. Het blijkt uit de ord. van 1554 dat haver een derde
meer gold dan de evene, zodat het in de werkelijkheid twee verschillige graansoorten
zouden wezen.'
(Uit GOOSENAERTS 'De taal van en om het landbouwbedrijf in de Kempen'.)
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De familie Boot

JOS GOOLENAERTS

De familie Boot, die herhaaldelijk voorkomt in de Antwerpse geschiedenis uit de 16e eeuw, is van Noord-Brabantse afkomst. Het zou een tak zijn
van een Dordrechtse familie Boot, die daar van de 136 eeuw af reeds het
ambt van schepen en burgemeester waarnam en een wapen voerde,
waarop een zwart wippend hert voorkomt 1 . In 1489 was een Nicolaas
Boot kerkmeester van O.L.Vrouw-Antwerpen en stichtte hetzelfde jaar,
samen met zijn vrouw Maria van Lille en haar twee zusters het St.-Barbara-Godshuis z . In verschillende Antwerpse kerken kon men grafstenen of
gedenkschriften aantreffen van leden uit deze familie; op tal van plaatsen
waren ze eigenaar van één of ander speelhof.
In 1593 werd een Michel Boot eigenaar van Sompekenhof of Withof in
Wommelgem. Hij moet een vermogend man geweest zijn, want hij bezat
in Antwerpen reeds een zestal huizen en daarbuiten 226 ha. gronden, gelegen o.m. in Bornem, Oelegem en Schilde. Voor de plaatselijke geschiedenis is het dan ook niet van belang ontbloot wat meer over deze familie
te vernemen.
Bij het zoeken naar verdere gegevens bleek al dadelijk dat een betrouwbare genealogie eerder twijfelachtig uit zou vallen, althans wat de voorouders van Michel betreft 3 . Data en rangschikking van sommige leden lijken zo onwaarschijnlijk en verward, dat we ze liever terzijde laten. Van
Michel Boot, heer van Sompeke, weten we wel dat hij schepen van Antwerpen was en gehuwd met Maria de Deckere. Goethals geeft in zijn genealogie Boot als eerste een Gilles Boot, geboren in Breda, zonder verdere vermelding, tenzij dat hij verschillende kinderen had, waarvan de oudste een Michel, die trouwde met Maria de Deckere. Hij zou dus onze heer
van Sompeke zijn, maar wordt niet als dusdanig vermeld.
Dan volgt een tweede zoon, Antoon, en twee dochters, Christina en Cornelia. Deze twee laatsten laten we buiten beschouwing. Over Michel
wordt niet meer gesproken en het is Antoon die de rechtstreekse afstamming zal verder zetten. Verdere gegevens zijn echter ongeloofwaardig.
Een andere bron (geneal. nota's Bisschops SAA), geeft melding van een
Antoon Boot, die Marie van Santvoort huwde. Zij hadden een zoon, Michel, die schepen van Antwerpen en heer van Sompeke was in 1593.
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Toegangspoort tot Sompekehof. Foto dateert uit ca. 1930. Bemerk links de twee ramen,
die later dicht gemetseld werden. De poort werd in 1970-71 gerestaureerd door de
heemkundige kring'De Kaeck'(Copyright ACL - Brussel).

Opzettelijk hebben we zoveel mogelijk data van geboorte en overlijden
aan de kant gelaten om de draad niet geheel kwijt te spelen. Maar met de
gegevens van Bisschops menen we op het goede spoor te zitten. Na wat
over en weer gecijfer en vergelijkingspunten naast elkaar gelegd van wat
zou en niet zou kunnen, menen we met de beschikbare aanvullingen, met
een aanvaardbare stamlijst te kunnen starten. We nemen dus aan dat Antoon Boot en Marie van Santvoort de ouders zijn van Michel. Hun grafschrift bevond zich in de O.L.Vrouwkerk van Antwerpen en gaf als datum van overlijden voor Antoon 12 april 1575 en voor zijn echtgenote 6
december i6o34. Zij hadden een huis in Antwerpen aan de Huidevetterstraat, hoek Vaartstraat. Zoon Michel werd geboren in 1566 (in Breda volgens Bisschops), is vernoemd als 'coopman' en werd op 21 april 1604
poorter van Antwerpen, daarna schepen in 1614-16 schatbewaarder. Dat
hij heer van Sompeken was, is eerder al vermeld.
Michel Boot huwde in Keulen met Maria de Deckere (° Antwerpen,
1568). Immers, tijdens troebelen waren haar ouders uitgeweken. Het
echtpaar Boot-de Deckere kreeg zes kinderen, maar zij stierven allen op
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jeugdige leeftijd. Ook de vrouw van Boot zou niet oud worden en overleed in Antwerpen op i november 1601 en was dus amper 33.
Bijna twee jaar na de dood van zijn echtgenote, ging Michel Boot een
tweede huwelijk aan, ditmaal in Brussel met Anna Bourgeois, een dochter van Karel (vice-kanselier van Brabant) en van Adrienne van der
Noort 5 . Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, vijf zonen en
vier dochters. Toch bleef er maar één zoon over om het geslacht Boot verder te zetten; op twee dochters na traden al de anderen toe tot een geestelijke orde.
Michel Boot overleefde ook zijn tweede vrouw; ze stierf op 15 juni 1619;
hij zelf op 11 september 1636. Michel Boot werd begraven in St.-GudulaBrussel. Eén en ander wijst er op dat de familie Boot niet, of niet veel op
Sompekenhof heeft verbleven en het goed eerder als geldbelegging had
aangekocht. Trouwens, voor zover we weten was Sompeken nooit een
speelhof, maar veeleer een landbouwbedrijf, dat door zijn eigenaar verpacht werd. Hoe dan ook, het hof ging na de dood van Michel Boot over
op zijn zoon Karel Frans. Hij zou het familie-blazoen wat meer aanschijn
geven. In 1638 huwde hij met de dochter van het voornaam Antwerps geslacht van Berchem, nml. Marie, dochter van Hendrik en Elisabeth de
Rovalesca 6 . Op 5.2.1648 werd hij tot ridder geslagen en op 11.8.1651 kocht
hij de heerlijkheid Veltem, gelegen in het Leuvense.
Het wapen Boot zag er uit als volgt: een
schild van goud, een wippend hert in
natuur (volgens sommigen van sabel =
zwart), een schildhoofd van azuur, beladen met drie zilveren sterren (volgens Rietstap en Max Servais zijn de
sterren van goud). De helmkleden goud
en zwart. De helm gekroond, waaruit
als helmteken een uitkomend hert van
sabel.
Het gezin Boot-van Berchem werd
minstens gezegend met tien kinderen.
Een eerste kind, Hendrik Frans, werd
op 5.10.1638 in St.-Gudule-Brussel geOOt.
doopt. Hij zou later zijn vader opvolgen als heer van Sompeken. De lange lijst van de andere kinderen van het
echtpaar Boot-van Berchem zouden we onvermeld kunnen laten, ware
het niet dat één en ander er op wijst, dat de familie gedurende zekere tijd
toch in Wommelgem een verblijf gehad moet hebben. De parochieregisters leren ons dat 7 . Op 10.9.1651 werd door pastoor Michiels(en) Marie
Isabella Boot gedoopt, als dochter van Karel Frans en Marie van Berchem. In de overlijdensregisters treft men ook twee kinderen van Karel
Frans Boot aan: Andreas (t 16.5.1653) en Petrus (4.6.1653). Inmiddels was
vader Boot, vermoedelijk slachtoffer van een epidemie, reeds gestorven
7<J

(3.1.1653]- De data volgen zich immers kort na mekaar op. Marie van Berchem overleefde haar man nog veertig jaar.
De volgende eigenaar van Sompekehof werd dus Hendrik Frans Boot, die
gehuwd was met Barbara Carolina Maes. Zij hadden zes kinderen, waarvan Karel Frans (° Brussel 27.8.1681) heer van Sompeken zou worden. Hij
huwde in 1716 met Eleonora Marie Carolina van de Werve ("Schilde
1698). Hun enige zoon, Karel Gendrik Jozef (° 1718) werd dan opvolgend
eigenaar en heer van Sompeken. Hij bleef ongehuwd en overleed op
28.3.1764. Het goed Sompeken kwam dan, met alle andere bezittingen, in
handen van Florent Frans Boot, oom van de ongehuwde overledene. Zo
is althans uit diverse bronnen te vernemen. Hier rijst echter weer een
probleem. Bij nader toezien blijkt dat Florent Frans Boot ettelijke jaren
vóór zijn neefis gestorven (1715). Een meer logische opvolging zien wij in
Gaspar Jozef Boot, een zoon uit het huwelijk Florent Frans Boot-Gasparina van der Gote. Hij werd geboren op 25.9.1714 en huwde op 27.5.1752
met zijn nicht Maria Theresia Henriette van de Goten (° Brussel 1726]. De
heerlijkheid van Grimbergen Londerzeel werd door Gaspar J. Boot aangekocht in I7Ó48.
Gaspar J. Boot overleed op 26.3.1767. Hij had drie kinderen en zijn zoon
Karel Hendrik Ghislain (° Brussel 15.11.1756) werd de nieuwe heer van
Sompeke. Hij huwde op 58-jarige leeftijd met de 2i-jarige gravin Marie
Eleonora Berchthold. Karel H. Gh. Boot was lid van het riddergenootschap van de provincie Antwerpen, werd kamerheer van de keizer van
Oostenrijk, die hem op 9.5.1783 tot graaf van Veltem benoemde. Hij was
hiermee de eerste, maar tevens de laatste graaf van Veltem en meteen ook
de laatste heer van Sompeken uit het geslacht Boot. Hij overleed in Wenen op ii januari 1828. Het aloude Sompekenhof, dat ruim twee eeuwen
in handen was geweest van de familie Boot, ging over naar de familie
Spoelbergh de Lovenjoel.
Voetnoten
1. Johan van Beverwijck: ' 't Begin van Hollant en Dordrecht mitsgaders der eersten stedebeschryvingen; regeringe ende regeerders, alsoock de gedenckwaerdigste geschiedenissen aldaer gevallen', uitg. Utrecht 1640.
2. Aug. Thys: Straten en pleinen van Antwerpen.
3. Fl. Prims maakt in zijn Geschiedenis van Antwerpen, T.VI B, p. 630 melding van een
Michel Boot (zonder bepaling) als stadsaalmoezenier, die aan Latijnse poëzie deed (literarum et literatorum maecenas).
4. Graf- en gedenkschriften van de prov. Antwerpen, T I O.L.Vrouwkerk.
5. J.F.A. Azevedo: Genealogie van der Noot, p. 10-11 - 1771.
6. Een zuster van Marie van Berchem, Isabella, was in 1635 eigenares van kasteel Doggenhout-Ranst.
7. Studie Robert Van der Steen, archief Heemkundige Kring 'De Kaeck'.
8. Max Servais: Wapenboek van de Belgische Gemeenten, uitg. Gemeentekrediet van
België.
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Zo riep Wis De Win (° 4-12-1904), sinds de
kerkklokken dat niet meer doen, haar
broers Fons, Louis en Edward op voor
het middagmaal.

De Schrans en andere hoeven

ALOIS SLEDSENS

Wommelgem is steeds een landbouwgemeente bij uitstek geweest; de
struktuur is pas na de tweede wereldoorlog ingrijpend gewijzigd. De oudste dokumenten maken, op weinige uitzonderingen na, steeds melding
van boerenbedrijven. Zo was Jan Pittoors in 1638 een 'welstellende boer',
omdat hij de bezitter was van 'vier ruynderen oft jonghe beesten, seven
koeyen, twee peerden, i swart veulen, 29 hennen met haen'1.
In de vroege middeleeuwen waren echter weinig of geen boeren eigenaar
van landbouwbedrijven. Er waren de abdijen Eename, Sint-Michiels en
Sint-Bernaards. Later kwamen de machtige heren van Immerseel en Selsaeten, die hun boerderijen en landerijen gingen verpachten. Onder het
domaniale stelsel betaalde de landbouwer voor een stuk door hem gehuurd land, jaarlijks een cijns en moest hij ook een aantal hand- en spandiensten bewijzen, zoals de onderhoud van het vroonhofland van de
heer. In 1478 bedroeg de huurprijs voor de hoeve Immerseel: de groes
(weiden en beemden) 14 pond Brabants; het land 36 zisters rogge, 25 zisters evene (haver), rokapuinen, 10 ganzen (of nogmaals lokapuinen), een
vet lam en een vette hamel (gesneden ram; i zister is 308 L). De karweilast
was vaak zwaar. De boer van Immerseel moest het graan van zijn heer
naar de molen voeren en alle wijn aanhalen die men op het 'opperhof'
zou inleggen. De boer kon moeilijk zijn eigen werk regelen, omdat er
steeds wat 'uit de hoek kon vallen'. Verscheen de heer verwacht of onverwacht op zijn burcht, dan diende de pachter hem op de zon- en feestdagen naar de kerk te voeren. Opdat de gelegenheidskoetsier met een representatieve kledij zou kunnen uitpakken, schonk de heer jaarlijks drie ellen stof voor een tabbaard (soort van plechtig gewaad).
Driemaal per jaar diende de boer de heer van Immerseel in zijn woning te
Mechelen te gaan halen om hem heen en weer naar Wommelgem te voeren. Al die tijd moest de boerin het werk op de hoeve regelen. De boer
moest ook al het brandhout voor het opperhof aanhalen. Kwam de heer
zelf met paard en kar naar Immerseel, dan moest de laat het paard te eten
geven en strooien. Als vergelding voor het gebruikte stro mocht hij de
mest behouden 'om te leggene opt voirs. lant', want nooit mocht hij stro
of mest verkopen.
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Elke heer had een duifhuis. Het houden van duiven was voor de heer een
aangenaam en winstgevend bedrijf. De pachter moest het duivenmest
opruimen en mocht het benutten voor zijn land. Toch moest hij daarvoor
nog een zister evene geven en ook de duiven voederen. In tal van pachtkontrakten werd bepaald dat de pachter de daken en lemen wanden van
de hoevegebouwen in goede staat zou houden.
Gemakkelijke tijden zijn het voor de boer zeker niet geweest. Komt daarbij nog dat in het bont défilé van allerlei vreemde uniformen, die onze gewesten in de loop der tijden hebben ondergaan, onze boeren er herhaaldelijk bekaaid uitkwamen. Van bij de inval der Noormannen in de 96
eeuw tot de moderne oorlogsvoering in de 2oste eeuw, legden de overheersers steeds de hand op het bezit van de landman: zijn vee en zijn
vruchten.
In 1734 telde Wommelgem 186 paarden. Daarvan waren er 55 blind (is
30%). Frans Goris 2 verdenkt er de paardenbezitters uit die periode van
opzettelijk hun paarden te hebben verminkt, opdat de bezettende ruiterij
deze dieren niet zou opeisen.
In 1734 waren er in Wommelgem drie eigenaars met 7 paarden; 4 eigenaars met 6 paarden en nog eens vier met 5 paarden. Zeven eigenaars
hadden 4 paarden en liefst 17 eigenaars met drie paarden 3 . In de i8e
eeuw telde Wommelgem een groot aantal belangrijke boerderijen. Nu is
het wel zo dat enkele bewoners van het dorp er een koetje of een schaap
op nahielden, maar zij waren geen boeren. Uit die i8e eeuw noteerden
we een groot aantal boerderijen met hun (vaak pittoreske) benamingen.
- '... eene schoone groote hoeve met huyse, schuere, stallinge hove
boomgaerde landen weyden gronden ende allen den toebehoorten.
Samen groot ontrent acht bunderen gemeynlyck genaemt den Abs
hoeven gestaen onder Wommelghem ende Ranst' (verkoop in 1788
door Elisabeth van Rompaye, weduwe Petrus de Ridder). In 1641
hoorde de hoeve toe aan Adriaen Verdonck; in 1677 aan Cornelis Dillis.
- De 'Beneden hoeve' en de 'Bovenste hoeve' van het hof van Immerseel
(1766).
- Hoeve 'genaemt den Bogaert, gelegen by de plaetse' in 1735.
- Hoeve 'het Campdonck'. Werd in 1571 gepacht door Dielis Pittoors. De
hoeve was eigendom van Thomas Coomans. In 1638 moest Jaspar Pittoors 'met familie en beesten' vluchten 'van al wat soldaten van den
grave van Hoochstraeten op zyne hoeve 't Campdonck verricht hebben' (Scab. Protocollen).
- Stede 'den Deckhaek'. Was in 1739 eigendom van 'wijlen Jacobus de
bruyn, priester binnen Antwerpen' (RAA, 138) en in 1655 eigendom van
landbouwer van Beerendonck (RAA, OG, 141', f^bis). 'Den Deckhaek'
stond 'in 't Scheynvoort'.
- 'Eene stede met huysinge ende schuere en andere... synde oock eene
herberge, genaemt de Masten ofte het Steenen Cruys' in 1749 (RAA, 95,
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Goedenisse). 'Eene hove te Steynen Cruyce op den hoeck' in 1581
(Cynsboek Sompeke). 'Te steynen cruyce' wordt reeds vermeld in
1469.
"... eene hofstede met huys, schuere ende stallinge hove boomgaerde
gronde ende toebehoorten... gestaen ende gelegen al hier by den hoogen Keer omtrent de Schyn voor de brugge aldaer... genaemt den Eenhoorn (1773, eigenaar is dan Cornelis de Gort, die de hofstede op
13.2.1769 had gekocht van Gommaar de Wever).
Helsten (1147) een eigendom van de St-Michielsabdij. Eisten in 1148;
Elstene in 1161, gelegen aan de grens-Deurne-Wommelgem.
Op 28.4.1614 verkoopt 'Jonker Cesar delefaittadi' een erfelijke rente
van 93 gulden 13 stuivers 's jaars op een hoeve, genaamd 'Crelle' (RAA,
OG Scb. Prot. 83' f 12). Koper is Gillis Goormans x f anneken de Wilde.
Goixnachelen in 1262 (Bijdrage Gesch. van Brabant - 1907, p. 333). Petrus Niger maakt den Goesnachel over aan de St-Michielsabdij (Archievenblad 56 jg. 2e afl. 1930 - p. 103).
"... vande goede ghelegen ten oosten Goidis naegeJ neffens 't Goidshuys van St-Bernaerts voorz.' (Cynsboek Sompeke, 1581).
In de 176 eeuw is Gillis Goormans pachter van Godts-nageJ, dat dan eigendom is van de St-Bernardsabdij (Jaarboek Ver. v. Heemkunde
Klein-Brabant, 1971).
Godsnagel in 1776.
'eene hoeve met de timmergebouwen ende daecken comprerende
HeereCarpentier van Antwerpen ... genaempthet Groenhuys'. Grenst
ten zuiden aan de eigendom van St-Michielsabdij; west aan 'voors.
abdije'; oost het kapittel van Antwerpen; noord mav. Kerebroeck.
In 1404 verkoopt Katelijne Vanden Bossche aan Magdalena van Sompeke, 'geselnede van heer Willem van Berchem', haar recht in 'tgoet
Ter Straten te Wommelgem daer die van Den Zoeme voertijds op
woenden naest het goet te Guddeghem' (Schepenreg. Antwerpen nr.
i). In 1521 is Gielis de Bruyne pachter van de hoeve te Guddeghem (id.
nr. 159).
Reeds in 1394 is er sprake over Guddeghem (J. Van Loon en H. Pottmeyer]. In 1574 was de Guddegemhoeve eigendom van Raphael de
Francues (x met Elisabeth Happaerts), die ook eigenaar was van
Lackbors in Deurne. Het eigendom besloeg een oppervlakte van 34
bunder.
In 1622 is de hoeve eigendom van het kapittel van Antwerpen en in
1642 is Jan van Berendonck pachter. In 1779 is Carpentier eigenaar en
Peeter Lauwers huurder.
Beschrijving in 1787: 'Eene hoeve bestaende in huysinge schuere stalle ovenbuer borneput ende voordere edificien met den hof lande ende
beemden...' In 1845 was net complex eigendom van Willem Andries
Decater, uit Antwerpen.
In 'Bouwen door de eeuwen heen' (inventaris van het kultuurbezit in
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Guddegemhoeve in 1939. Werd ook 'hoeve Van Wallendael' genoemd.

Open en verdwenen schuur op de Schranshoeve. Foto uit 1935 (fotodienst Prov. Musea
Antw. - M383).

België) wordt de Guddegemhoeve beschreven als volgt: 'Oorspronkelijk omwalde boerderij gelegen in landelijk gebied bij Ternessen. Iets
hoger gelegen woonstalhuis van zes trav. onder leien schilddak (n //
straat], ten zuiden haakse langsschuur, opklimmend tot XVIII (?). Verankerd bakstenen woonstalhuis met rechthoekige muuropeningen,
o.m. opkamervenster in W-gevel, betraliede en beluikte vensters. Gecementeerde Z-gevel. Langsschuur onder schilddak (in J_ straat, riet
en golfplaten). O- en Z-gevel met vertikale beplanking op bakstenen
stoel, bakstenen N- en W-gevel. N.O.-hoek uitgespaard, rechthoekige
poort. Gebint met datavermeldingen die teruggaan tot 1711.
Op de Terstraetenhoeve vestigde zich in oktober 1876 het echtpaar
Franciscus Antonius Swinkels-Anna Catharina Coleta Bistmans en in
september 1925 het echtpaar Frans Alfons Pluym-Maria Catharina
Rens.
Jan Gysels, zoon van Geeraert Gysels, verkoopt op 10.6.1620 aan Willem Janssens, inwoner van 'Bekeren op de Mick', een rood vospaard.
Het is te Wommelgem 'opgehouden' op de hoeve Sint-MichieJs. (RAA,
OG, Scab. Prot. 83', £21).
St-Elisabethhoeve 'op den hooghen Keer aen de heirbaen' waarop Cornelis Oyen woont (KA 354 - H.Geestrek. 1618-19).
1310 - Margareta de Hofstad te Wommelgem geeft aan St-Michielsabdij 2 bunderen ter Hofstad gelegen (SAA, St-Mich. oud cart. 144).
In 1396 verkoopt Jan Wilman 'tgoet gheheeten Dhofstadt ende i huys
daeraen ghestaen' aan Bernarde Van de Wauwe (Schepenreg. Antwerpen nr. i f° 110).
1650 - '... hoeve de Hoffstadt nu Moe/fenhoeve gheheeten tot Wommelgem'(Kaartboek St-Mich. 1228 - Tienden).
In 1738 is 'Ho/stat ofte Moeffen Hoeve verdeelt in twee, groot 39 bunder 24 roeden, i ste hellicht is gepacht byAdrianus de Ridder x Maria
Huybrechts voor 320 gulden en een vet calf des jaers'
d'Ander hellicht voors. hoeve, is wederom verdeelt in twee. De eerste
hellicht is gepacht by Melchior Taijmans x Magdalena Geens voor
160 gulden en veertelen terf 's jaers - d'ander hellicht is gepacht by
Antonius Huijsmans x Catharina van Regenmortel voor 160 gulden 's
jaers en over ander jaer een vet calf' (Cynsboek St-Michielsabdij - archief abdij Averbode, Sectie III, reg. 34, p. 113-120)
1751: 'Moefselhoeve' (RAA, 91).
Een belangrijk deel van Moeffenhoeven werd in 1982 gesloopt.
Beschrijving enkele jaren voor de afbraak in 'Bouwen door de eeuwen
heen': 'Zogenaamde Moffenhoeve, boerderij met parallelle losstaande
bestanddelen. Woonhuis ten oosten: acht trav. onder afgewelfd zadeldak (Vlaamse pannen, n // straat) opklimmend tot XIX. Verankerde
baksteenbouw met resten van een gecementeerde plint, opkamer aan
N.W.-zijde. Rechthoekige muuropeningen, arduinen lekdrempels en
lateien, bakstenen ontlastingsbogen'.
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'... eene stede met stallinge, schuere ende edeficiën daer oppe staende
hove gronde ... gelegen in de plaetse achter de hooch Choor, gemeynlyck genaemt het Hooghuys' in 1728 (RAA, OG 93, p. 41). In 1709 werd de
stede verkocht aan Lenaert Pittoirs. In 1619 is Jan Pittoors ( x Marie de
Winter) eigenaar van 'het hoochuys'. (Scab. Prot. 83' £.413)
1719: 'eene stede genaempt den hovenbuer gelegen alhier in de plaetse
achter de hoge choor' (RAA, OG 91, p. 33). 'Den hovenier' in 1767.
Jacobus Van Camp verkoopt het eigendom 'by keirssebranding' aan
Joannes Calla en Anna Van Camp. Jacobus Van Camp erfde de stede
van zijn voorouders, die het eigendom in 1719 hadden aangekocht
voor 1750 gulden van Jan de Ceuster.
'... eene stede met den huyse lande ende toebehoorten ... gelegen inde
Huist (RAA, OG 94, f. 240) in 1747. Een kerkrekening gaat reeds terug tot
1546; Jan Vanhoijendonck (Verheyendonck) is dan pachter (KA 354,
H.Geestrekening).
1731: 'het Huysblock'.
1771:'... eene sekere Stede metten huyse stalle schuere landen gronde
... in den Pitinge ... genaempt het Huysblock'.
Immerseelhoeve. Pachters in 1642: G. Seghers en Jan van Soom.
CaJementshoef(i749).
'Stede Bal. Verbert uit Colemant' (KA 354, H.Geestrek. 1625-26).
Hoeve 'tot Campdonck'. Op 17.11.1525 verkopen Margriete Faes en
haar man Claese Boydens, gezeten tot Dorne, aan Peter Faes, wijlen
Symonssone, wonende Wommelgem, de hoeve genaamd tot Campdonck (SAA Schepenreg. Antwerpen nr. 167). In 1571 werd de hoeve
gepacht door Dielis Pittoors en is dan eigendom van Jeronimus Coeymans.
Stede 'opten Keer' (Cynsboek Sompeke 1571]. In 1564 is Jan Zalen
pachter.
Hoeve 'te Cortbemde in de prochie van Wommelghem' (31.10.1346
- Cart. gasthuis, pitantieboek u). In 1413 bezit 'Lysbeth Peter Baecs
ende Margrieten dochter' een rente op 'Cortbeempde te Wommelgheem' (St-Elisabethgasthuis).
1430: Wouter van Wesele verhuurt aan Aernde Noyts een hoeve 'metten huyse hove gronde lande aerde ... geheeten tgoet Te Cortbeemde
(Schepenreg. Antw. nr. 16). Op 13.3.1624 koopt 'Huybrecht Struyve de
hoeve de Cortbemde gelegen in de pietinge' (Scab. Prot. 83' £84).
de Crayenhoeve(i7i9) of'crayhoeve' (1733) gelegen op de Keer. In 1733
gepacht door Matthys de Ridder. In 1677 'hoeve van de crialen' (RAA,
OG.Scab. Prot. 83 1 f3ov).
'Eene stede met den huyse hove ende boomgaerde met een cleyn
boschken ... omtrent den hoogen keer ... genaemt 'de Kreilen' (1771,
RAA 99).
In 1395 verkoopt Willem Bode de hoeve 'Lippelo' aan Wilgiarden Jan
Alleyns (Schep. reg. Antw. nr. i). De hoeve was gelegen aan de

Beemdkant (nu tegen het kunstmatig meer). 'Ghelegen omtrent de
Sjans Capelle' (RAA 147). In 1571 is Lippelo eigendom van C. Schets
(KA 351, H.Geestrek. 1571).
1786: '... in eenen schoonen grooten pachthoeve ... gelegen achter de
Stjans capelle groot in 't geheel tusschen de 14 a 15 burideren genaemt
lippeloo' (Notariële akte van 21.3.1786).
1726: '... de stede van Maryntien Joris' op de 'Hooge Keer' (RAA 93, p.
18).
1581:'... eene stede geheeten Middelbroeck opt schijnvoirt' (Cynsboek
Sompeke). In 1549 eigendom van Elisabeth Mannaerts, weduwe van
Sompeken.
Hoeve 'Ter Poien' aende Muylstrate' (nu Uilenbaan) in 1642.
In de i8e eeuw was de hoeve alleszins eigendom van de St-Michielsabdij en wordt 'hoeve Ter Poelen' geheten. Pachter is joannes Van Tichelt ( x Elisabeth Quaijhaeghs) voor 130 gulden 'veerthien veertelen
koren des jaers, inngegaende kermisse 1738'. Dezelfde pachter is terug
te vinden in 1770 (Cynsboek St-Michielsabdij, Arch. abdij Averbode - Sectie III, reg. 34 - fi23v).
Hoeve de Peerboom in 1775 'beneffens het goet van Gulckenroy' (RAA
127).
'Stede in de pietinck' in 1549 (Schep. reg. Antw.); 'den Grooten Pitinge'
in 1786, wanneer Ferd. Snoeiens de hoeve verkoopt aan Alexander
Brems, koopman in Antwerpen.
Schranshoeve, in 1390 Dornhove en De Doornhoeve geheten (Gesch.
van Antw. XII, 137, Prims). Ook in 1469 opgenomen in het Cynsboek
hof van Sompeke als Dornhove. In 1546 was Huybrecht Struyve pachter; begin de 176 eeuw Jan Van Mol.
Een schans is een typische landelijke versterking. Men trof de schansen overal in de Kempen aan, vooral vanaf de i6e eeuw toen doortrekkende legers en uiteengeslagen rondzwervende legerbenden aan het
plunderen sloegen. Voornamelijk in de winter, wanneer legereenheden hun winterkwartieren zochten, werden middelen gebruikt, die allesbehalve geoorloofd waren. Brandstichting, verkrachting en moord
waren aan de orde.
De oprichting van schansen, omwalde hoeven, was het gevolg van al
die plagen. Een brede watergracht omsloot de hoeve, die slechts toegankelijk bleef door middel van een valbrug en die in tijden van onraad kon opgehaald of verwijderd worden. In dergelijke versterking
kon zich ook de bevolking met have en goed terugtrekken. Toen de kanonnen meer en meer een onderdeel gingen vormen van de legers,
was het spoedig uit met de verdediging van de nutteloos geworden
schansen. Op de meeste plaatsen verdwenen de valbruggen. Wat ons
nog rest aan schansen, geeft toch een beeld omtrent de vindingrijkheid, de uitzonderlijke sociale zin en samenhorigheid, maar ook van
de erbarmelijke politieke toestand van land en volk in de i6e en 176
eeuw4.
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Halfweg de 196 eeuw was de Schranshoeve eigendom van ridder Felix
F.A. van den Branden van Reeth. Was de Schranshoeve vroeger een
ingesloten complex rond een binnenhof, dan kreeg het eigendom op
29.1.1945 een zware slag toegebracht door een inslaande vliegende
bom.
Beschrijving van de huidige hoeve in 'Bouwen door de eeuwen heen':
'Z.g. "Schranshoeve". Omwalde hoeve met losstaande bestanddelen,
in kern opklimmend tot XVII (?) en aangepast in XIX; gelegen ten
noorden van de Herentalsebaan en ten westen van de dorpskern.
Woonhuis ten zuiden, bakhuis en kleine stalling ten oosten; ten N.W.
en ten N.O. twee recente schuren resp. onder zadel- en plat dak.
Woonhuis van vier trav. en één bouwlaag onder zadeldak met aandaken (mechanische pannen). Verankerde baksteenbouw op een hoge
gecementeerde plint. Onderkelderde O.-hoektrav. met opkamer.
Oost-zijgevel met muurvlechtingen gestut door steunberen. Aangepaste rechthoekige betraliede vensters met enkele sporen van negblokken, houtwerk uit XIX; in zuidergevel bewaard klooster- en kruiskozijn met geprofileerde dorpels, hoek- en negblokken en kwarthol geprofileerde dagkanten. In noordergevel deuren (verbouwde kruiskozijnen?) in tweede en vijfde trav., thans telkens een rechth. deur met
boven de plint kwartholprofiel, l.g. doorlopend in r. deurstijl van laatste trav., bolkozijn en bewaarde negblokken.
Ten oosten van het woonhuis: bakstenen bakhuis en kleine stalling onder zadeldaken (Vlaamse pannen, n // woonhuis) rechth. muuropeningen'.
De beschrijving duidt dus toch wel op een voornaam gebouw. Onder
het behang van een slaapkamer werden muurtekeningen gevonden.
Ook tijdens de eerste wereldoorlog werden vernielingen aan de
Schranshoeve aangebracht.
Een hoeve 'opt Schijnvoert'; in 1542 is Jan Britseers pachter. In 1490:
hoeve ' 't Schijnvoerd' (Schepenreg. Antw. nr. 97). Daar stonden nog
boerderijen, deels zonder naam. In 1549 is er de hoeve 'MiddeJborch in
't Schijnvoirt', eigendom van Adam van Ymmerzeel. Van 1545 tot 1562
is Jacop Faes pachter op een hoeve 't Schijnvoirt (Cynsboek Sompeke)
en van 1546 tot 1549 Cosmas van Beerendonck op een hoeve 'op
t'Schynvoirt achter de Capelle' (kerkrek.)
'... op de hoeve 't Verbrandt hof...' in 1721 (RAA 91, 109).
1723: "... Hendrik van Bouwel pachter, woonende op het verbrandt
hof...' (RAA 91, 109). Het Verbrandhof is ook de Selsaetenhoeve.
'Hoeve ter Selsaeten, groot 48 bunder 183 roeden is verdeelt in twee,
de hellicht is verpacht aen Baltasar de Laet en Elisabeth Noteleers, syne huysvrouw voor den prijs van 275 gulden 24 veertelen koren en een
veertel erten 's jaers. De pacht ingaende kersmisse 1742. Het huis, outkanten, daveren, mest etc. waeren geschat op 1108 gulden, waer op
De Laet betaelt heeft 600 guld., rest 508 gld. Dienende tot betaelinge
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van de vorige pachter op rekening van het jaer 1737 de somme van 173
gulden' (Cynsboek St.-Michielsabdij - Archief abdij Averbode - Sectie III, reg. 34 f° 85).
'... d'ander hellicht der voors. hoeve verpacht aen Adriaen Quayhaeghs en Catharina De Kempenaer, sijne huysvrouw voor 345 gulden
en een veertel erten 's jaers, ing. 1739' (Cynsboek St-Michielsabdij, f°
88v).
In de maand oktober van het jaar 1746 zijn man en vrouw overleden,
'schuldigh sijnde aen de abdije tot en kersmisse 1746 eene somme van
699 gl 1/2 daer nog van gecort sijnde eene somme van 245 gl. voor de
foraginge'. Op 11 november 1746 werd de hoeve verpacht aan Antony
Schoensetters en Maria Franck, zijne huisvrouw.
'1747 - Heden den 21 febr. 1747 is huys en stal afgebrant en uijt medelijden met den pachter die daer in sijne beesten en meubelen hadde
verloren sijn hem van wegens den Eerw. Heere Prelaet quijt gescholden de resterende 552 gulden en men heeft van wegens de Abdije de
huijsinge en stalle nieuw opgebout het welck den niuwe pachter heeft
overgenomen daer gelovende te betaelen de somme van 1000 gulde
courant geit, gelijck blijckt bij contract berustende onder notaris
Schoesetters' (Cynsboek St-Michielsabdij).
Nog een drietal pachthoeven van 'Selsaeten' bleven bewaard. In 'Bouwen door de eeuwen heen' worden zij als volgt beschreven:
'Selsaetenstraat 35: voormalige pachthoeve van het kasteel "Selsaete". Langgerekte hoeve, nu gebruikt als schuur, parallel met het nieuwe woonhuis van vijf trav. onder zadeldak (Vlaamse pannen) met
windwijzer, oudere kern; gepikte plint.5 Verspringende noordergevel,
voormalig woonhuisgedeelte met betraliede en beluikte vensters,
rondboogdeur met gekalkte boogrug; westergevel met natuurstenen
wapenschilden. Ten oosten aansluitend vooruitspringende stal- en
schuurgedeelte met bouwnaad. Grote, hoger opgaande schuurpoort.
Selsaetenstraat 37: Langgerekte boerderij uit midden XIX. Woonhuis
met ten oosten aansluitend lagere en vooruitspringende schuur, bakhuis ten zuiden. Bakstenen woonhuis van vijf trav. onder pannen zadeldak. Z.W.-hoektrav. met opkamer. Beluikte steekboogvensters en
gelijkvormige deur. Westerzijgevel met muurankers en rondboogluiken. Aansluitend schuur onder zadeldak (Vlaamse pannen), rechth.
muuropeningen. Ten zuiden: bakstenen bakhuis onder zadeldak
(Vlaamse pannen, n // woonhuis.
Selsaetenstraat 53: Voormalige pachthoeve van het kasteel "Selsaete",
nu tuinbouwbedrijf, gelegen aan de rand van een villawijk. Boerenhuis (n // straat) met in het verlengde een recent woonhuis ten O.
schuur (n J_ straat) ten W. Verankerd bakstenen woonhuis van het
dubbelhuistype; jaartal 1816 op deurlatei. Twee + vijf trav. en één
bouwl. onder zadeldak (kunstleien). Rechthoekige betraliede en beluikte vensters met arduinen latei en dorpel. Rechthoekige deur met
betralied bovenlicht en klein luik onder het dak.
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Verankerde bakstenen langsschuur onder zadeldak (kunstleien) gemarkeerd door pilasters; rondboogvormige poorten met in noordergevel 1816 op sluitsteen.'
'De stee genaempt de Sterre,' met Andries Daniels als pachter in 1642
(RAA, OG 15, f9v).
1780: 'Een stede, met den hove, lande gronde en allen toebehoorten ...
genaemt het Smitsblock, gelegen in de plaetse tot Wommelgem aen
het Scharsel' [is eigendom van Anthony Spruyt van Antwerpen).
1766 - 'Bij uijtgang van de brandende keerse' koopt Florentinus de
Reyck van Millegem 'den Stap' 'eene stede metten huyse schuere, stallinge ende bogaerde' (RAA 97, akte Calengieringhe).
De hoeve 'ter Stijne Cruijs', groot 12 bunder 32 roeden, werd in 1729 gepacht door Peeter De Knodder voor 165 gulden per jaar. Zijn echtgenote is Magdalena de Ridder (Cynsboek St-Michiel, f° 92). In 1747
werd de hoeve gepacht door Joannes Block-Anna De Vos.
1778: '... op hunnen stede cum annexis genaemt het Steyne Cruys ofte
dry masten'
De Stommen
'Grooten Stommen' in 1650 (Kaartboek St-Michiels tienden). In 1721 is
schepen Peeter Taymans pachter (RAA, nr. 151 - proces WommelgemVremde, stuknr. i).
Kleinen Stommen vermeldt in 1640 in St-Michiels Caertboek.
'Hoeve den Grooten Stommen, 43 bunderen 93 roeden groot, is verdeelt in twee: het eerste deel is gepacht door Franciscus De Rooij en
sijne huysvrouw Anna Van Bouwel...'. De andere helft is gepacht door
Joannes Taijmans en zijn vrouw Joanna de Groof voor 275 gl. en 20
veertelen koren 's jaars.
De hoeve 'den Kleynen Stommen', 30 bunder 389 roeden was eveneens in twee verdeeld. Het eerste deel werd gepacht door Joannes Lievens-Elisabeth Cath. Janssens voor 380 gld. 12 veertelen koren en een
veertel 'erten 's jaers' in 1740. De andere 'hellicht der voors. hoeve is
gepacht bij Cornelis Quayhaeghs en sijne huijsvrouwe Adriana Vloijberghs voor 180 gld. 12 veertelen koren en een veertel erten 's jaers'
(Cynsboek St-Michielsabdij).
'Eene sekere stede met huysinge hof ende lande ontrent het hof van
Sombeke': hoeve Sombeke, Sompeke.
Op 24.1.1258 schenkt Thomas van Kipdorp aan St-Elisabethgasthuis,
met instemming van zoon Thomas, priester, de hoeve Terheiden onder
Wommelgem 'gesitueerd'. In 1644 wordt vernomen: 'hoeve op dat moment onder Oelegem'.
1742 - 'Goedenisse by vernieuwinghe van een pachthoeve metten
edeficien plantagien landen genaemt de hoeve Ter Nessen was Jonck.
Joan van Dallwick, heere van Schaa Haecke ende Vrouwe foanne van
Cantfort syne compagne' (RAA, 94, p. 74). Het waren de erven Vermoeien die in 1729 het goed verkochten. Er wordt aan toegevoegd dat Joan

-

-

-

Dallwick in Goes (Zeeland) woont en ogenblikkelijk Ter Nessen, dat
hij had gekocht voor 10.500 gulden, voor 9.000 gulden overmaakte aan
Clara Cornelissen.
Beschrijving van de hoeve: 'een schoone pachthoeve metten huysinghe stallinghe in syne steen muren over dry jaeren nieuw opgebouwt
met pompe in 't pachtershuys' (RAA 94, p. 74-75 - 20.5.1742).
Op 30.1.1614 verkoopt Adriaen vanden Broecke aan Jan Braeckmans
en Aert de Backer, voogden van Catleyne de Backer (dochter van Mathys en Tanneken Braeckmans) een zekere stede met toebehorende
'by het Schyntvoort, geheeten het Visseke' (RAA, OG, Scab. prot. 83' f°
10).
'... eene stede met toebehorende ... geheete de Vodde', verkocht aan
Jan Goormans, H.Geestmeester, in 1617 (Scab. Prot. 83' f° 42).
1771 - '... eene stede met huysinge schuere brouwerije met den alem
bestaende in een ketel met een rooster forneys ende den Eest ende
voordere toebehoorden ... genaemtden Vuylen Aeckergestaenen gelegen onder Wommelgem aen 't diefgat...'
In 1714 hoorde de brouwerij toe aan Adriaen Peeters, man van Catharina Van Soom. Het echtpaar had het eigendom gekocht van Elisabeth
Boots. Volgens de schepenboeken verdronk ene Cornelis Peeters in
1722 in de bornput van zijn brouwerij.
In 1681 is er sprake van een brouwerij ' 'den Vuylenacker' competeerende Pieter Oeyen deels geërft van Agata van Cromsteyn' (SAA Not.
Jan de Ridder).
Omstreeks 5 maart 1323 brengt Henric van Vorspole over aan broeder
Jan van Brecht, meester van het gasthuis, een land in een stede geheten Widdic in Wommelgem (Cartularium Gasthuis 27V°).
1726: '... inde stede genaempt het Wilt Swyn ..." (RAA, 93, p. 16). Daar
woonde Cornelis de Ridder.
1769: '... genaempt het Wilt Swyn ... gestaen aen de soogenaemde Gulkenroysche leye neffens de heirbaen aldaer'.
1798:"... aen de soogenaemde Gulcken roysse leye ...' (RAA 98).
Er waren in Wommelgem twee dergelijke benamingen: 'het Swin' of
'het Swyn' nabij de Vuilen Akker en 'Het Zween' of 'Het Zwin' gelegen tussen Kapelleveld en Guddegem.

Pastoor J. Geens diende in 1898, op last van kardinaal Goossens, een 'beschrijving der parochie en der gemeente Wommelgem' op te maken. Wij
vernemen in dit overzicht nog wat volgt.
'Het grootste gehucht van Wommelghem is de Keer, gelegen noordoostwaarts het dorp, en voortgaande op het grondgebied van Oeleghem en
Ranst. Wommelghem telt er 21 huizen, daarin begrepen 3 hoeven op het
Veer, Was daar vroeger een overzet over de Schijn? De Schijnfortbrugge
(ook wel eens Semfort geschreven) en zoo dikwijls vermeld in de verdeeling der tienden, lag nagenoeg waar nu Baron van Schilde zijne steenen
brug over de Schijn heeft.
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Meer noordwaarts van het dorp, paalt de Keer aan den Beemdkant, waar
Sint Janskapel staat, met 5 hoeven; verderop heeft men 't Guddeghem (i
kasteel en 5 huizen) en dan Immerseel, dat westnoordwaarts van de kerk
gelegen, tusschen Wommelghem en Deurne, nu gemeenlijk de Tip wordt
geheeten (3 hoeven en 25 huizen). Sedert de 136 eeuw gaf Immerseel zijnen naam aan de ridderlijke familie die het hof van Immerseel en de heerlijkheid van Wommelghem ten leen hield.
In het westen van de kerk ligt het Laer of Candonckelaer met een hofken
en 30 huizen. Het is nu grootendeels ingenomen door het fort 2 en behoort sedert 1893 aan de parochie Borsbeeck. Buiten het fort (dat 99 soldaten en 3 officieren zonder huisgezin telt en 3 huisgezinnen samen 11 personen) heeft het 164 inwoners (31 xber i902) fi . Ten zuiden ligt Hulckenrode, met het hof van dien naam - 6 hoeven en hoveniersplaatsen. Het
maakte één der 3 groote wijken uit voor de tiendeheffers (de 2 andere wijken waren De Keer en het Dorp). Dan komen de Pieting (4 hoeven en 7
huizen), de Stommen (4 hoeven) en het Steynekruis of Steenen Kruis (2
hoeven).
Eindelijk wordt oostwaarts de omtrek gesloten door het gehucht Selsaeten, waar Selsaetenhof en de Selsaetenhoef op staan (5 hoeven en 3 woningen).
Tusschen de kerk en Sint Janskapel heeft men het Kapelleveld, dat vroeger tiendelastig was aan die stichting (3 hoeven en 10 huizen); en bezijden, meer naar 't Guddeghem, de Zween, eene lage landstreek, zoo genoemd naar een beek die daar langs loopt, komende van het dorp, waar
zij haar begin heeft 7 en aflossende in het Schijn tusschen 't Guddeghem
en den Beemdkant.
Tusschen de kerk en het Laer gaat men over 't Kwade gat, met 3 hoeven
en 2 handwerkplaatsen, de Moffenhoeven, ten getale van zes, en de
Schrans of Schranshoeve. Deze benaming wordt ook op naburige plaatsen gegeven aan eene omwaterde hofstede; 't is misschien eene verbastering van schans, verschansing of vesting.
Omtrent halverwege de Schrans en het hof van Gulckenrode aan de Herenthalschebaan, staat eene hoeve, nu bewoond door Karel Peers, en
vroeger in de begrenzing der tienden meermaals gemeld onder den naam
van Vuilen Aker: dat moet voortijds eene brouwerij zijn geweest. Het
Zwijn, eene hoeve daar tegenover, in huur bij L. Mertens-Ceulemans,
was eertijds eene herberg. De halle, een vervallen huis in de Ransterstraat 8 , nabij de tramstatie, komt ook dikwijls voor in de oude beschrijvingen der tienden: het was misschien voordezen eene oprechte halle of
gesloten markt'.
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Voetnoten
1. RAA - Staten en Rekeningen van Sterfhuizen in 1638.
2. Frans Goris in 'De Krijter' nov. 1969, 46 jg. nr. 5, p. 90: 'De paarden van Wommelgem
in 1734'.
3. Idem.
4. M. Driesen in 'Ons Heem', hooimaand 1982: 'De schansen in de Lage Landen' en J. Gerits in a.w.: 'Archiefbronnen over schansen in de Kempen'.
5. Op 12.8.1942 werd de hoeve zwaar getroffen door een neerstortende Britse bommenwerper. De schuur ging geheel in de vlammen op.
6. De nota over de bemanning op fort 2 en de inwoners van Kandonklaar voegde J.
Geens na 1898, en vermoedelijk in 1903, aan de tekst toe.
7. Hier wordt de Dorpsloop bedoeld.
8. Ransterstraat werd in 1914 gewijzigd in Welkomstraat.

Een pachthoeve van Immerseel, gesloopt in 1966. Stond aan de westzijde van de Autolei
tegenover herberg 'De Windwijzer'. Laatste bewoner was Adriaan Nicolay, de
geitenboer (° 9.1.1893). De hoeve werd gesloopt in igóofrepr. Gebofot).

De 'Kaeck' op de Tlaetze'

ALOIS SLEDSENS

Eigenaardig is wel dat in de archieven weinig bronnenmateriaal te vinden is over de schandpaal van Wommelgem. Hij maakt nochtans deel uit
van onze rechtspraak. De 'kaak' dateert vermoedelijk uit de lyde eeuw
maar werd enkele malen hersteld. Op 8 april 1732 schreef sekretaris E.J.
Sallicaty dat er een 'nieuwe kaeke in de plaetse van het dorp gezet' is1. Hij
werd ook nog eens heropgericht in 1816, nadat de 'kaak' onder de Franse
Republiek was afgebroken.
Waar mensen samen wonen, wordt automatisch naar organizatie gestreefd. Het in stand houden van een goede organizatie van het gemeenschapsleven eist zekere regels die moeten geëerbiedigd worden. Al bij de
primitiefste volkeren is dat verschijnsel van vaste levensvormen te bespeuren. Het zijn ongeschreven wetten die door de natuur zijn ingegeven. Wie deze wetten met de voeten treedt, riskeert een straf.
De manier van bestraffing verschilde van streek tot streek, maar al van de
oudste volksstam werd de noodzaak aangevoeld van een rechtspraak. ledere stam had zijn hoofdman die oordeelde en een straf bepaalde. Met de
evolutie der tijden is wel de vorm, maar niet het principe veranderd.
In de oudheid werd een dief zonder meer de hand afgehakt en de moordenaar opgeknoopt. In de i3de eeuw begon bij de staatkundige organizatie
ook de rechtspraak vaste vormen aan te nemen. Zo werden schepenbanken en 'perrons' opgericht. Het meest gekende 'perron' in ons land is dit
van Luik. Het woord is afkomstig van het Latijnse petra of steen. Meestal
is het een grote steen die nu nog in een aantal gemeenten te bewonderen
is: Mol, Brecht, Viersel.
De 'steen' van Wommelgem is toch wel een uitzonderlijk fraai monument. Zulke 'steen' vormde het belangrijkste punt van de gemeente en
siert, samen met de dorpspomp, het dorpsplein. Daar werden beslissingen genomen. De belangrijkste zaken waren meestal rechtspraken, die allen in het openbaar geschiedden. Wanneer een dief werd betrapt, moest
hij op een steen plaats nemen en er rechtstaande het vonnis aanhoren.
Op het 'schavot' stond hij dan tot schande voor de massa. Waarmee wij
dan tot de benaming schandpaal komen. Dit is een 'paal, waaraan de veroordeelden tot hun schande te pronk gesteld werden' 2 . Of anders gezegd,
een paal waaraan de veroordeelde 'aan de kaak wordt gesteld'.
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Het tentoonstellen van een veroordeelde op een daartoe in steen, soms
ook in hout ingerichte hoogte, gebeurde ook wel eens terwijl zijn hals met
een ijzeren band aan de 'paal' gehecht was. Die veroordeling geschiedde
voor tenminste één uur, soms voor een ganse dag. Natuurlijk was het
niets zeer erg waarvoor het oude strafrecht werd toegepast; voor zware
misdaden bestond een meer gruwelijke straf. Het betrof meestal meineed, bedrog, kleinere diefstallen, godslastering, valsheid in gewichten en
munten, enz.3. Een 'aan de kaak stellen' werd algemeen gevreesd. Een
soldaat uit Hoorn, die in 1673 veroordeeld werd, gaf de voorkeur de doodstraf te ondergaan dan, onder bespotting, aan de paal te gaan staan 4 .
In Van Dale's Woordenboek wordt als definitie voor 'kaak' gegeven: houten of stenen verhevenheid waarop eertijds misdadigers werden te pronk

Schandpaal (Gebofot - 1966).

of ten toon gesteld, gegeseld, gebrandmerkt, enz., en waartegen zij dan
vastgebonden werden.
De Sansculotten deden einde de i8de eeuw de 'kaak' verwijderen en in de
plaats werd een vrijheidsboom geplant. Daarmee was de bevolking niet
gediend en de boom werd in mei 1799 omgehakt. Dat gebeurde ook met
de vrijheidsboom in Ranst. Beide gemeenten werden 'in staat van beleg'
verklaard. Een 'detachement ruiterij, voetvolk en artillerie' werd naar de
twee dorpen gezonden, 'om er, op kosten der inwoners, te verblijven, totdat de schuldigen gekend waren' 5 . Veertig soldaten verbleven gedurende
ruim een maand in Wommelgem, wat het gemeentebestuur 3.000 fr. aan
uitgaven heeft gekost6.
Graaf d'Oultremont had, zijn naam ten spijt, een afkeer van de Sansculotten. Aan de brigands (Boerenkrijg) schonk hij twee kanonnen. d'Oultremont Emilius Carolus Desiderius Antonius Josephus was gehuwd met
een kleindochter van Simon Joseph Charles de Neuf, de laatste heer van
Wommelgem. d'Oultremont liet na de slag van Waterloo de schandpaal
heroprichten, sierlijker dan ooit te voren. Het 'aan de kaak stellen' van
misdadigers was inmiddels niet meer van toepassing; wel zou hij nog geruime tijd dienstig blijven 'tot vreedzame afkondigingsplaats, waar de
veldwachter zondags de Wommelgemnaars met de bevelen van hogerhand en de plakkaarten der notarissen bekend maakt' 7 .
Opgetrokken in Griekse bouwstijl was het kapiteel van de schandpaal tot
half de i9de eeuw Ionisch. Het bovenstuk was dus breder. Daar het echter op zekere dag grote barsten vertoonde en gevaar opleverde voor afbrokkeling, werd het bovenstuk in Dorische stijl omgewerkt. De verbouwing gebeurde in 1849, wat te lezen is in het verslag van de gemeenteraadszitting van 26 juli 1849, toen besloten werd 'verbetering aen te brengen aen de colonne of Kaeck staende op de dorpsplein, waervan een byzonderling hem (de burgemeester) heeft gesproken die de onkosten daer
uit voortspruitende op hem zou willen nemen'.
In de klassieke Griekse bouworden onderscheidt men de Dorische, de Ionische en de Corintische stijl, met dien verstande dat beide laatste bouwtranten in het kapiteel verschillen.
De kaak is ongeveer 7 m. hoog. Gesteund door een rond voetstuk met vier
trappen, verheft zich de gecanneleerde of gegroefde arduinen zuil met
vier platte ringen. De schandpaal is omgeven door acht kleine palen van
halve manshoogte en wordt bekroond door een vierkant kapiteel, met
daarop het wapen de Neuf en dus ook het gemeentewapen: 'van goud met
de hoofden van drie everzwijnen van sabel'. Met sabel wordt in de heraldiek de zwarte kleur bedoeld. Ook het dierenhoofd boven het wapen der
familie op de kaak is dat van een everzwijn.
De schandpaal was in 1974 bouwvallig. Op aandringen van de heemkundige kring 'De Kaeck' is overgegaan tot restauratie door de firma Renier
uit Aarschot. De onthulling van de herstelde schandpaal had daarna op
15 april 1975 plaats door de toenmalige minister Rika De Backer-Van Ocken, gevolgd door een volkskundige feestnamiddag 8 .
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De schandpaal is, samen met de bestrating en de dorpspomp (afgeleverd
en geplaatst door Fr. Heylen uit Lier op 20 augustus i848)9 als dorpsgezicht beschermd sinds 21.8.1979. Eerder al (8.5.1848) was de gemeenteraad van oordeel 'dat het hoogst noodzakelijk geworden is de bornput
staende op de dorpsplein der gemeente in goede staet van onderhoud te
stellen', maar 'dat het beter zou zijn deze bornput door eene pomp te vervangen'. Aanvankelijk was er aan gedacht de pomp naast de schandpaal
op te richten, maar op 8 augustus 1848 viel de beslissing dat de pomp 'niet
zal gevoegd worden aen de Colomme de kaek'.
Het gemeentehuis werd in 1886 door Ed. Somers uit Rumst, gebouwd
voor 24.232 fr. Op 5 december 1885 werd door het gemeentebestuur een
eigendom voor 10.500 fr. aan de Kerkplaats gekocht, 'bestaande uit twee
woningen met hof, kadastraal bekend wijk C, nr. 383d, 38311 en 3843,
groot 875 m 2 ' 10 . Een der woningen is een herberg geweest, genaamd 'De
Wildeman'. Deze benaming werd later overgenomen door de familie Van
der Velden voor hun herberg op de hoek van de Kerkplaats en Kaakstraat.
In 1960, toen Karel Peeters herbergier was (toen had de herberg de benaming 'Flora'), is het gebouw gesloopt tot verbreding van de enge Kaakstraat.
Het gemeentehuis werd later tweemaal verbouwd en vergroot (1952 en
1981-82).
Het kerkhof, dat men vroeger overal rond de kerk kon aantreffen, verdween in 1933.
De belangrijkste volksbijeenkomst op 'de plaetse' is ettelijke jaren de jaarmarkt geweest. Zij werd ingesteld op 19 thermidor IX (kreeg bevestiging
bij keizerlijk dekreet van 13 mei 1813):
'Besluyt behelzende de instellinge van eene jaer-merkt tot Wommelgem.
Van 19 Thermidor IX.
De Consuls der Republiek, op het rapport des ministers van inlandsche
zaeken; gehoort den raed van staet,
Besluyten:
Art. I. Tot Wommelgem, departement der Twee-Nethen, zal er, t'elken
jaere, gehouden worden eene jaer-merkt die beginnen zal op den n sten
messidor, en op den i3den dito zal eyndigen.
Art. II. Den minister der inlandschen zaeken word belast met de uytvoeringe van dit besluyt, het welk zal staen in den Bulletin der wetten.
Den eersten Consul, ondert. Bonaparte. By den eersten Consul: den secretaris van staet, ondert. Hugues B. Maret. Den minister der inlandsche
zaeken, ondert. Chaptal' 11 .
Tot aan het uitbreken van de eerste wereldoorlog werd de jaarmarkt gehouden op 29 juni (feestdag van de HH. Petrus en Paulus), daarna op de
eerste maandag na 29 juni.
Voor de Kerkplaats treft men in vroegere archieven veelvuldig 'de Plaetze' aan. Taalkundig is Kerkplaats niet korrekt en het zou Kerkplein moeten zijn. Maar 'het zou puriteinse beeldstormerij zijn de "plaatsen" door

"pleinen" te vervangen', aldus taalkundige wijlen Maarten van Nierop 12 .
In het oud-Nederlands werd een ruimte, met name die waaraan de kerk
of het gemeentehuis gebouwd was, en waar de markt en de volksbijeenkomsten werden gehouden, 'de plaetze' genoemd. Nog in tal van gemeenten en zelfs steden treft men de 'toponiem' 'plaats' aan: in Vremde
de Dorpsplaats, in Kontich de Gemeenteplaats, in Antwerpen de Leopoldplaats en Dageraadsplaats. Traditie en historie spelen een rol. 'Zulke
namen dien geëerbiedigd te worden' 13 .

Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Rijksarch.: 0092, p. 31.
Van Dales groot Woordenboek der Nederlandse Taal.
Zie 'De Krijter' loe jg., nr. 2 (juni 1975), p. 27 en 47.
A. Huizinga in 'Nederlandse Zegswijzen' onder nummer 4.429.
G. Springael in 'Historische herinneringen over Wommelgem...' dl. 11-1897, p. 43.
Idem.
Ibidem.
Meer over deze plechtigheid in 'De Krijter', loe jg. juni 1975, p. 47-55.
A. Sledsens in 'Wommelgem door de eeuwen heen', 1965, p. 159.
G. Springael in a.w., p. 56.
Uit 'Bulletin der wetten van de Franse Republiek', 36 serie, 2 Vendemiaire jaer X.
M.v.N. in 'Het Nieuwsblad-De Standaard' van 17.12.1973, rubriek 'Taaltuin'.
Idem.

De everkoppen uit
het Wommelgemse wapen

JOS GOOLENAERTS

Zoals het merendeel van onze gemeentewapens, behoudens wanneer een
schutspatroon wordt voorgesteld, is ook dit van Wommelgem ontleend
aan een familiewapen. De keuze van een patroonheilige als wapenfiguur
is steeds minder aan te bevelen, omdat ten slotte op die manier toch altijd
een minder historisch-verantwoord wapen ontstaat. Men hoeft daarom
de heilige geenszins uit te schakelen, maar laat hem gewoon fungeren als
schildhouder achter of bezijden het schild, dus werkelijk als beschermer.
Bij het voorstellen van een gemeentewapen ziet men gewoonlijk terug
naar oude schepenzegels; de schepenen van Wommelgem zegelden in
1337 met de drie lelies der vanlmmerseels 1 . Toen Wommelgem echter om
een gemeentewapen verzocht, viel de keuze op dit van één der laatste heren van de gemeente en werd bij koninklijk besluit van 11 februari 1840
het wapen toegewezen der familie de Neuf, waarvan een lid, Simon de
Neuf in 1776 heer van Wommelgem was.
Volgt hierbij de tekst van de officiële aanstelling van Simon Carolus de
Neuf 2 :
'Wij Drossaert ende Schepenen der heerelijckheijt van Wommelgem en
Ymmerseele maecken cond ende kennelijck dat op heden den 8 julij 1778
binnen dese heerelijckheijt van Wommelgem en Ymmerseele door drossaert ende schepenen ten bij wesen van de eerw: heeren thiende heffers
ende van de eerw: heere pastor deser heerelijckheijt mitsgaeders ter assistentie der gilden, onder het geluij der kloeken, ende toejuijginge des
volckx is innegehaelt den seer edelen ende wel geboren heere joncker Carolus de Neuff, heere van Wommelgem ende Immerseele welcken heere,
ter presentie van ons drossaert ende schepenen den grond deser heerelijckheijt met eene schuppe geroert heeft. Des Toirconden desen achtsten
julij 1778.
J.B.J. Masquar
secris.
De familie de Neuf voerde een wapen van goud, beladen met drie everkoppen van azuur en geplaatst 2-1, dit wil zeggen, twee in 't hoofd van het
schild en één in de voet, maar derwijze dat het schildvlak zo gelijkmatig
mogelijk gevuld is. De kleur 'blauw' of azuur kan evenwel aanleiding ge-

ven tot betwisting en het is ons nog altijd niet duidelijk waarom de everkoppen in het wapen van Wommelgem blauw zijn. Wij verklaren ons nader.
Wanneer alle voorhanden zijnde gegevens op een rijtje worden gezet,
moet tot de vaststelling gekomen worden dat de Wommelgemse everkoppen zwart geweest zijn. De geschreven vermeldingen zijn evenwel heraldisch soms onvoldoende en laten ruimte voor twijfels.
Beginnen we met het lijvige naslagwerk van Max Servais: 'Wapenboek
van de provinciën en gemeenten van België', uitgegeven door het Gemeentekrediet van België in 1955. Met een beknopte geschiedenis wordt
daarin verteld hoe onze gemeenten aan hun wapen zijn gekomen. Wij noteren het volgende: 'In i77Ó 3 ging Wommelgem over aan Simon de Neuf,
een voorvader van deze, eveneens Simon, was gehuwd met Jacqueline
van Eversdijck; hij was in 1693 geadeld met de toelating het wapen van de
familie van zijn vrouw te dragen, te weten een gouden schild met drie
everkoppen'. Over de kleur is niet gesproken, maar men geeft een verwijzing naar de Vegiano. De tekst zegt verder: 'Het gemeentebestuur maakt
thans gebruik van een wapen van goud met drie afgerukte everkoppen
van azuur, deze van de familie de Neuf, dat hen (het gemeentebestuur)
werd toegestaan bij Koninklijk Besluit van 11.2.1840'.
De verwijzing van genoemd boek volgend, belanden we bij de Vegiano.
In zijn 'Nobiliaire des Pays Bas et du comte de Bourgogne', 1868 T III,
pag. 1415, lezen we het volgende: 'Simon de Neuf huwde Jacqueline van
Eversdijck (dochter van Marcel heer van Hoogeland, schepen van Antwerpen, en van Margareta van Cromstyn). Simon de Neuf werd geadeld
op 20.3.1693 met het wapen van zijn vrouw, zijnde de laatste van haar familie. Dit wapen is van goud, drie everkoppen in natuurkleur'. Hij verwijst daarbij naar figuur 1526 van het bijhorend armorial. De figuur
brengt inderdaad het wapen van Eversdijck, maar alleen het schild is gearceerd voor goud; de drie everkoppen zijn gewoon blanco. In hetzelfde
'Armorial' komt ook het wapen de Neuf voor en zijn de everkoppen
zwart.
In het vermaarde 'Armorial General' van J.B. Rietstap is het wapen de
Neuf beschreven als zijnde van goud, drie everkoppen in natuur. Bij dit
tweedelig werk, waarin meer dan 113.000 wapens beschreven zijn, behoren nog zes lijvige delen met wapenafbeeldingen: het 'Armorial General
Illustré' door Victor en Henri Rolland. In dit werk zijn de everkoppen
voor van Eversdijck en de Neuf wel degelijk zwart. De beschrijving
spreekt over de helmkleden, die ook goud en zwart zijn. Voor de helmkleden van een wapen neemt men steeds het voornaamste metaal en de
voornaamste kleur; gewoonlijk metaal binnenkant en kleur buitenkant.
In feite is de beschrijving van een wapen belangrijker dan een afbeelding,
zodat de eerste zeker geen aanleiding tot misverstand of dubbelzinnigheid zou mogen bevatten. Het wapen de Neuf leert ons, dat de term 'natuurkleur' niet altijd zomaar zonder meer toepasselijk is en alleen als het

figuren betreft, die niet voor twijfels vatbaar zijn, zoals men spreekt van
een hand of aangezicht in natuurkleur of het regelmatig gebruikte 'een
grasgrond in natuur'.

(oub.)
Buiten de voornoemde werken is er nog het 'Armorial General de la Noblesse Beige' van baron Rijckman de Betz. Hij geeft de beschrijving met
afbeelding der wapens van de Belgische adel. De afbeeldingen zijn echter
foto's in zwart-wit, genomen van gekleurde wapens, zodat er geen arcering op voorkomt. Ook hier spreekt men voor het wapen de Neuf over
everkoppen in natuur, maar voor de helmkleden goud en sabel. Wat laat
veronderstellen dat de koppen als zwart aangezien worden.
Wij kennen enkele meer konkrete voorbeelden, die we voldoende achten
om te kunnen beweren, dat de everkoppen in het Wommelgemse wapen
zwart zouden moeten zijn.
Tegen een buitenmuur van de kerk in Burcht bevindt zich nog een goedbewaarde heraldische grafsteen van de familie de Neuf; de everkoppen in
het wapen zijn duidelijk gearceerd voor zwart.
Dan is er een schotel in porselein met het wapen de Neuf in kleur. Deze
schotel is in het bezit van de heer Pierre Agie de Selsaeten. De everkoppen zijn zwart.
Een derde en wel meest doorslaggevend bewijs menen we te zien in een
zielmispenning van de laatste heer van Wommelgem, Simon Jozef Karel
de Neuf; een eigentijds stuk dus dat wordt bewaard door de heemkundige
kring 'De Kaeck'.
Een zielmispenning werd geslagen bij het overlijden van een meestal
adellijk persoon en werd uitgedeeld aan de behoeftigen van het dorp. Na
de eredienst kon de penning omgewisseld worden tegen brood, waardoor men ook wel eens van een broodpenning sprak. De penning van de
heer van Wommelgem is van geel koper en toont aan de voorzijde het wa93

pen van de overledene, volledig met helm en helmteken. De everkoppen
zijn gearceerd voor zwart, evenals de uitkomende ever die uit de helmkroon oprijst. De keerzijde draagt de vermelding: Jonker Simon Jozef Karel de Neuf, heer van Hoogeland, Aische, Wommelgem, enz. 3 gber 1793.
Waarom nu Wommelgem een wapen met blauwe everkoppen toegewezen kreeg, blijft de grote vraag. Wanneer het om een wapen gaat van een
nog in leven zijnd familielid, wordt deze gewoonlijk daaromtrent geraadpleegd en toestemming gevraagd dit wapen te mogen benutten. In het geval de Neuf is dat vermoedelijk niet gebeurd; het 'Armorial' van Rijckman de Betz spreekt alleen van een familie de Neuf de Burcht en vermeldt ze als uitgestorven. Wat betreft een everkop in natuur, menen we
dat deze bruin kan zijn, grauw tot bijna zwart. Blauw schijnt echter nogal
onwaarschijnlijk, wat niet wegneemt dat Wommelgem het met blauwe
everkoppen in het gemeentewapen stelt.
Om nu met het oude wapen de Neuf kennis te maken, zouden wij ons best
naar het museum Plantin-Moretus in Antwerpen begeven. Wanneer men
daar de zaal der tekeningen en handtekeningen verlaat, komt men op de
prachtige overdekte galerij, waar beeldhouwwerk van Paulus Dirickx uit
de 176 eeuw te bewonderen valt 4 . Dit houtwerk vertoont een leeuw, die
de wapens houdt van Balthazar Moretus, die in 1673 huwde met AnnaMarie de Neuf. Ook in de Moretuszaal ziet men op één der portretten het
wapen de Neuf afgebeeld. In het spijtig genoeg onvoltooide werk 'Grafen Gedenkschriften der Provincie Antwerpen' bevindt zich in het deel
'Stad Antwerpen' tussen de pagina's 212 en 213 een mooie gravure van
het borstbeeld van Balthazar Moretus, waarop eveneens zijn wapen met
dit van zijn echtgenote de Neuf is afgebeeld 5 . Dit oude wapen de Neuf is
van sinopel (groen) met twee balken van zilver, die vergezeld zijn van negen gouden sterren met zes punten (sommige afbeeldingen geven acht
punten weerj en die geplaatst zijn: drie in 't hoofd, drie tussen de twee
balken en drie in de voet van het schild.
Het nieuwe wapen de Neuf nu is een gesubstitueerd wapen (een wapen
van een ander geslacht overgenomen). Substitutie van een wapen gebeurde onder meer wanneer de laatste van een geslacht bij notariële akte het
recht verleent aan een ander zijn wapen over te nemen en dat door de nakomelingen als het hunne verder gevoerd wordt 6 . Iets dergelijks gebeurde met het wapen van Ursel, dat door de familie Schetz overgenomen
werd. Ook bij huwelijkskontrakten werden wapens gesubstitueerd. Zo is
dat dan gebeurd met de familie de Neuf.
Merkwaardig is wel dat de Antwerpse familie van Eversdijck een wapen
voerde van goud met drie everkoppen in natuurkleur, maar dat het schild
getopt was met een gekroonde helm, waaruit als helmteken de kop en
hals van een everzwijn, de borst doorstoken met een lans in natuur en
waarvan het hout gebroken. De lans, die de ever van het helmteken doorboort, ontbreekt in het nieuwe wapen de Neuf.
Een helmteken, ofschoon een onderdeel van een wapen, kan zeer belang94

rijk zijn; vooral in Engeland speelt dit attribuut een voorname rol. Ook
ten onzent waren er families waarvan verschillende takken het wapen ter
onderscheiding veranderden, doch telkens met behoud van hetzelfde
helmteken. Dat schijnt ook gebeurd te zijn met de familie van Eversdijck.
Het 'Armorial General' van Rietstap geeft boven het hoger vernoemde
nog het volgende wapen Eversdijck voor Holland, Zeeland, Vlaanderen:
gevierendeeld; i en 4 van zilver een everzwijn van sabel = Eversdijck; 2
en 3 op rood een klimmende aanziende leeuw met tong en nagels van
azuur = Heemvliet (is een aanverwante familie). Het schild is getopt met
een gekroonde helm, helmteken een uitkomende ever van sabel de borst
doorstoken met een lans in natuur, waarvan het hout gebroken.
Die twee dezelfde helmtekens kunnen
geen toeval zijn; het ligt voor de hand dat
de Antwerpse familie van Eversdijck een
tak uit die van de Hollandse afkomst is. Ze
heeft het wapen 'gebroken' door de ever te
vervangen door drie everkoppen op goud,
wat het wapen een betere schikking geeft.
Gelijkaardig geval zagen we immers gebeuren met de Utrechtse familie Pot, die op
azuur drie zilveren potten voerde. Toen de
gekende Pieter Pot zich in Antwerpen vestigde, nam hij een wapen aan van goud met
één enkele pot van sabel of zwart. Afstammelingen van Pot hebben dan weer andere
breuken genomen, maar de pot bleef behouden.
Rietstap vernoemde nog een derde familie
van Eversdijck voor Brabant, maar deze is kennelijk niet verwant met de
twee voornoemde families. Aan de wapenstukken te zien zou deze laatste
een tak kunnen zijn van een door Jacobus Kok vernoemde familie van
Eversdijck uit Holland, maar we houden dat best buiten beschouwing.
Wat betekenen nu de everkoppen in het Wommelgemse gemeentewapen?
De oorspronkelijke betekenis der huidige bestaande wapens is moeilijk te
achterhalen. Wij moeten echter toegeven dat vele wapens, en zeker de
soms bijhorende leuzen, getuigen van de fijnzinnige en vindingrijke
geest der eerste wapenvoerders. Naargelang het wapen heeft de figuur
een symbolische of folkloristische betekenis, dit laatste vooral bij burgerlijke wapens. Bij ons gemeentewapen ligt het echter voor de hand dat de
everfiguur gekozen werd als sprekend embleem op de naam van 'Eversdijck'.
Symbolisch is de ever de ridder van het woud, het teken van vrijheid en
ongebreidelde kracht. In de wapensymboliek wordt hij vergeleken met
een onversaagd tot de tanden gewapend soldaat, die in de strijd zijn vijanden dapper en ridderlijk weet te weerstaan. Daarom voerden de Ro95

meinen, buiten de adelaar en de leeuw, ook de betekenis van de ever ten
strijd. In de heraldiek komt de everkop, zowel als geheel het dier, tamelijk
veelvuldig voor en dient er duidelijk onderscheid gemaakt met het gewone varken. Dit gezegd zijnde, komen de Wommelgemse everkoppen ons
nu wellicht meer vertrouwd voor en lijken ze niet zo stoer als het op het
eerste zicht wel schijnt.

Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.

J.Th. de Raadt: 'Sceaux armoires des Pays-Bas et pays avoisinantes', T IV, p. 288.
Rijksarchief Antwerpen, oud gemeentehuisarchief Wommelgem, nr. 99, f° i.
De officiële tekst (RAA, nr. 99) maakt melding van het jaar 1778.
D.L. Voet: 'Het museum Plantin-Moretus'.
Dit borstbeeld met wapens, vervaardigd door Joannes Claudius De Cock in 1700, bevindt zich in een kleine gang der binnenkeer van het Plantin-Moretus-museum.
6. Max Servais: 'Wapenboek der provinciën en gemeenten van België', uitg. Gemeentekrediet van België.
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Wcmmelghem

Gemeentehuis tn Kaak

Het gemeentehuis (foto uit 1930). Links naast het huis met witte gevel (nu ociviw-gebouw),
de herberg en winkel van Fien Van de Velde.

96

De verdwenen burcht Immerseel

ALOIS SLEDSENS

'Thans groeit weelderig tarwe op de velden te Wommelgem waar eertijds
Immerseel stond'. Zo schreef Lieven Gypen nog in igóo1. Nu staan op die
plek rijen woningen (Lode Zielenslaan) en zelfs de pachthoeven zijn verdwenen. In 1962 werd de laag gelegen strook grond aan de Schijn en Herentalsevaart (4 meter boven de zeespiegel) met aangespoten zandgronden opgevuld; de grondvesten van de burcht liggen nu diep begraven onder zand en beton.
Toch blijft de naam Immerseel nauw verbonden met Wommelgem; hij
voert ons terug naar de vroegste tijden van het dorp toen de Franken zich
in onze streek kwamen vestigen. De meeste deskundigen inzake toponiemen zijn het er over eens dat de benaming Immerseel op een Frankische
nederzetting wijst, nederzetting die later uitgroeide tot een omwalde
burcht. Sele zou kunnen duiden op een woonhuis, weidebos of moeras.
Een gravure uit het werk van baron Ie Roy toont aan hoe de burcht er na
de verwoesting van 1589 uitzag. Aanvankelijk was het een versterkte hoeve. Daarna liet Jan van Liere in 1280 de burcht bouwen.
Het geslacht van Liere, waaruit de van Immerseels stammen, zou voortspruiten uit het geslacht van Aarschot 2 . De stamlijst vangt aan in de eerste helft van de i2e eeuw met een Godevaart van Liere, zoon van Arnout,
graaf van Aarschot 3 . Ridder Jan van Liere was de eerste heer van Immerseel van zijn geslacht. Hij verkreeg van hertog Jan I in 1277 het land van
Wommelgem. Jan van Liere was gehuwd met Ode van Issche en overleed
in 1289.
De familie van Immerseel (van Liere) had nog belangrijke bezittingen in
Antwerpen (Kipdorp), Duffel en Lier ('Bijvang van Lier', dat de dorpen
Bevel, Emblem, Kessel, Nijlen en Gestel omvatte). Van hertog Jan I ontving Jan van Liere 'het ganse land van Wommelgem met al zijn cijnzen,
renten, hoge en lage justitiën' 4 . In 1284 verkreeg hij het visrecht op de
Schijn.
In 1495 sloot het echtpaar Jan van Belle-Christiaen van Ymmerssele een
overeenkomst af met Hector en Servaas van Ymmerssele en verkregen
daarbij een 'hoeve met huizingen, hoven, gronden, landen, beemden en
bossen, samen ca. 23 bunder, geheten " 't goed van Hulingrode" gelegen
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in de parochie Wommelgem tussen het land van het O.L. Vrouw-kapittel
van Antwerpen aan de ene kant en het erf van de begaarden aan de andere kant, verder een beemd tot de hoeve behorende, gelegen te Scheenbroeck' 5 .
In Wommelgem omvatte het landgoed Immerseel ruim 100 ha. Wanneer
Godfried van Immerseel het landgoed in de 146 eeuw erfde, bevatte het
een 'winhove' en 59 bunder land tussen 'de Coubeke aen d'een sijde, en
Rollebeke by 't voors. hoff van Ymmersele'. Verder de heerlijkheid van
Wommelgem, 'item noch een wintmolen die binnen corte jaeren affgebrandt' is6.
In de tweede helft van de 156 eeuw werd het landgoed beschreven als
volgt:
'... tdorp van Wommelgheem metten hove, metten heerlicheyden van alle
kueren ende brueken totten leveringen ende met zynen andere toebehoorten, welc dorp paelt metten eenre zyde aen tdorp van Doerne ende
metten ander zyde aen tdorp van Ranst, metten ander zyden aen Vremde,
streckende metten herstraeten neven tdorp van Borsbeke. Te wetene
eene hoeve groot wesende omtrent LIX buynder luttel min oft meer, daer
af de LV buynder liggen tusschen de Coubeke, aerde ende bogaert..., item
eenen windmoelen..., item beyde de watermoelen, daeraf deene was een
corenmoelen ende dander een smoutmoelen, elc wesende een half leen,
zyn binnen corten jaeren voerleden tsamen afgebrandt ende bliven te nyente. Item d'wechgeldt opten dyck van Wommelgheem'7.
In 1521 heeft Adriaen Pot 'een hoeve van 24 bunder land en groese' (nu
hofke Moons of Yzermans) in leen van 'heer Jan van Ymmerselle' 8 .

Naar een gravure van Ie Roy (i ye eeuw). In de rechterbovenhoek het wapen Immerseel.
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De heren van Immerseel waren de machtigste heren van het land van Rijen. Zij deden het er geregeld stuiven. Hun bastaardzonen vochten om
hun rechten met de wettige kinderen. Eén van Immerseel vocht in de
Guldensporenslag, 'maar tegen de Vlamingen onder Franse vlag'9.
Van 1375 af gingen de van Immerseels een politieke rol vertolken in Antwerpen 10 . Ridder Karel van Immerseel is markgraaf van het land van Rijen (1375-1391), een 'Johan d'Ymmersele' is schout van Antwerpen (13821387), enz. 'Dit geslacht leverde niet minder dan zeven markgraven 11 aan
de stad Antwerpen' 12 . Eén van de eerste burgemeesters van de Scheldestad was een van Immerseel, namelijk Jan, die later zijn naam aan de kapel van Boergondië in Antwerpen zou verbinden (bouwjaar van de kapel
tussen 1493 en I497)13. Hij was gehuwd met Josina Tolling (Tollinck) en
overleed op 18 februari 1504. Zijn vrouw stierf op 20 december 1503. Beiden werden begraven in de kathedraal van Antwerpen.
In mei 1393 droeg Jan van Immerseel bij tot onderhoud van de vesting
Antwerpen.
Half oktober van het jaar 1304 moest de stad Mechelen aan hertog Jan II
1400 tournois betalen als korting op de 16.000 tournois die zij hem schuldig is, wegens de moord op ridder 'Godefroid de Lierre (de Lira), seigneur
de Wommelghem'14.
Het wapen van Immerseel is vrij eenvoudig: op een veld van zilver, met
drie leliën van sabel (zwart) met afgesneden voet. Eerder had het geslacht
een zegel: 'Heer Jan, gezegd van Immersele, ridder, heer van Wommeleghem; de schepenen dier plaats gebruiken zijn wapen als dorpszegel; de
drie sleutels rond het schild zinspelen op de dorpspatroon Sint-Pieter'15.
De heren van Immerseel lieten hun gronden bewerken door laten. Die
hadden het niet makkelijk. Frans Nooyens verhaalt hoe de laat van de Immerseelhoeve in 1477 het graan van heer Jan naar de molen moest voeren,
alsook al de wijn die op het 'opperhof ingelegd zou worden 16 . Wanneer
de heer op de burcht verbleef, waren de lasten nog zwaarder. De laat
moest hem op zon- en heiligendagen naar de kerk voeren en mocht niet
vergeten voor brandhout te zorgen. 'Kwam de heer met paarden naar Immerseel, dan mocht de laat ze strooien. Als vergelding voor het verbruikte stro mocht hij de mest van de paarden behouden "om te leggene opt
voirs. lant", want nooit mocht hij stro of mest verkopen' 17 . Driemaal per
jaar moest de laat zijn heer in Mechelen aan zijn woning afhalen om hem
over en weer naar Wommelgem te voeren.
Het houden van duiven was voor de heer een aangenaam en winstgevend
bedrijf. Daarom had elke heer een 'duifhuis'. Mits een sister evene te betalen en de duiven eten te geven, mocht de laat het duivenmest opruimen
en het benutten voor zijn land.
Op 9 maart 1464 verhuurde Jan van Deurne als rentmeester der heren van
Immerseel, aan Jacob van den Hese, molenaar, 'drije moelens, te weten
den wintmolen te Wommeleghem met twee watermolens 't Ymmerseele
metten woonhuyse' voor een termijn van twaalf jaar; 'de corenmolen
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mits 33 sisters rog' jaerlicx ende slachmolen ende woonhuyse metten
wechgelde omme 5 pond 10 sch. grooten brabants'. De molenaar had jaarlijks recht op 'eene tabbaert vander levenreyen en gelyc heuren andere
knechten van 't hof van Immersele'18. Op 24 januari 1470 werd de windmolen verhuurd aan Fiers voor 23 sisters rogge op voorwaarde geen vuur
te zullen maken op de molen19.
In 1589 werd het kasteel ook het slachtoffer van een verwoestende inval
van de Hollandse troepen. Nochtans is over de i6e eeuw in Wommelgem,
door gebrek aan dokumenten, weinig bekend, ofschoon het een zeer woelige periode is geweest met de beeldenstorm en het regentschap van Alva, waarbij de dorpen rond Antwerpen vol 'ruyteren ende voetkneghten'
lagen. Onze streken hadden bovendien te lijden van de Waalse krijgers,
die in dienst van de Spanjaarden stonden. Er was de strijd tussen Oranje
en Farnese, waarbij onze dorpen voor zware belastingen werden geplaatst.
Het is moeilijk klaar te zien in de troepenbewegingen die in de i6e eeuw
plaats gehad hebben. Het kwam ook tot een beleg van Antwerpen. Om
zich van levensmiddelen te voorzien werden de dorpen rond de Scheldestad geplunderd.
Toen een aanval van Farnese op het Staatsenleger in Bergen-op-Zoom
mislukte, werden de Hollanders blijkbaar een beetje overmoedig en eisten het onmogelijke van onze dorpelingen. Omdat de Wommelgemnaars
vermoedelijk niets meer wilden of konden afstaan, kwam het einde mei
1589 tot de zwartste bladzijde uit onze geschiedenis. De parochiekerk
werd in brand gestoken en alle huizen van het dorpscentrum ondergingen hetzelfde lot. Ook de burcht van Immerseel werd lelijk toegetakeld.
Dirk van Immerseel liet herstellingswerken aan het gebouw uitvoeren.
Zo moesten in 1589 twee Edegemse 'dekkers' op de schans in Wommelgem dakwerken uitvoeren. Dr. Van Passen meent dat de schans 'de bekende Immerseel' is geweest20.

Heren van Wommelgem, tak van Immerseel (naar Jos Goolenaerts)
1. Jan van Lier, ridder, in 1267.
2. Jan van Liere. Hij ontving van hertog Jan I het land van Wommelgem.
Was gehuwd met Ode van Issche en overleed in 1289.
3. Arnold van Liere, ridder, markgraaf van Antwerpen. Huwde met
Margareta van Bouchout en is overleden in 1333.
4. Jan van Liere, die getrouwd was met Catharina van Leefdael.
5. Godfried van Immerseel. Huwde driemaal:
- in 1349 met Maria van Crainhem,
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6.

7.

8.

9.
IQ.
11.
12.
13.

- daarna met Beatrice van Duffel, uit het beruchte geslacht Berthout,
- Amelberga Uyts.
Arnold (uit eerste huwelijk van Godfried) van Immerseel. Huwde in
1414 met Isabeau Kets en daarna met Catharina van Sompeke.
Arnold stierf in 1434. Hij was burgemeester van Antwerpen van 1413
tot 1419.
Arnold van Immerseel. Herbouwde het kasteel in Wommelgem.
Hij overleed in 1450 en werd 'te Mechelen in 't klooster der geschoende Karmelieten' begraven. Onder de graftombe is te lezen:
Hier leyt begraven Aert van Liere, die men
heet Van Immerseele, heer van Wommelghem
van der Ameyen en in Iteghem, sterft MCCCCV21.
Elisabeth van Immerseel. Werd geboren in Lier in 1433, kinderloos
overleden in 1510. Werd samen met haar man, Godevaert van Vilain,
in Mechelen begraven. Op een grafzerk is te lezen dat Elisabeth van
Immerseel 'binnen dese cloester' begraven is op 15 augustus 1510.
Frans van Immerseel, halfbroer van Elisabeth. Was gehuwd met Maria de Lannoy.
Frans van Immerseel (t 1553). Was gehuwd met Margareta Mengelfruyt.
Filip van Immerseel. Huwde met Maria van Daele.
Engelbert. Eerst gehuwd met Josina van Grevenbroeck en daarna
met Maria van Berlo.
Dirk van Immerseel. Huwde met Maria van Renesse. Gedoopt in de
O.L.Vrouwkerk van Antwerpen op 6.11.1572. Overleden circa 1610
(zijn vrouw in 1620).

In het eerste zegel van
Wommelgem is het wapen
Immerseel verwerkt. Het schild
is geplaatst op drie gekruiste
sleutels met de baard omhoog
en zouden wijzen op de
dorpspatroon Sint-Pieter. In de
18e eeuw werd het reliefzegel
nog gebruikt.
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14. Engelbert. Huwde Helena de Montmorency en overleed op 26 september 1648. Evenals zijn voorouders bleek hij een dapper krijgsman
te zijn. Engelbert werd voor zijn diensten in februari 1640 door Ferdinand III tot graaf van Bokhoven bevorderd.
15. Thomas. Huwde met Magdalena 't Serclaes en overleed vóór 22 juli
1677.
16. Ferdinand Albert Hyacint. Is zonder nakomelingen overleden op 22
juli 1677.
17. Karel, broeder van Ferdinand. Was getrouwd met Maria Th. de Coloma. Hij was de laatste heer van Wommelgern uit het geslacht van Immerseel.
De burcht, meer en meer vervallen geraakt, ging in 1751 over in handen
van Lodewijk Alexander de Montmorency en daarna naar Karel Emmanuel de Gavre, die later opgevolgd werd door Leopold Albert Joseph de
Gavre.
Op 20 december 1776 werd Simon Joseph Charles de Neuf de nieuwe heer
van Wommelgem. Meteen ook de laatste. De officiële aanstelling door het
roeren van de grond 'met eene schuppe' had plaats op 8 juli 1778.
De familie de Neuf verscheen in Antwerpen bij de aanvang van de 176
eeuw. Een Simon de Neuf (1620-1655) is tollenaar in Antwerpen 22 . Zijn
zoon, eveneens een Simon, huwde in 1686 met }acoba van Eversdijck en
kreeg de toelating het familiewapen van zijn vrouw over te nemen. Immers, aanvankelijk droeg de familie de Neuf een wapen van sinopel
(groen) met twee balken van zilver, vergezeld door negen gouden sterren.
Het wapen van Eversdijck - en later ook de Neuf - is 'een veld van goud
met drie everzwijnhoofden van natuurlijke kleur. Helm van zilver, getralied, gekraagd en geboord van goud, gevoederd van keel, en gekroond
met de kroon van vijf bladeren. Helmteken: een klimmend everzwijn.
Dekkleden van goud en sabel.'
Afstamming de Neuf:
1. Simon de Neuf x Anna Steymans
2. Simon de Neuf
0 10.8.1644
t 1714
x 4.5.1686
Jacoba Maria van Eversdijck, d.v. van Eversdijck-Van Cromsteyn
° 1657
t 1711
3. Simon Balthazar de Neuf, licentiaat in beide rechten,
0 Antwerpen 15.5.1688
t 1740
x Antwerpen, St-Joriskerk, 23.2.1710
Charlotte de Gat, d.v. Andries en Charlotte Schenaerts
0 21.4.1687
t 1720
[02

Kreeg als huwelijksgift het 'goed Ter Linden' in Edegem 23 . Na de dood
van zijn vrouw werd Simon Balthazar priester.
4. Simon Carolus de Neuf
0 24.11.1711
t 17.3.1768
x Antwerpen 18.9.1733
Maria Suzanna van Colen
0 1711
t 1761

5. Simon Josephus Carolus de Neuf, laatste heer van Wommelgem,
0 6.11.1734
ï 3-H-I793
x 6.2.1755
Filippina Josepha du Bois, vrouwe van Aissche
t 24.1.1762
Simon Josephus Carolus de Neuf was een 'typische persoonlijkheid in de
Antwerpse financiewereld'. Had een 'hartstochtelijk verlangen naar onroerende goederen en was bovendien bezeten door een soort bouwkoorts' 24 . Hij beschikte dan ook over heel wat eigendommen, onder meer
Ter Linden, Sobrechtshof en Kattebroek in Edegem, een herenhuis aan
de Paardenmarkt in Antwerpen, een eigendom in Deurne, enz.
Het echtpaar had twee dochters:
- Anna Henrietta (° 1757)
- Maria Carolina (° 1759), die huwde met Carolus du Bois van Vroylande.
De twee dochters waren dus vrij jong wanneer hun moeder stierf. Na het
overlijden van vader in 1793, kwamen de goederen onder Wommelgem
toe aan de oudste dochter Anna Henrietta. Zij werd geboren in Antwerpen op 27 januari 1757 en was eerst gehuwd met ridder Theodoor Jozef
Laurent van de Werve, die jong overleden is. Dan hertrouwde Anna Henrietta te Antwerpen in 1782 met graaf Charles Jacques Pierre Ignace Gérard d'Oultremont (° Antwerpen 11.7.1753).
In 'Geschiedenis van Edegem' van dr. Van Passen is te vernemen (pagina
189 en volgende) dat de twee dochters bij het overlijden van vader, het
aanzienlijk bedrag van 1.793.427 fl. te verdelen hadden. Ter Linden kwam
ook toe aan Anna Henrietta. Bij het vroegtijdig overlijden van haar zuster
(1795), ging het vaderlijk erfdeel van Simon de Neuf eveneens naar de enige overlevende dochter Anna Henrietta. Het echtpaar d'Oultremont-de
Neuf was dus bijzonder vermogend.
Charles d'Oultremont had het verre van gemakkelijk in de bewogen Franse tijd. Hij stond op de lijst der bij de Franse bezetter verdachte personen,
omdat hij in zijn woning te Antwerpen priesters hielp. In Ter Linden te
Edegem liet hij zelfs godsdienstige oefeningen toe. Hij schonk het aanzienlijk bedrag van 290.000 fr. als steun aan de Boerenkrijgers. Charles
d'Oultremont overleed op 25 maart 1802 en werd in Wégimont begraven.
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Volgens Stockmans zou de weduwe met haar gezin dan het kasteel Zwarte Arend in Deurne hebben betrokken, waar ze zich geheel aan liefdadige
werken wijdde 25 . De weduwe kwam ook voor op de verdachtenlijst wegens haar houding tegen de Napoleontische godsdienstpolitiek. In 1810
werd zij in Parijs voor enige tijd opgesloten. Nochtans zou haar zoon
Francois in 1814 sneuvelen in dienst van Napoleon. Anna Henrietta had
vergeefs op vrijstelling van haar zoon aangedrongen.
Anna Henrietta de Neuf overleed op 19 maart 1830. Zij heeft vijf kinderen
gehad, maar bij haar overlijden was er nog slechts één in leven, namelijk
graaf Emilius Carolus Desiderius Antonius Josephus d'Oultremont, die
in Antwerpen geboren werd op 21 juli 1787. Na zijn overlijden erfde zijn
dochter Emilia Olympia Maria Antoinetta zijn goederen. Zij was gehuwd
met Victor Josephus Ghislain.
Daarna gingen de goederen door erfenis naar baron Adrianus Emmanuel
Ghislain, oudste zoon van vorige eigenaar. Ten slotte zou Fredegandus
Cogels het aanzienlijkste lot - waarop Immerseel zich bevond - aankopen. Antoine (° Deurne 5.6.1893), oudste zoon van Fredegandus Cogels,
zou een produktief verkavelaar worden onder de benaming N.V. Venneborg, eerst in Deurne en daarna in Wommelgem (Immerseel).
Antoine Cogels was in 1920 gehuwd met gravin Ghislaine Cornet d'Elzius de Peissant (° Beigem 2.1.1899). Hun enige dochter, Irmy, huwde met
Leopold Agie de Selsaeten (° 30.9.1916^ 2.10.1983).
Over de burcht Immerseel was in 1962, toen de laag gelegen gronden werden opgehoogd, al lang geen sprake meer. Het kasteel, na 1589 voor een
groot gedeelte onbewoond, werd nog eens geteisterd door een brand die
op 19 april 1864 om 15 u. ontstaan was 'op de twee daarbijhorende pachthoeven, bewoond door de kinderen Lucas en door de landbouwer Huybrechts. De woningen, stallen, met al de meubelen, paard, verschillende
hoornbeesten, enz. werden de prooi der vlammen' 26 .
Werd de burcht Immerseel eveneens geteisterd, dan moeten de twee
pachthoeven toch wel het meest van de vuurhaard te lijden hebben gehad. 'De brand werd veroorzaakt door een genster, die in het voorbijrijden uit een lokomotief (dienende tot de versterkingswerken rondom Antwerpen) 27 zou ontsnapt zijn en op één der daken van genoemde hoeven
gevallen is'28.
In 1885 werd de burcht, geheel tot puin vervallen, gesloopt door zijn eigenaar, senator Fredegandus Cogels. Het landgoed had toen nog een oppervlakte van 32 ha. De grondvesten liggen nu begraven onder steen en asfaltbeton.
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Domein en kasteel Selsaten

ALOIS SLEDSENS

Het landgoed 'Selsaten' (Selsaeten] duikt voor het eerst op in de aanvang
van de i2e eeuw en was oorspronkelijk een omheind gebied. Van een
Frankisch landbouwsysteem zal dan wel geen sprake geweest zijn. Selsaten kan zich door de eeuwen heen op een zelfstandigheid als landgoed beroemen. Een eerste vermelding van het omheind gebied dateert uit 1146,
maar het landgoed draagt dan de benaming 'Haga' of 'Ter Hage'. Volgens
Gyselings is er evenwel in het jaar 1101 reeds sprake van 'Zelzaten'1 maar
in 1147 toch ook nog als 'Haga' 2 .
In 1146 had de abdij van St-Michiel van Antwerpen de hoeve en gronden
'Haga' in het bezit gekregen van Alscanus, deken van Broechem, die het
als erfrecht bekwam 'van zekeren Amelricus, die het gekocht had van
Gascelinus Hirci, wiens vrijgoed het was' 3 . Zo mag dus worden aangenomen dat 'Ter Haga' reeds bestond in de i ie eeuw.
Soms worden 'Haga' en Selsaten samen vernoemd: 'Curtum de haga cum
molendius de Immersele et terram de Selsaten cum duabus partibus decime illinus' (een akte uit 1155). De bevestiging van dit bezit volgt in 1157 in
de pauselijke bulle van Adrianus VI 4 . Het zou dan wel eens een burchthoeve geweest kunnen zijn.
Met de familie van Berchem als eigenares van Selsaten tekent zich een
duidelijk voorbeeld van landadel af; zij liet een aanhorige groep van
pachthoeven oprichten. De familie liet in de burchthoeve een kapel bouwen, waarvoor de toelating verkregen werd van paus Clemens VII in
1388. Door een latere eigenaar, Jan d'Affaytadi, werd de kapel in 1685 herbouwd. Op het einde van de 176 eeuw werden zelfs regelmatig twee missen in de kapel opgedragen 5 . Bij een volgende verbouwing bleef de kapel
zo goed als behouden en bestaat overigens nog. Twee glasramen zijn toegewijd aan de H.Jozef enerzijds, aan de H.Antonius van Padua anderzijds.
Het was een domein dat, met Selsaten en Haga, een naamduo vormde,
dat ook in het Oost-Vlaamse Zelzate werd aangetroffen. De vraag kan gesteld worden of Selsaten en Zelzate met mekaar iets gemeen hebben fi .
In 1506 is Wouter van Berchem eigenaar van Selsaten. Hij was een zoon
van Jan en Agnes Baus. Jan van Berchem had in 1483 nog een geschil met
de St-Michielsabdij betreffende drie stukken beemd7.
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Op 31 juli 1527 werd het goed Selsaten beschreven als volgt:
Extract uit een brief van hof en hoeve te Wommelgem genaamd 'tgoet te
Selzaten'.
1) het omwaterd stenen huis of opperhof en de berg waarop het staat;
2) nederhof met diverse huizingen, namelijk het woonhuis van de laat of
pachter, schuur, stallen, enz., deels voor pachter, deels voor opperhof,
'cruythoff' en boomgaard. Nederhof is gelegen aan opperhof; alles samen genaamt' 'tgoet ter Zelzaten';
3) kapelrij van het voors. hof;
4] andere boomgaard, 112 b. groot, gelegen bij opper- en nederhof, alsmede een ander stuk land tegenover voors. hof gelegen, dat met een hek
of 'veecken' sluit, groot 27 1/2 bunder. Een ander stuk land, gelegen bij
het laatsten, geheten 't Hallen Block.
5) een ander land, 3 bunder, genaamd den Hooghen Aerdt; i bunder land
op 't Craeyer velt is verkocht, 7 1/2 bunder hooibeemd en 9 1/2 bunder
groenten of weidenen een stuk bos van i 1/2 bunder, samen 52 bunder,
niet inbegrepen berg en grachten van de opperhoeve, wel de nederhoeve, kruidtuin en boomgaard.
6) stuk erf dat moer is, genaamd Vinckenbemmer gelegen te Westmalle
tussen fan van Berchem en ridder Fredrick van Penissen zijn moer.
7) 5 capoenen erfcijns per jaar op goed van Lauwerys inden Witten Valck
te Boechout en (?) capoen op goed van Jan Verbeecke te Wommelgem.
Alle percelen en renten zijn eigendom geweest van heer Henrick van
Berchem, ridder en van Catharina Meeus, zijn gezellin, moeder van
voors. Thomas en zijn zusters, op 15 november 1527 door Catharina van
juff. Agnes van Berchem, wettige voordochter van Henrich gekocht 8 .
Op 29 december 1535 werd het ganse eigendom (oppervlakte circa 80 ha.)
door Thomas en Barbara Werner (of Werneer), verwanten van de familie
van Berchem, verkocht aan Jan d'Affaytadi. Hij herbouwde het 'kasteel'
in Toskaanse stijl. Het gebouw was één der mooiste van de burgerlijke
bouwwerken in de streek. Slechts enkele jaren na het beëindigen van de
bouwwerken, in 1542, werd het prachtig kasteel de prooi der vernielzucht van de troepen van Marten van Rossem. Met een leger van 15.000
manschappen maakte 'zwerten Merten' eerst de Kempen onveilig, waarna een aanval op Antwerpen mislukte. De krijgers van Marten van Rossem vierden dan hun wilde woede bot op de omliggende dorpen. Zo gingen onder meer de kastelen Sterckshof, Gallifort en Ter Rivieren in Deurne, Zevenbergen in Ranst en Selsaten in Wommelgem in de vlammen op.
Alleen 'Vordenstein' in Schoten bleef van verwoesting gevrijwaard 'om
de goede wijn die de bevelhebber gedronken had'. Het kasteel Selsaeten
kreeg toen een tweede naam: 'Het Verbrand Hof.
Jan d'Affaytadi moet wel bitter teleurgesteld geweest zijn. Hoe kapitaalkrachtig hij ook was, de diamanthandelaar liet het kasteel minder luxueus heropbouwen; het Toskaans karakter was voor het grootste deel niet
meer aanwezig. Ook het park werd verwaarloosd.
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Het waterslot was omringd door brede wallen en met het vaste land door
een ophaalbrug verbonden.
De gronden op de hoeven van Selsaeten zijn steeds beter bewerkt geweest dan de andere in Wommelgem. Oorzaak hiervan is dat de bewoners zich bij naderend onheil snel met paarden en have op het versterkt
'speelhof' konden terugtrekken. Zo verklaarden de schepenen Jan Van
Beerendonck, Costen Segers en Gillis Puttoors op 5 februari 1593, dat het
land van de hoeven 'Cosmas de Lafaitati onder Wommelgem' sedert 'de
reductie van Antwerpen nu omtrent 7 1/2 jaar geleden' (Farnese 1585),
eerder gekultiveerd is geweest door Cornelis Seliaerts en daarna door
Willem Jordaens, die met de weduwe van Cornelis Seliaerts is getrouwd.
Ook te voren zijn 'de gronden meer bewerkt geweest dan andere gronden
omdat al de gronden aan de hoeve liggen en de bewoners zich binnen de
versterking van het hof ophielden, wat ze nu nog doen. Zodra de pachter
iets hoort, vliegt hij met zijn paarden op 't hof' 9 .
Op ii februari 1614 verkochten Cosmas en Cesar d'Affaytadi de Kuyfbeemd (in 1617 'den Knuyff') in de Hulst, om herstellingswerken aan het
kasteel te kunnen betalen10.
Op 12 december 1617 verhuurde 'Jonker Johan Charles de affaitadi, heer
van Broderick', met volmacht van zijn broer Cesar, in eigen naam en die
van zijn vader, aan Adriaen Brouwers, schout van Wommelgem, en aan
Cornelis Swanen, sekretaris van Ranst,
' 'thoff van Selsaeten te Wommelgem' voor 12 jaar vanaf 15 maart 1618 tot
15 maart 1630 voor de som van 1800 gulden, namelijk 600 gulden nu en
1200 gulden volgend jaar te betalen. Zij zijn vrij van lasten en cijnzen, behalve gewone lasten.
Beschrijving:
1) Het hof met de 'ruspleyne tot blinden muer', inclusief stallingen,
boomgaard omringd door water, een 'stelleye mette uytlaet in de
groote schuere' ... inclusief het stro, behalve '80 mandelen' nog te leveren, inbegrepen mest en aarde.
2) Blok land voor het hof naast de grote 'leye, het hallen block'.
3) Perceel'het middenblock'.
4) De 'grooten aert met het prieel' met de er op gezaaide granen en een
beemd gelegen bij de 'Schijntbeke', waarvan 'Dielis Goormans en consorten de helft houden en een teenboske aen het hoff'. Alles samen buiten hofgracht 8 bunder.
5} 't Schaarhout en struikeiken (als die afgekapt worden, moeten er 2
nieuwe geplant worden).
6J Meubelen volgens inventaris.
Verplichtingen: schouw van het wagenhuis verder optrekken - voetwegenis verlenen over 't Vinckenblock - elk jaar 6 fruitbomen doen planten - wegen en watering onderhouden.
Onderverhuring toegelaten.
Indien de wapenstilstand wordt verbroken en er oorlog komt, mag de termijn op 18 jaar gebracht worden in plaats van ia 11 .
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Gedurende ruim 270 jaar bleef het domein en kasteel in het bezit van de
familie d'Affaytadi. Op 17 november 1807 werd het overgedragen aan Jan
Willem Ie Grelle, waarna het landgoed in 1890, door erfenis, eigendom
werd van Gustaaf Agie. Sinds de heropbouw van het kasteel kort na 1542
door Jan d'Affaytadi, moeten er toch wel enkele verbouwingen hebben
plaats gehad. De illustraties wijzen dit uit. Een laatste grondige verbouwing werd uitgevoerd in 1897 volgens de plannen van architekt Alfons
Van der Gucht. Hij voerde een neo-Vlaamse renaissance-stijl door. De
hofgracht werd langs de voorzijde gedempt en een alleenstaand torentje,
overblijfsel van de vroegere praal, werd gesloopt. De grondvesten zijn
nog aanwezig.
Bouwmeester Van der Gucht had bijzondere aandacht voor de i6e-eeuwse toren, die hij dan ook, samen met de kapel, bewaard heeft. De neogotische kapel werd na 1542 door Jan d'Affaytadi gebouwd. Ook de lambrizering is neo-gotisch. Eenvoudig gepolychromeerd altaar. Achtkantig houten ribgewelfje op consoles.
Van der Gucht flankeerde het rechthoekig kasteel met vier hoektorentjes,
wat het gebouw aan elegantie deed winnen. De omwalling is later bijna
volledig gedempt. Het kasteel is in baksteen opgetrokken met dakkapellen. De voorgevel is iets rijker uitgewerkt. Daarin zijn de wapens te bemerken van Agie en de Cocq.

Familie van Berchem
De familie van Berchem stamt oorspronkelijk uit het geslacht der Berthouts. Bij de wording van Brabant hebben de Berthouten een aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen. In de i2de eeuw waren de hertogen van
Brabant gedurende ruim twintig jaar in een waar bloedbad gedompeld
met de Berthouten, die de heerschappij van de hertogen van NederLotharingen niet wilden erkennen. In de geschiedenis staat deze strijd
als de 'Grimbergse oorlog' geboekt. Het is pas op 10 oktober 1159, toen de
burcht Berthout in Grimbergen werd verwoest, dat een einde kwam aan
de bloedige kamp 12 . Het geslacht der Berthouts had in Grimbergen de
'Senecca-burcht' in het bezit. Het was Godfried III, hertog van Brabant
(1142-1190), die, terwijl Wouter van Berthout op Kruistocht was, de
burcht in de vlammen deed opgaan13.
De verschillende vertakkingen van de familie Berthout hebben aanleiding gegeven tot heel wat verwarringen. In de i2de eeuw immers was de
burgerlijke stand nog onbekend. De middeleeuwse bezitters van heerlijkheden eigenden zich meestal de naam toe van plaatsen, waar zij zich vestigden en er hun kasteel of burcht bouwden. Zo ontstonden uit de Berthouten de geslachten van Ranst, van Doerne, van Herlaer en vele andere, al naargelang de plaats waar zij zich vestigden 14 . Die verschillende
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vertakkingen zijn in de loop der eeuwen niet gemakkelijk om volgen. Het
gemeen wapen der familie is, op enkele toevoegingen of kleine wijzigingen na (bijvoorbeeld verandering van de grond of toevoeging van een vrij
kwartier of kanton) in al deze stammen behouden: een zilveren veld met
drie rode palen.
De families Berthout en van Berchem hebben in de Neerdorpen belangrijke bezittingen gehad. Dat was onder meer het geval in Ranst, Vremde
en Wommelgem, maar ook in Schilde, Berchem, Mortsel, enz. Wouter IV
van Berchem, heer van Berchem, werd ook wel eens Wouter van Ranst of
van Doggenhout genoemd, omdat hij veelal op dit kasteel verbleef 15 . Het
was de feodale periode (leenstelsel), waarin verschillende 'enclaves'
voorkwamen die tot één of ander leen (of heer) behoorden of die als allodiaal (niet leenroerig stelsel) in volstrekte eigendom van een persoon afhingen. Te Wommelgem kunnen we in de vroege middeleeuwen dergelijke allodiale goederen ontdekken op Immerseel, Sompeken en Selsaten.
De familie van Berchem heeft ook het hof van Sompeken in Wommelgem
in het bezit gehad. In een cijnsboek, daterend uit 1580, doch gekopieerd
van oude cijnsboeken en -rollen uit 1469, komt de naam van Berchem enkele malen voor 10 .
In de 136 eeuw heeft de familie van Berchem een definitief uitzicht gegeven aan de burchthoeve Selsaten en zou in de i4de eeuw overgaan tot een
belangrijke kerkelijke stichting, die door Willem van Berchem, heer van
Malle, werd ingesteld.
Enkele gekende eigenaars uit het geslacht van Berchem van het landgoed
Selsaten zijn o.m.
- fan van Berchem ('Grote Jan'), die niet alleen voor de helft heer was
van Oostmalle, maar ook allodiale heer van Selsaten. Hij stierf in 1430.
}an van Berchem huwde Dierike de Cock van Bruchem, dochter van
Gerrit de Cock (heer van Bruchem en van Kerkwijk) en van Elisabeth
van Nederven 17 . Zij hadden drie zonen en drie dochters die lang de
bezittingen van hun ouders onverdeeld hebben gelaten. Dierike de
Cock overleed in 1431.
- Jan van Berchem, zoon van 'Grote Jan', werd na 1431 de nieuwe eigenaar van Selsaten. Hij was burgemeester van Antwerpen en huwde
tweemaal: eerst met Margareta van Voorhout op 7.9.1437 en daarna
(mei 1464) met Catharina vanCoelputte (t 4.2.1523).
'Grote Jan' was een zoon van Willem van Berchem (T 1416) en van Elisabeth van Haemstede (Willem huwde een tweede maal met Sapientia
Roggeman). Willem van Berchem was een zoon van Jan van Berchem
en kleinzoon van Walter III van Ranst-Berchem, heer van Oostmalle
voor de helft en eigenaar van Selsaten. Hiermee zitten we dan in de
146 eeuw.
- Wouter van Berchem, zoon van Jan, verkocht Selsaten in 1512 aan zijn
broer Hendrik, die op trouwen stond met Catharina Meeus 10 .

I K)

Kasteel Selsaeten naar een gravure van Ie Roy ( i j e eeuw). In de rechterbovenhoek het
wapen van d'Affaytadi.

Het kasteel Selsaeten vlak voor de laatste verbouwing in 1895.
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Familie d'Affaytadi
De familie d'Affaytadi (of de li Affaytadi) is afkomstig uit Cremona in Italië, waar zij de belangen van de Nederlanden beheerde. Maar de werkzaamheden van de familie strekten zich ook uit naar Portugal, Frankrijk,
Duitsland en Engeland. Een Franciscus d'Affaytadi was raadsman van
de koning van Portugal. Tijdens de oorlog tegen de Duitse prinsen kreeg
Karel V financiële steun van Jan Carolus d'Affaytadi. Het is deze Jan Carolus die zich in 1498 in Antwerpen vestigde, maar eerder al handel dreef
in Brugge 19 . In Antwerpen beheerde hij, samen met zijn broer Jan Baptiste, een suikerraffinaderij in de Raapstraat. Nog andere familieleden vestigden zich elders in ons land, o.m. te Lier, Leuven en Mechelen. De familie schonk twee glasramen aan de St-Gummaruskerk van Lier, wat ook
gebeurde door de familie van Immerseel.
Jan Carolus d'Affaytadi zocht, als één der meest vermogende kooplieden
van de Scheldestad, naar een paleiselijk lusthof en vond dit in het domein
Selsaten. Hij kocht het goed, 60 bunder groot, voor 8.300 gulden, liet het
gebouw slopen en in de plaats daarvan kwam één der prachtigste kastelen van de burgerlijke bouwwerken. Over Jan Carolus d'Affaytadi vermelden de adellijke brieven (1563) dat hij, tijdens de regering van de koning van Hongarije, de stad Antwerpen met sukses verdedigde tot Karel
V met zijn troepen toekwam. Hij vervulde ook een belangrijke rol bij de
verdediging van Antwerpen tegen Marten van Rossem, die niettemin het
kasteel van d'Affaytadi in Wommelgem in de as zou leggen20.
De verwoesting van Selsaten in 1542 betekende een zware slag voor d'Affaytadi. Hij liet het weliswaar heropbouwen, maar daarna verbleef hij
meestal op zijn landgoed in Gistel, waar hij in feite zijn woonplaats had in
Lier. Hij overleed daags voor Kerstmis van het jaar 1555 en werd in het
koor van de Gistelse kerk begraven. Zijn vrouw Lucratia d'Affaytadi - zij
was een nicht van haar man - overleed op 15 maart 1569 en werd in Lier
begraven. Het echtpaar liet zes kinderen na.
Ook in de wereld van de diamantnijverheid heeft de naam d'Affaytadi
een bekende klank. Zo is er het verhaal over de 'wereldbefaamde' diamant van Karel de Stoute, de 'Sancy' genaamd, die door de gebroeders
Jan Baptiste en Jan Carolus d'Affaytadi in 1554 aan koning Philips II,
zoon van Karel V, verkocht werd naar aanleiding van zijn huwelijk met
Maria Tudor. De diamant, die op een bepaald ogenblik zoek geraakt was,
had toen een fabelachtige waarde.
In de periode dat onze gewesten zeer te lijden hadden door het oorlogsgeweld, lag Selsaten er zeer verwilderd bij. 'De nieuwe boomgaard op het
hoff Cosmas de lafaitadi, nu geworden het Verbranthof, is in 1581-82
gans verwilderd en vol doornen gegroeid. De doornen, reeds dik geworden, werden uitgedaan door Merten Wijnants. De boomgaard werd omgespit en met jonge fruitbomen beplant21.
Op 28 april 1614 verkocht Jan d'Affaytadi aan Gillis Goormans-Janneke
112

de Wilde een hoeve, genaamd 'Crelle' voor 93 gulden 15 stuivers, groot 11
bunder 22 . In dezelfde periode verkocht hij nog drie stukken land aan
Adriaen De Backer-Digna Verlinden. Het eerste stuk paalde ten oosten
aan de weg 'soe men gaet naer de Pietinge'; het tweede stuk ten noorden
van de kerk en het derde stuk was gelegen over de heerbaan over de voetweg 'soe men van den Stommen naer Antwerpen gaet'23.
Wapen d'Affaytadi:
Van azuur met een toren van goud en de poorten van sabel.
Leuze: 'Je vive en espoir'.

Van Ie Grelle naar Agie
Door de familie d'Affaytadi werd Selsaten op 17 november 1807 verkocht
aan Jan Willem Ie Grelle. Later kwam het domein door huwelijk in handen van de familie Agie.
Hendrik Jacob Ie Grelle is de eerste van de Antwerpse tak die in de adelstand verheven zou worden op 29 januari I79424. Hij nam het oude wapen
over van de familie de Schepper (de grootmoeder van Hendrik Jacob
droeg de naam Anna de Schepper): 'In 't hoofd drie letters A en in de voet
een roskam van goud'. De letter A in het wapen is tot nog toe niet verklaard kunnen worden.
Hendrik Jacob Ie Grelle was van Antwerpen. De familie heeft onder meer
bezittingen gehad in Wilrijk (Vallaerhof en Steytelinck), Gestel, Ranst
(Doggenhout), Merksem, enz.
In de poortersboeken is de eerste Ie Grelle die in Antwerpen opduikt, als
volgt opgetekend: 'Veneris, 28 novembris 1670, Guilliam Legrelle, pasteybacker, geboren in Ath' 25 . De familie werkte zich stelselmatig op, eerst in
een suikerraffinaderij, daarna in de katoendrukkerij en de lakenbereiding.
Guilliam Ie Grelle kwam van Edingen. Van pasteibakker werkte de familie zich op tot bankier. De Oostenrijkse regering moedigde de oprichting
van manufakturen aan door het verstrekken van vele voordelen. Zo werden in de meeste steden, niettegenstaande de tegenstand van de gilden,
bevoorrechte fabrieken opgericht die katoen, tapijten of porselein vervaardigden. Wie het waagde, kreeg de kans zich op te werken. Tot deze
groep, die ondanks de soms felle tegenstand, de basis uitbouwde voor de
ekonomische heropbloei, behoorde de familie Ie Grelle. Eerst vindt men
de familie in de suikerraffinaderij. Willem en Jan-Frans Ie Grelle hadden
in de i8e eeuw een firma, die onder meer Engelse stoffen invoerde. In
1740 kreeg Jan-Frans het aan de stok met de gilde der uitsnijders voor de
verkoop van geverfde Limburgse lakens. In 1755 deden de gebroeders Ie
Grelle een aanvraag tot oprichting van een papierfabriek.
Willem Ie Grelle werd in Antwerpen geboren op 22 december 1701 en

huwde op 29 oktober 1732 met Anna Maria
Isabella Mertens (° 15.4.1707). Zij overleed
nog geen volle tien jaar na haar huwelijk (i
maart 1742); haar man stierf op 17 september 1771. Een kleinzoon van het echtpaar,
Carolus Paulus Francis Ie Grelle (° 1772)
was in de eerste helft van de 196 eeuw eigenaar van het kasteel 'Doggenhout' te Ranst.
Hij overleed ongehuwd.
Jan-Frans Ie Grelle zag het levenslicht in
Antwerpen op 29 december 1703 en huwde met Maria Isabella de Broëta.
Jan-Frans overleed op 9 maart 1759 en zijn vrouw op i augustus 1770.
Midden de i8e eeuw werd in Antwerpen één der eerste katoendrukkerijen opgezet. Rijke families als de Moretussen en de Pret investeerden in
de gewaagde onderneming. Toen één der stichters van de vennootschap,
Adriaan Janssens (gehuwd met Maria Theresia Jacobs) overleed, werd
zijn plaats ingenomen door zijn schoonzoon Jan-Willem Ie Grelle (° 17
november 1733), die later eigenaar zou worden van het kasteel 'Selsaeten'
in Wommelgem. Bij de aftocht der Fransen stelde de katoendrukkerij vijfhonderd mensen te werk. De firma aan de Beddenstraat had rond 1830
een kapitaal van i ,5 miljoen 26 .
Een andere tak van de familie zou vooral aktief zijn in het bank- en verzekeringswezen. Met het door de handel bijeengebrachte kapitaal richtte
Jozef Jan Ie Grelle (° 15.4.1764) de Bank Ie Grelle op, die na zijn dood door
zijn vrouw Maria Theresia A. Cambier (° 21.11.1765) en kinderen verder
werd gezet. Jozef Jan Ie Grelle bracht het tot schepen van Antwerpen,
maar zijn zoon Gerard (° Antwerpen 6.1.1793) zou de eerste burgemeester van Antwerpen worden na de revolutie van 1830. Hij was 38 jaar toen
hij op 10 februari 1831 tot burgemeester werd verkozen en bestuurde de
stad gedurende 17 jaar.
Samen met Henri en Albert Cogels, ook invloedrijke bankiers uit die tijd,
was Gerard Ie Grelle als afgevaardigde naar het Nationaal Kongres van
1830 gestuurd. Net als zijn vader zette hij zich in voor allerhande liefdadige werken. Hij was één der stichters van de 'Société de charité chrétienne' in 1824, een liefdadige instelling, die het godshuis voor oude vrouwen
en zieken aan de Paardenmarkt in Antwerpen onder haar hoede nam.
Over zijn burgemeesterschap werden heel wat anekdoten verteld. Eens
werd in het schepenkollege een voorstel tot heraanleg van een gedeelte
van de Meir afgewezen, omdat er niet voldoende geld voorhanden bleek.
Waarop burgemeester Ie Grelle de straat op eigen kosten liet aanleggen.
Gerard Ie Grelle kreeg in 1852 van Paus Pius IX de titel van graaf toegekend, met als wapenleuze: 'Nostram presidium Deus'. De erfelijke titel
werd het daaropvolgend jaar door de Belgische koning erkend en in 1871
uitgebreid tot alle nakomelingen.
De eerste eigenaar van het kasteel Selsaeten, na de familie d'Affaytadi
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was dus Jan-Willem Ie Grelle. Hij werd in Antwerpen geboren op 17 november 1733 en was een zoon van Willem Frans (1701-1771] en Anna Maria Isabella Mertens (1707-1742). Jan-Willem Ie Grelle huwde met Maria
Theresia Josepha Janssens (t 3.11.1811), dochter van Adriaan Janssens en
Maria Theresia Josephina Jacobs. fan-Willem Ie Grelle overleed op n januari 1812. Na zijn dood erfde zijn zoon Pierre Joseph Adriaan (° Antwerpen 7 juni 1769) het landgoed 'Selsaeten'. Hij huwde in 1805 met Maria
Charlotte van den Bol (° Antwerpen 23.3.1784), dochter van Jan Karel en
Maria Anna Savary. Uit het huwelijk Ie Grelle-van den Bol werden vijf
kinderen geboren, waaronder Maria Theresia Adela (° 14 mei 1810). Zij
huwde met Theodoor de Cock (° Gent I7.3.i8o8) 27 en erfde in 1841 het
kasteel 'Selsaeten'. Haar schoonzoon Gustaaf Agie erfde op zijn beurt
'Selsaeten' in 1890.
De familie Agie zou uit de omgeving van Dax (Frankrijk) afkomstig zijn 28 ,
waar men de echtelingen Charles Agie-Marie Le Loubère heeft gekend.
Hun zoon Pierre (geboren omstreeks 1734) vestigde zich in de meer bedrijvige stad Lorient. Hij huwde er met Frangoise Marie Nonan en kreeg
15 kinderen. Pierre Agie was in Lorient gekend als 'expert in Chinese
koopwaar' en verbleef trouwens regelmatig in het Verre Oosten. Meer
dan waarschijnlijk is Pierre Agie in tragische omstandigheden omgekomen. In 1805, bij het opstellen van de huwelijksakte van zijn zoon Gregoir, schreef men 'Afwezig en zonder nieuws sedert enkele jaren' 29 . Men
heeft altijd verondersteld dat Pierre Agie schipbreuk geleden heeft en de
verdrinkingsdood gestorven is.
Gregoir Agie (° 1775), die reeds op 19-jarige leeftijd het spoor van zijn vader zou volgen, werd de stamvader van de Antwerpse tak. Hij vestigde
zich te Antwerpen, waar men hem in de handelsmiddens 'Agie de Chinees' zou gaan noemen. In 1805 huwde hij met Rose Sophie Piron (°
1778). Zijn talenkennis bracht hem tot de funktie van konsul van Rusland.
Deze funktie werd door zijn zonen en kleinzonen tot in 1894 verder gezet.
Maar Gregoir zal als één der grootste figuren in de geschiedenis van de
familie opgetekend blijven staan. Hij schreef zelfs een boek over zijn reizen in Duitsland. Gregoir overleed in Antwerpen op 6 september 1837.
Uit het huwelijk Gregoir Agie-Piron werden zes kinderen geboren. Een
zoon, Charles Gregoir Agie, was niet alleen konsul van Rusland, maar bovendien provinciaal raadsman, voorzitter van de kamer van Koophandel
en voorzitter van de Handelsrechtbank. Hij huwde met Francisca Theresia Clementina Bethume en is de vader van Gustaaf Agie, de eerste Agie
die eigenaar werd van Selsaten. Charles Gregoir Agie overleed te Kontich
in 1863.
Gustaaf Agie werd in Antwerpen geboren op 18 april 1834 en huwde op 2
mei 1863 met Emma Maria Josepha De Cock, dochter van Theodoor en
Maria Theresia Adela Ie Grelle. Emma De Cock werd in Antwerpen geboren op 26 juni 1834 en haar ouders (Pierre Joseph Adriaan Ie Grelle-Maria
Ch. van den Bol) waren sedert 1841 eigenaars van 'Selsaeten'; uit het huwelijk sproten vier kinderen.
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Gustaaf Agie erfde in 1890 Selsaten en liet het kasteel in 1897 herbouwen.
Op de voorgevel liet hij de wapens Agie en De Cock aanbrengen. Zijn
echtgenote, Emma De Cock, was echter reeds overleden (Antwerpen 9
oktober 1885), wat onderaan het wapenschild De Cock te merken is (gebeeldhouwde penseelbloempjes, tegenover eikentakjes onder het mannelijk wapen). Gustaaf Agie overleed op zijn kasteel op ii november 1909.
'Selsaeten' ging dan, door erfenis, over naar de jongste zoon: Josephus
Maria Carolus Edmondus Gustavus Agie, geboren te Antwerpen op 31
maart 1870. Hij huwde op 11 december 1900 met Anna Ferdinanda Maria
Antoinetta Gislena Goethals (geboren in Bottelare op 19 juli 1878). Uit het
huwelijk sproten zes kinderen, namelijk:
- Marie Louise Anne Josephe Ghislaine (° Wommelgem 14.7.1901)
- Simone Marie Joseph Ernestine Ghislaine (° Antwerpen 5.12.1902; x
Wommelgem 7.5.1924 met Paul Jos Maria Ghislaine Ie Grelle)
- Etienne Gustave Maria Joseph Ghislaine (° Wommelgem 11.8.1904)
- Jacques Joseph Marie Ghislaine (° Antwerpen 9.2.1911)
- Leopold Marcel Joseph Marie Ghislaine (° 's Gravenhage 30.9.1916,
waaruit blijkt dat de familie tijdens de wereldoorlog 1914-18 in Nederland verbleef).
Het zou Josephus M.C.E.G. Agie zijn die, bij koninklijk besluit van april
1904, de machtiging kreeg Selsaeten aan zijn naam toe te voegen. Hij
overleed in Wommelgem op 26 april 1926. Zijn echtgenote overleed in
Wilrijk op 17 september 1960, maar zij had in 1951 het kasteel en domein
in Wommelgem reeds verkocht aan Leo Huybrechts, die gehuwd was met
Blanche de Smaele. Eerder al had de echtgenote van Josephus Agie delen
van het domein in erfenis aan haar kinderen overgemaakt.
Leo Huybrechts, geboren in Broechem op 14 maart 1908, overleed in tragische omstandigheden te Wommelgem op 22 oktober 1955.
Op 3 en 7 april 1958 zou overgegaan worden tot de openbare verkoop van
het kasteel. Wij lezen:

Uitslag
Notaris C. Wegge te Borsbeek, zal op donderdag 17 april 1958 om 3 uur,
ter herberge 'Café Sportif', Fr. Beirenslaan 325 (Militaire baan) te Borsbeek eindelijk toewijzen
Het prachtig gelegen kasteel: 'Verbrande Hof' met Hovenierswoning met
park en vijver te Wommelgem, nabij de Herentalsebaan, groot 4 ha. 35 a.
en 42 ca. verdeeld in 10 loten. Samenvoeging voorbehouden. Te bezichtigen alle dagen zonder toegangskaart (de deur staat open). Onmiddellijk
beschikbaar.
Lot 1: ingezet 155.000 fr 1000 verd.
Lot 2: ingezet 150.000 fr 1000 verd.
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Lot 3: ingezet 145.000 fr 3000 verd.
Lot 4: ingezet 150.000 fr 3000 verd.
Lot 5: ingezet 350.000 fr 3000 verd.
Lot 6: ingezet 350.000 fr 13000verd.
Lot 7: ingezet 90.000fr 4000 verd.
Lot 8: ingezet 120.000 fr 2000 verd.
Lot 9: ingezet 105.000 fr 1000 verd.
Lot 10: ingezet 130.000 fr 1000 verd.
Samen ingezet : 1.745.000 fr 32.000 verd.
Plans en inlichtingen ter studie van de verkoophoudende Notaris, Jos
Reusenslei 104. Tel. 35.89.o830.
Wapen Agie: van zilver met het kruis van
keel, gekantonneerd met 4 sterren van 6
stralen van azuur.
Leuze: 'Age quod agis'.
Het wapen de Cock wordt een 'sprekend
wapen' genoemd. Op het wapen komt namelijk een haan voor, in de heraldiek in
goud afgebeeld op een rood schild met een
kam van zilver.
In het najaar van 1958 kwam Petrus Emiel
De Laet (° 19.11.1914) in het bezit van Selsaten. Het domein was eerder verdeeld onder de kinderen van Agie-Goethals en in de
jaren zeventig zou een groot deel van het
bos, ten westen van het kasteel gelegen,
verkaveld worden (nu Terhagelaan en Eikenlaan). De Laet huwde Alphonsine De
Vlam (° 24.11.1923). Hij stelde het kasteel open voor verlaten en verwaarloosde jongens Qongenstehuis 'Nieuw Leven'). Einde oktober 1966 werd
het tehuis overgebracht naar de Welkomstraat, waarna het kasteel in orde
gebracht werd als bejaardentehuis en waarmee op i april 1967 van start
gegaan werd onder de benaming 'Home De Laet'. Op i januari 1977 werd
het Home De Populieren (stichtingsvergadering op 20.12.1976).
Op ii januari 1979 werd het kasteel, bij akte van notaris De Smedt E., afgestaan aan André Deltenre (° Heusden 19.11.1932), gehuwd met Ekelmans.
Bij de koninklijke besluiten van 20 november 1981 werd, overeenkomstig
de bepalingen van het dekreet van 3 maart 1976 tot bescherming van monumenten, stads- en dorpsgezichten, het kasteel van Selsaten als monument beschermd; de omgeving van het kasteel met inbegrip van de verbouwde remise en de boerderij als dorpsgezicht.
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Vrijheden van Selsaten

E. PEETERS

In volgend geschreven stuk ter herinnering aan de verklaringen over de
voortreffelijkheid en de vrijheden van hof Selsaten, vernemen we enige
gegevens over de heren, de schepen en de bewoners van de heerlijkheid
Wommelgem.
Memorie van ende preëminentien van het hof Zelsaten
gelegen tot Wommelgem.
Anno 1450 den 30 Meert compareerden Jan van Berchem groot Janssone
woonende tot Wommelgem op het goed Zelsate, in volle vierschare tot
Santhoven, ende versoecht aenden schouteth van Santhoven Gillis van
Pulle, dat er kennisse soude nemen van de saecke, ende dede den voorst.
Janne van Berchem eerst lesen eenen brief besegelt met den segel van
Wouteren van den Broeck schouteth toens ter tijt, waer bij bleecke dat
Janne van Berchem des voorst. Jans vader het hof ende het goet geheeten
het goet te Zelsaten gelegen tot Wommelgem toebehoorende de heere
Willem van Berchem, reddere, naerderhant groot Janne van Berchem sijnen sone en mettertijt Janne van Berchem met alle toebehoorten in landen, hemden ende bosschen ontvangen hadde tot eenes rechten eygendomme naer doode heer Willem van Berchem, riddere, sijne vaders ende
desgelijce gedraecht hem heere Janne van Berchem als Gillis van Pulle
schouteth tot Santhoven untertijt enden Wouteren van Deurne dienen
heet van Sompeke, als Jan van Wesembeke, Wouteren van Broecke &
Henrick van den Blocke, mannen van leene ende eens deels eygenoten
inden hove van Santhoven dat Janne van Berchem voorst, de voorst, goeden in klijenere ende grooten ontvangen heeft tot eenen volle eijgendomme.
Dat hetselve goet is een vrij eijgens goet vrij van alle saekens van beden,
van dootslaege, ende sonder eenich gebode den heere oft schouteth van
Wommelgem daer op te hebbene, ende dat het geen warande is geweese
vanconijnen.
Ende versoecht den voorst, schouteth van Santhoven dat de naergenoemde daer van op eeden kunne kennisse souden seggen.
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Ende compareerden Janne de Herder out ontrent 71 jaeren, Janne van
Turnhout out 53, Adriaen van Beke als schepene tot Wommelgem, Jan de
Laet out ontrent 60 jaeren, Wouter Wortelmans out 63, Matheeus Mengiaerts out 42 jaeren, Jan van Deurne out 55, Wouter van Meulen out 44,
Willem van Bemden out 46, Janne Kennens out 44, Goes Goijvaerts out 84,
hebbende schepene geweest tot Wommelgem, Michiel van der Smissen
out 91 jaeren, aert Noyts, coster out 72, benevens noch vier andere mitsgaeders, heere Aert van Immerseele, riddere, ende Aert van Immerseele,
heere Aertssone die hier waeren van Wommelgem, benevens als noch
drij andere aldaer genoemde waeronder Peeter Jacobs out 60 jaeren die
op het selve goet laet geweest is, ende seggen dat alsoo verre als het hem
gedenkt eens deels van heere Godevaerts tijden van Immerseele, eens
deels van heere Jans tijden van Immerseele ende van heere Aerts tijde
van Immerseele ende van Aert sijne sone die alle heeren van Wommelgem geweest hebben.
Het hof Zelsaten te Wommelgem
Dat het goet Zelsaten tot Wommelgem dat wijlen toebehoorde heere Willem van Berchem, riddere, naerderhant groot Janne van Berchem heere
Willemssone & nu Janne van Berchem groot Janssone.
item: vrij eijgengoet, ende dat de laeten ofte familien die daerop woonde
noyt beden en gaven ende dat het is eene vrije warande van conijnen ende velthoenderen.
2e dat die daerop woonden soo heerschap als boden ende laeten vrij waeren van allen den geboden van heere van Wommelgem.
3e item dat diegene die daerop waeren ofte laegen ofte geweest hebben
vrij waeren van dootslaege ende andere saken van den heere, ende dat
dese ouck noeyt man die jaeren sijns levens en is bekomert noch te gevangen.
Het selve confirmeren de voorst, getuygen met dien selve exempelen, onder andere menichvuldige aldaert genarreert van een goede edelman genoemd Joos van Rossem die daerop gevlucht was.
Hier van is den brief besegelt met 14 segelen naementlijck van Gillis van
Pulle schouteth, Jan van Liere heere tot Berchem & tot Norderwijck, Costen van Berchem, Aert van Berchem, Jan van Deurne ende Wouther van
Deurne, gebroederen dienen heet van Sompeke, Roelof van Berchem, Jan
van Wesenbeke, Henrich Blocqer.
Bron:
A. van Valckenisse: Genealogische nota's (s.A.A. - PK i68f° 18)
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Het j acht recht op het hof Selsaten

E. PEETERS

Uit volgend getuigschrift vernemen wij dat Jan van Berchem het jachtrecht bezat op het hof Selsaten en hoe groot dit goed toendertijd was, alsook enkele gegevens over de toenmalige bewoners van Wommelgem.
Hieronder volgt een afschrift van dit document.
Attestatie van recht van Conijnen, partrijsen en velthoenderen op Selsaten.
Cont en kennelijck sij aen Igelijcken met dese tegenwoordighe letteren,
hoe dat Jan van Berchem groot Janssone woonen tot Wommelgem opt
goed Selsaeten, comen in volle vierschaere tot Santhoven & sekeren, op
eene sekere Borghe omme in den rechte te sprekene, begeerde en & socht
van rechtsweghe een scouteth van Santhoven, Gillis van Pulle kennissen
van mannen van leene, eijgenoten en andere goede mannen te hebben
van des heere Jan van Berchem tot hun waet gedraegen sonde de scouteth voorst, maenders ter vonnis wijsde, want hij seker en Borghe geseth
hadde dat hij wel sculdich was te hebben kennisse van mannen van
leene, van de eijgenoten en andere goeden manne, van der hij heere tot
hun waert gedraegen soude toe gedroegh heer Jan van Berchem aen goede mannen ondergescreven dat hun wel kennelijck was dat 't goet Selsaeten gelegen tot Wommelghem toebehorren wijlen heer Willem van Berchem - Riddere, en naderhant groot Jans van Berchem sijnen sone en nu
ter tijt Jan van Berchem groot Janssone, heeft altijt geweest met meer andere goederen, een warande geurijt altijt van conijnen en velthoenderen
en dat men die daerop altijt gevangen heeft tot behoef heer Willem van
Berchem - Riddere, en naderhant tot behoef groot Jans van Berchem sijn
soone en metertijt tot behoef Jans van Berchem, voorst, groot Janssoone,
sij droegen hem min of meer of 'tselve deden hem staede tot sijnen goeden rechte doen maende den scouteth voorst, ten & specke Jans van Berchem hoe hij die onderhooren soude ter vonnis wijsde alsoo verre als sij
scepenen waeren dat men die onderhooren soude op den Eedt die sij dede doen sij schependom aenghingen mannen van leene op den eedt die
sij gedaen hadden hueren rechten leenheere, eijgenoten in coningsreden
endeheilighe.
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Item: In den eersten tuigde en kende Jan van Cloete, dat hij over de Jarers dertich bij groot Jans tijde van Berchem des voorst. Jans vader en
bij wijle bij Willem, Jan en Costen van Berchem gebroeders gewoont
heeft en huer conijnen gevangen heeft en helpen vangen met honden
en met pharetten, alle jaere tot huer lieden behoef op't goet tot Wommelgem genaemt Selsaeten, Jan van Berchem untertijt op woont en
voort noch eene goede toebehorren den godtshuis van St Machiels
daer op deen goet placht te woonen Jan van Beke, Willem van Beke sijner sone en nu Adam van Beke, Willemssone, en op dander woonde
Jan Mengaert waer Matheus Mengaert en nu fan van Cortbeemde en
op't derde goet Jan & Marre peter Jacobs, dat nu te wijne genomen
heeft Aert Coppens en voorts soo comen tot groot boiten tot opt goet
dat toebehoirde heer Jan 'ts Hertoghe wijf, aen Jan Craet's erve en alsoo omme comen op de straete en stappe daer men van Jans van Berchem hoeve tot Jan Raets waert gaet tot daer hatelije Knape plach te
woonen door Jans Erve voorst, die Vellaersche bruele tot Jan Thijs opt
Ransthe straet voort daer Gillis Ghans en sijne kinderen untertijt
woonen aen cant van Croyelevelde tot opt goet daer Willem Kenens te
woonen placht aen des voorst. Jan Beemden en alsoo comen tot nieuwen huyse.
Item: tuigde noch den selve Jan van Cloete dat hij allen Jaeren die conijnen en velthoenderen binnen de plaatsen voorst, gevangen heeft en
helpen vangen allen den tijt dat hij bij die van Berchem woonde en van
hueren weghe en dat hij daer en boven daer inne noit ongerief gedaenen wier en hij oock gesien en hooren kennen de honde dies hover die
van Berchem over menich jaeren gedient hadde dat hij die conijnen
aldaer bij sijnen tijde gevangen hadde en alsoo lanck meer dat hij tegadert heeft geweest met Jan Mols bij heer Aert tijde Jan Immerseel voor
een kudde hoenderen bij Willem Kenens indes voorst. Jan Beemde alsoo dat Jan Mols het hem overdroegh uyt sake dat die hoenderen gevangen mot seijnt voorder velt soo souden dan Jan Mols vangen en
deilense half Jan Cloete voorst., en uyt saken dat die hoenderen guaenen opte paelen opte beemden voorst, sou soude die daar Jan Cloet
vangen en deile se Jan Mols half.
Item: Jan Zegers die men heet Crijssche tuygde dat hij over vierentwintich jaer, tot den dage van heden gevangen heeft de conijnen en
helpen vangen binnen de voorst, plaetsen tot die van Berchem behoef
insgelijxs Willem 'st.Hermans die velthoenderen.
Item: Matheus Mengaert tuygde dat hij alle jaeren van alsoo verre als
hem gedencken mach door twee mannen van Berchem jagers pertrisceerders knapen heeft zien jagen en vangen alle jaeren die conijnen
opt goet daer hij gewoont heeft en nu fan van Cortbeemde woont en
desgelijcks op 't goet daer Wauter van Male woont en heeft oock pertriceerder van daer gaen.
Item: Wauter van Male tuygde van gelijcken van beide goeden voorst.

en van goeden daer Aert Coppens comt woonen, van dat sij huere andere hebben hooren kennen dat die jagers en knape bij heer Willems
tijde van Berchem riddere plagen te comen opt voorst, goet die conijnen aldaer vangen en slaen.
Item: desgelijces kende Adriaen van der Beke, als dat hij sijnen vader
van gelijcken heeft horen kennen van goede daer hij woont.
Item: Machiel van Smissen tuygde dat die van Berchem die conijnen
en velthoenderen hebben doen vangen alsoo verre als hun gedencken
mach die daer op lopen mochte te steenen Cruyce en daer ontrent.
Item: tuygen Jan van Zele, out ontrent vijf en vijftgh jaer dat hij gewoont heeft bij heer Jan van Immerseele ontrent veertich jaer en dat
den voorst, heere Aert van Immerseele sijne dienaers placht te bevelen dat sij die van Berchem hunne vrijheit lieten gebruiken van dese
voorst, guarene en dat sij oock dien van Berchem conijnen die daer op
geloope waeren niet te naer en ginghen en dat hij tanderen tijde geweten heeft dat Jan Mols des jagers opt goet daer Matheus Mengaert
woonde conijnen gevangen heeft en dat doe die van Berchem en hunne knape wederom guamen en vingen die conijnen opt goet daer Gomaers woont in presentie heer Aert van Immerseele en sijne vrouwe
en dat doe hijers Aert voorst, seer toornsch was op Jan Mols sijnen jager en beval hem dat hij niet meer soo maer die van Berchem conijnen
vangen en soude gemerct dat... sijn jagers die voor Jan van Mol jagen
waer daer niet soo na en plach te gaene.
Item: tuygt Jan Wijngers, out ontrent vijf en sestich jaer dat hij met
heer Willem van Berchem en met groot Jan van Berchem sijnen sone
gewoont heeft opt goet Selsaete voorst, en dat dat goet altijd een warande geweest heeft gewijt van conijnen en dat hij noit en wiste dat
heer Jan van Immerseele of heer Aert van Immerseele ofte niemant
anders eenich recht toe en mecht en dat de jagers spoulyse en andere
knechten die conijnen vangt opt goet daer Jan van Beke en Willem van
der Beke woonde en nu Adam van Beke en opt goet daer Jan Mengaert
woonde naderhant Matheus Mengaerts sijne sone en nu ter tijt Jan
van Cortbeemde en opt goet daer Willem van Atricht tot dier tijt
woonde en nu woont van Male en alsoo voort rontomme lede de steen
Cruyse alsoo verre als sij daer afgeloopen waeren dese voorst, getuygen aldus getragt hebben en kennissen geleyt sijnde inder manieren
voorst, maende de scouteth en so oocke Jan van Berchem ofte sij volcomen waeren, 't vonnis wijsde, want Jan van Berchem voorst, wel en
perfectelijck betuigt hadde sijn gedrach en niemant daer afgestoort oft
gecalengiert en waert dat hij wel volcomen mee naar de kennisse en
naer de getuigen die sij daer af gehoirt hadden doe begeerde Jan van
Berchem hier brieven te hebben tot sijnen wet, de scouteth voorst,
maendere en want doe een vonnis wijsde hem brieven hier af te gescredene tot sijnen cost soe hebben wij Gillis van Pulle scouteth, Jan
van Lyre, heer van Berchem en tot Noorderwijck, etc.. Costen van
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Berchem, Aernout van Berchem, Jan en Wouter van Doerne, dienen
heet van Sompeke, Roeloph van Berchem, Jan van Wesembeke, Hendrik Block, Wouter Serneijs, Jan Raet, Peter Smet, Jan de Leghe en Jan
Smit manne en wijsere onder hove van Santhoven onsen ppe segele
hier onder aen laeten hangen in getuigen en naer waerheit.
In den jaere ons heere als men screef 1450: 30 Meert.
Bron:
A. van Valckenisse: Genealogische nota's (s.A.A. - p.K. i68f° 20).

Joseph Agie de Selsaeten (t 1926) was één van de weinige ingezetenen van Wommelgem
die over een auto kon beschikken. Zelfs over een chauffeur (René Speller).
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Domein en kasteel Huigenrode

ALOIS SLEDSENS

Reeds in de ude eeuw is er sprake over Hillincrode en zou Willem van
Hillincrode eigenaar van het goed geweest zijn. 'Ons Hillincrode kan er
gekomen zijn in de Karolingse tijd', aldus Prims1; het 'behoorde niet tot
de oudere feodaliteit' 2 . M. Gysseling heeft de benaming 'Hylincrode' aangetroffen in het jaar 1183 in de archieven van de abdij van Tongerlo3. In
1292 kocht het St.-Elisabethgasthuis van Antwerpen 'gedeeltelijk het
goed Huigenrode te Wommelgem' aan4. In 1272 is er sprake van Heilrode;
in 1287 Hillincrode 5 . Een latere bron 6 heeft het over Culicrode als 'leengoed en hoeve in Wommelgem, 1502-1503'.
Uit de i2de tot de i6de eeuw ontbreken heel wat gegevens. Alleszins bestond er in die periode nog geen kasteel; het was toen een omvangrijke
hoeve. Tijdens de godsdienstoorlogen werd die hoeve verwoest.
In 1521 had Willem Lombaerts van de hertog van Brabant een hoeve te
Wommelgem in leen, geheten 'de hoeve tot Ulincrode'. De huur bedroeg
10 sister rogge (Antwerpse maat) en 10 kronen (i kroon = 21 stuivers)7.
Rode is een plaats waar bos, houtgewas gerooid is. Het kan zich ook voordoen in de vorm van rot of rooi. In de meeste van de overgeleverde vormen, aldus Helsen in 'Gehuchtnamen in de Antwerpse Kempen', is het
woord rode voorafgegaan door -inc. Het grondwoord is een persoonsnaam (Hildi, Hilding, Hilling).
In 1575 was het landgoed in het bezit gekomen van Ferdinand en Adriaan
Dassa, die het een jaar later zouden verkopen aan Karel Dassa, zoon van
Michel Dassa en Reine Turchi. Het goed was toen 23 bunder, dit is ongeveer 30 ha groot8.
In de 16e eeuw moet er een brand geweest zijn, want op 14 april 1599 verkocht Eduard Van der Delft 'het afgebrande goed van Hulingrode met de
landerijen onder Wommelgem, i 1/2 bunder land onder Borsbeek in het
Achter Rot, een half bunder land onder Wommelgem in de Pietingbaan
en geheten Den Netelaer' 0 .
In het jaar 1600 was ridder Thomas Hutter, gehuwd met Joanna de Wasservas, eigenaar van 'Huigenrode'. In 1619 erfde Karel van (den) Heetvelde het landgoed en bouwde omstreeks 1620 een kasteel. In 1712 kocht Maria Hendrika Martens, weduwe van Joannes Wittebol, het kasteel voor
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Kasteel Huigenrode (foto 1966).

21.500 gulden en schonk het aan haar zoon, priester Franciscus Wittebol.
In 1777 verkocht hij het domein voor 40.000 gulden aan de echtelieden
Alexander Joannes Carpentier-Goris. In de akte is te lezen: '... synde omwatert huijs met twee pachthoeven, met huijsingen, schuere, stallingen,
hove landen, bempden, bosschen, plantagiën gronden van erven en allen
den toebehoorten, genaemt het goed te Heuligenrode, groot in 't geheel
ses en twintich bunderen ende een halff ende twee en twintich roeden...' 10 .
Achtereenvolgens is 'Huigenrode' dan nog eigendom geweest van de families Werbrouck, de Wael (1832), Osy de Wycken (1834), 't Serclaes
(1853), Ant. Spruyt, M. Mommens en sinds 1931 het Nationaal Werk voor
Kinderwelzijn. In 1817 liet Franciscus N.J. Werbrouck de oude kasteelgrachten verbreden en verdiepen. Men vond toen heel wat versteende
resten (fossielen) van voorhistorische dieren.
Rond 1834 werd het gebouw vergroot met een zijvleugel. Toen Ant.
Spruyt het kasteel in 1890 aankocht, had het domein een oppervlakte van
45 ha. Hij liet een fraai park aanleggen.
In oktober 1914 werd het kasteel door een brand verwoest. Het grootste
deel van het meubilair ('empire-stijl') ging verloren. M. Mommens liet het
kasteel in 1920-21 op een rechthoekig grondplan heropbouwen. Er zijn
drie bouwlagen onder een plat dak. Neo-klassicistische stijl. 'Bepleister126

de lijstgevel op een arduinen sokkel met benadrukte middentraveeën en
zijrisalieten 11 , gemarkeerd door imitatievoegen (begane grond), brede
pullijst, doorlopende kordons en lekdrempels (bovenverdieping), gelede
archietraaf 12 en kroonlijst op klossen. Middentravee met superpositie
van Dorische zuilen en pilasters, breed hardstenen centraal balkon met
balustrade. Zijrisalieten over twee bouwlagen geritmeerd door kolossale
pilasters. Rechthoekige vensters met arduinen lekdrempels. Rondboogdeuren en -deurvensters in geriemde omlijsting op imposten in middentravee. Sobere bepleisterde zuid-achtergevel met centraal aanbouwsel;
Venetiaanse drielichten in zijrisalieten, rechthoekige muuropeningen' 13 .
'Huigenrode' is steeds bekend geweest om zijn prachtig park, dat in de
2oste eeuw toch heel wat aan schoonheid heeft verloren. Maar kinderen
van 3 tot 5 jaar volgen er sinds 1938 een kuur van drie maanden en op een
terrein van 20 ha. komen de kinderen van 6 jaar tijdens de zomermaanden heerlijk ravotten.

De 'heren van Huigenrode'
De familie van Immerseel (de oorspronkelijke naam luidt van Liere, de lyra) was een zeer belangrijke familie in het Antwerpse en had heel wat bezittingen. De familiestamboom gaat terug tot 1237 (Arnold van Liere).
Meer daarover onder het hoofdstuk over de burcht van Immerseel.
In 1575 was 'Huigenrode' eigendom van Ferdinand en Adriaan Dassa.
Het landgoed meet dan 23 bunder. Leden der familie Dassa zijn vernoemd als heer van Borsbeek en eigenaars van 'Boterlaarhof in Deurne;
een Dassa was in 1597 burgemeester van Antwerpen. Ferdinand en Adriaan waren zonen van het echtpaar Ferdinand Dassa-Barbara Rococx.
Thomas Hutter (ook wel eens de Huytere geschreven), de echtgenoot van
Joanna de Wasservas (1600), was van Tiroolse afkomst. Hij overleed op 6
mei 1605 en werd in de St-Michielsabdij te Antwerpen begraven. Zijn
vrouw, die van Duitse adel was14, overleed op 20 december 1619 en kreeg
in dezelfde abdij haar laatste rustplaats. Zij was verwant met de familie
Rockox en een dochter van Godfried de Wasservas, die in 1552 met Margareta Rockox huwde 15 . Haar zuster was gehuwd met Ferdinand Dassa,
die tot 22 mei 1576 eigenaar was van 'Huigenrode'.
De echtelingen Hutter-de Wasservas zouden geen nakomelingen gehad
hebben. In 1619 erfde alleszins Karel van (den) Heetvelde het landgoed.
Op 24 oktober 1624 verklaarden Christoffel de Wolff en Adriaen Gillis dat
Johanna de Wasservas op haar 'huys en hoff genaemt hulckenroye' gestorven is.. Zij hadden de Wasservas tijdens haar leven 'verschillende malen naar Roosendaal of elders' gebracht. Tijdens de rit had ze herhaaldelijk gezegd de laatste overlevende van haar broers en zusters te zijn 16 .
Karel van (den) Heetvelde liet het kasteel bouwen en verfraaide de omge127

ving. Van Heetvelde noemde zich heer van Eeckgoet en Hulckenrode. Hij
overleed in Wommelgem op 10 december 1624. Zijn dochter Anna, gehuwd met haar neef Adrianus van Heetvelde, erfde het domein.
Nog vóór Karel van Heetvelde Huigenrode erfde, had hij zijn zegje op
Huigenrode. Dat moet bij de knechten en meiden in geen allerbeste aarde
gevallen zijn. Een knecht, die de naam Goyvaert draagt, moet die arrogantie op een herfstdag biezonder kwalijk genomen hebben. Op 15 oktober 1617 kwam het tot een hoogoplopende ruzie met Karel van Heetvelde.
Op 16 oktober 1617 verklaarde Hans Janssens (geboren in Antwerpen, 31
jaar] voor de schepenen Andries Wyns en }an Braeckmans, gezien en gehoord te hebben dat Goyvaert..., knecht van mevrouw de Wasservas, bij
zijn thuiskomst werd aangesproken door 'Karel van Eedtvelt' met de
woorden 'wel gij fiel(t), waer blijft dy soe langhe?'
De knecht replikeerde aan Van Heetvelde dat hij enkel verantwoording
aan mevrouw de Wasservas moest afleggen. Van Heetvelde antwoordde
dat hij, bij afwezigheid van mevrouw, verantwoordelijk is op Huigenrode. Waarop Goyvaert hem met een mes bedreigde. Hans Janssens moest
de vechtenden 'verschillende malen uit elkaar trekken'. Goyvaert had zo
fel geslagen, dat 'een gouden es' van de hoed van de jonker op de grond
was gevallen. Daarna heeft hij Heetvelde naar buiten geroepen om daar
het gevecht verder te zetten. Er waren ook ernstige bedreigingen 17 .
Mayken Van Eek, Adriaensdochter en Beyken Janssens, dienstmeiden
van de Wasservas, bevestigden op verzoek van Karel van Heetvelde, het
verhaal over de 'fiel, waer blyft dy soe langhe'. Van de tussenkomst van
Hans Janssens hadden zij niets gemerkt, wel dat de jonker zelf de aanvaller in bedwang heeft kunnen houden18.
Christoffel de Wolff, pachter op de hoeve van Wasservas, bevestigde
eveneens het verhaal, maar beweerde alleen het slot van de ruzie te hebben bijgewoond, daar hij pas op het rumoer is komen toelopen. Toch
heeft Goyvaert daarna nog bedreigingen geuit aan het adres van Karel
van Heetvelde 19 .
Er is zelfs enige twijfel geweest of Karel van Heetvelde wel in Wommelgem woonachtig was. Op 8 mei 1624 moest sekretaris A. Bollaerts, op last
van de schepenen Jan Braeckmans en Hans Jacobs, een bewijs schrijven
dat 'Jonker Charles Heetvelt' woonachtig is op het hof 'Hulckenrode',
waar hij paarden en wagens heeft en waarvoor hij belasting moet betalen20. De vader van 'Johannes de Wasservas', Godevaert van Wasservas,
was drossaard van Roosendaal 21 .
In 1712 kwam Huigenrode, bij openbare verkoop, in handen van Maria
Hendrika Martens. Zij was de weduwe van Joannes Wittebol (overleden
op 13 april 1710). Maria Hendrika Martens stierf op 12 juli 1725 en kreeg
een laatste rustplaats naast haar man in de St.-Walburgiskerk te Antwerpen. De familie Wittebol was afkomstig uit Amsterdam 22 . Joannes Wittebol was een zoon van Joannes Wittebol (t 24.8.1698) en van Anna de Semerpont(t 15.7.1694].
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In 1741 is er sprake van een Gulckenroye leye23.
Op 22 mei 1777 kwam 'Huigenrode' in het bezit van Alexander Jan Carpentier, die zich 'heer van Heiligenrode' noemde. Zijn vader, Nicolaas,
was eerst marine-opzichter en daarna burgemeester van Oostende 24 . De
familie was afkomstig uit Duinkerke 25 . De 'heer van Heiligenrode' was
op 21 juli 1753 in Antwerpen gehuwd met Theresia Josepha Norbertina
Goris, dochter van Norbert Alexander Goris en van Maria Josepha Wittebol26. De familie Carpentier werd in de adelstand verheven in 1747 in de
persoon van Nicolaas Carpentier, de vader van Alexander Jan 27 .
Na de dood van haar ouders erfde Johanna Theresia Cornelia Carpentier
'Huigenrode'. Zij werd geboren op 25 mei 1756 en trouwde op 12 mei 1781
met Nicolaas Josephus Richardus Werbrouck 28 . Hij was een zoon van Jozef Frans Richard Werbrouck (° leper 14.3.1732 - t Antwerpen 9.7.1759)
en van CatharinaFrancisca Grigis [° Antwerpen 1.1.1721 - t Antwerpen
26.12.1795) en een kleinzoon van Judocus Josephus Werbrouck (16801728) en Angela Judith Van Dale (i684-i728?) 29 . De oudste vermelding van
de familienaam vindt men in een oorkonde van het O.L.Vrouw Kapittel te
Kortrijk van 28.n.i358 30 . Waarschijnlijk ligt de bakermat van de familie
rond Roeselare-Izegem 31 . Als schrijfwijzen treft men o.m. Werbrouc,
Verbrouc, Werrebrouck en Werbrouck aan.
Nicolaus Werbrouck werd te Antwerpen geboren op 12 april 1753 en geadeld in 1779. Hij was lid van de kamer van koophandel. Bij een bezoek
van Napoleon aan Antwerpen was zijn echtgenote eredame van keizerin
Marie Louise. Nicolaus Werbrouck overleed te Antwerpen op 17 oktober
1814 en zijn weduwe in de nacht van 6 op 7 februari i842 32 . Op 20 maart
1817 had zij echter 'Huigenrode' verkocht aan één van haar elf kinderen:
Frans Niklaas Jozef Werbrouck. Toen brak voor 'Huigenrode' een dramatische periode aan.
Frans Niklaas Jozef Werbrouck werd te Antwerpen geboren op 13 september 1791 en nam met het keizerlijk leger deel aan veldtochten in Duitsland, Spanje en Rusland. Hij huwde op 24 april 1816 met de minderjarige
en verweesde 33 Zoé Catharina d'Henssens. Zij werd in 1792 geboren als
dochter van Michel en Marie feanne Ghislaine de Meulenaer. De kleine
'd' hadden de Henssens voor hun naam mogen voegen wegens veredeling in 1740-41 van Jan Henssens, vrijmunter van Antwerpen 34 . Het jonge
gezin Werbrouck-d'Henssens, overvloedig voorzien van fortuin, vestigde
zich op het landgoed 'Huigenrode'. Frans De Ridder was koetsier 35 . Een
eerste kind, Hugues Bernard, werd hen in Antwerpen geboren op
16.5.1817. Een tweede kind, Frangois Maria August, zag het levenslicht
op 'Huigenrode' op 15.10.1818 (is als vrijgezel te Algiers overleden op
4.4.1859).
Frans Niklaas Werbrouck had, in dienst van de handelsfirma 'Nicolas
Werbrouck et fils', Parijs leren kennen en genieten. Hij had er kennis gemaakt met een Tsjechische schoonheid, 'mejuffer Benesch'. Deze laatste
zou zich in Ranst gaan vestigen, op korte afstand dus van 'Huigenrode'.
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De verhouding werd dra een publiek geheim. Floris Prims heeft de hel beschreven die van dat ogenblik af op 'Huigenrode' zou losbreken 36 . In 1820
vertrok Werbrouck met Benesch naar Parijs. Maar hij geraakte er in geldnood en ook in Antwerpen zou hij schulden gaan maken. Er is sprake van
12.000 fr. Zijn vrouw op 'Huigenrode' diende de paarden te verkopen om
rond te komen en zou zich gaan vestigen bij de Carmelitessen te Antwerpen (Rosier). Eerder al (16 september 1819) had zich nog een ander drama
op 'Huigenrode' afgespeeld. Het oudste zoontje, Hugues Bernard, was op
de 'grote hoeve rechts van het kasteel':i7 al spelend in een grote ketel soep,
bestemd als koeieneten, gevallen. Pachter Jan Verbraecken was die aan
het bereiden en had zich even verwijderd. Toen men daarna de kleine
Hugues miste, werd overal gezocht, tot men een tip van zijn klederen in
de soepketel zag drijven. Hij was op een verschrikkelijke wijze verbrand
en verdronken 38 .
Het is in 1823 tot een scheiding gekomen tussen Frans Werbrouck en Zoé
d'Henssens en in 1824 moest het kasteel wegens achterstallige betalingen
verkocht worden 39 . Frans Nic. Werbrouck overleed te Antwerpen op 12
februari 1827; Zoé d'Henssens stierf te Antwerpen op 3 juni 1849.
Er kan nog toegevoegd worden dat op 28.8.1787 in de kapel van het kasteel door deken Josephus F.E. Werbrouck, het huwelijk ingezegend werd
van zijn broer Petrus Josephus Anselmus (° 5.8.1757) met Carolina Theresia Joseph Frangoise Carpentier (gedoopt op 16.1.1758). Haar ouders A.
Carpentier-Th. Goris waren toen in het bezit van 'Huigenrode'40. Anderzijds werd in het kasteel Eugeen August Jozef Werbrouck geboren op
20.9.1805, als zoon van August Alexander Josef Werbrouck en Maria Catharina Antoinette de Broëta. Het echtpaar woonde later op 'het kasteel
Rode Kapel', waar Eugeen A.J. Werbrouck zou overlijden op 8.i.i827 41 .
Op 9 maart 1850 zijn de echtelingen August A.J. Werbrouck-de Broëta
met hun kind, August (° 1823) vertrokken naar Antwerpen. Toen vestigde
er zich veearts Ludovicus Jacobus Moons (° Borsbeek 5.8.1818), zoon van
veearts en burgemeester Joannes Moons (bewoner hofke Moons). Het
adres van Ludovicus Jacobus Moons luidde 'Campdonklaar 77'42.
Na de uitspraak van de echtscheiding tussen Frans N.J. Werbrouck en
Zoé d'Henssens (in 1823) heeft het nog ettelijke jaren geduurd alvorens
het kasteel te Wommelgem verkocht kon worden; allerlei procedurekwesties waren hiervan oorzaak. 'Gelukkige advokaten, die zulke eenvoudige en weinig belangrijke zaak in handen wisten te houden!' 43 Ondertussen echter (in 1822) had een broer van Frans N.J. Werbrouck, namelijk Ferdinand Niklaas Jozef, samen met zijn vrouw en twee kinderen, intrek genomen in het kasteel, opdat het tenminste toch bewoond zou blijven. De bevolking haalde het gezin zelfs triomfantelijk in en als dank gaf
het echtpaar een groot feest44. Ferdinand Werbrouck tekende het plan
voor een nieuw park. In 1832 werd hij eigenaar van het kasteel voor de
som van 33.000 gulden45.
Ferdinand Niklaas Jozef Werbrouck werd in Antwerpen gedoopt op 12
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augustus 1790 en huwde op 21 januari 1818 met Joanna Barbara Maria
Melania de Wael(° 2.11.1783), dochter van de Antwerpse schepen Ignace
Joseph en Petronella Van der Aa. Zij was eerst gehuwd geweest met Ferdinand Joseph Antoine Aullens, die in 1816 ter ziele ging46.
Ferdinand Niklaas Jozef Werbrouck is slechts twee jaar eigenaar geweest
van 'Huigenrode'. Hij verkocht het prachtig domein op 4.6.1834 voor
127.000 fr aan de echtelingen Osy de Wycken-de Bosschaert 47 . Een
maand later, op 15 juli, werd ook overgegaan tot de openbare verkoop
van een groot aantal meubelen en landbouwalaam. In 'Den Antwerpenaer' van 5 juli 1834 (uitgever P.F. Slaets) is hieromtrent te lezen wat
volgt:
Uit oorzaek van vertrek
OPENBAERE ABSOLUTE
VERKOOPING

van eene zeer groote en kostelyke party
MEUBELEN,

dienende tot stoffeering van een zeer
schoon Buytengoed, genaemd Hulligenrode
te Wommelghem
En als zoodanig te zamen gesteld uyt al
wat Kunst en Pragt het schoonste
heeft; mitsgaders van
Landbouw-gereedschappen
en peerden
Mr. J.A. Deckers, Koninglyken Notaris, ter residentie Wommelghem, zal
aldaer, ten aenzoeke van Mynheer Werbrouck-De Wael, op dezelfde Buyten-goed, genaemd Hulligenrode, publiekelyk aen de meestbiedende verkoopen, op Dynsdag 15 July en volgende dagen 1834, ten 9 ueren 's morgends, den volgenden kostelyken Huysraed, bestaende in:
Mahonihoute secrétaires, chiffiniers, commodos, nacht commodos met
marbere plaeten, beddenbakken, kleerkassen, rustbanken en ledikanten,
stoelen met en zonder kussens, zieke (?) stoelen, kamerstoel, speel-, colisen andere tafels, spiegels, waer onder eenen zeer grooten, printen, schilderyen, waeronder eenen zeer schoone verbeeldende Marie Louise, 12
bekleede kapstoelen, kelk en kerkgewaed, eene verzameling van fraeye
boeken met kas, penduls, bloemvasen, hofhorlogie en dry andere staende
dito, quinquets kandelaeren, ecrans en lusters, porcelyne, gepatineerde
en andere tafel-, thee- en koffyserviesen, glas en cristalwerk, cabaretten,
liqueur servies, kinderbedden en wieg, mans en vrouwe kleederen, lavabos, kisten en yzere geldkist, stalen engelsche schuppen en tangen, jagt
geweeren, pistoolen, degens, Mangel, lynwaedpers, stryktafels, droogstokken, provisie potten, een fraey keuken gerief, als koper, tin, yzer en
staelen werk, casserollen, marmitten, ketels, waer onder eenen schoonen
hespenketel, dien buffetten met marbere plaeten, tafels, yzere en loode

plaeten voor kachels, dubbel en enkele vischnetten, een compleet nieuw
leeuwerken steek met vyf paer netten, hog gerief, cieraed en getuyg,
broeykassen, raemen, verscheyde harthoute dubbele en enkele, slaepbakken, wind schutsels, menigvuldige beste matrassen en pluyme bedden,
sargiën, lakens spreyen, strooyzakken, vloer en tafel tapyten, bedden en
venster behangels en Gordynen, gecouleurde franien, badkuypen, eene
partye differente wynen, ledige flessen, bierstellingen, keldergerief, leeren, bloemtheaters, en voords menigvuldige andere voorwerpen en allen
het gene tot een zeer aenzienlyken en modernen huysraed behoort (Zilverwerk niet begrepen).
Item eene groote party Landbouw Gereedschappen, als ploegen, heggen,
hosrt, kordewagen, polderwagen, balans, schael en gewigten, haverkisten, veel peerds getuyg en harnassueren, steenen wellen, waschkuypen,
tobben, 60.000 pond droog hooy, rogge strooy, een party heul olie, yzerwerk, vryfsteen, oliestaender, windel, Graenmaeten, zift, boterstand, koperen stoopen en hakers, koeyketel, tin en verder landbouwgerief; nieuwe blauw dorpels, veel gezaegd olmen en abeelen berd, droog brandhout,
koets en werkpeerden met veulens en meer andere voorwerpen, te lang
om te melden.
Alle welke goederen voor het publiek te zien zyn en gemelden hove van
plaisantie, den zondag 13 July, van 9 ueren 's morgens tot 6 ueren namiddag.
Den eersten dag, zynde 13 July, zal men overgaen tot de verkooping van
den huysraed, terwyl den volgenden dag de landbouw gereedschappen
en peerden zullen verkogt worden.
Alles mits goede bekende borgen en voords op de conditien ter plaets van
gemeld hof voor te leezen.
Ferdinand Werbrouck overleed te Mechelen op 14 mei 1855. Zijn vrouw
was hem in de dood 19 jaar eerder voorafgegaan; zij overleed te Wijnegem op 3 februari i83Ó48.
De nieuwe eigenaar van 'Huigenrode', Joannes Ferdinandus Maria Josephus Osy de Wycken, had zijn woning op Kipdorp te Antwerpen. Hij
brak de kapel van 'Huigenrode' af 49 . J.F. Osy de Wycken werd geboren op
6 december 1779 als zoon van Jan Karel(° 1751 - t 1821) en Marie Christina Josepha della Faille (° 1755 - t 1823). Hij huwde op 5 juni 1805 met Isabella Ernestine Sapiente Paula de Bosschaert, geboren op 29 september
1784 als dochter van Paul Jozef Jan de Bosschaert de Bouwel en van Nathalia Jeanne Maria Priuli 50 . Joannes F.M.J. Osy de Wycken overleed op
ii januari 1846 en zijn vrouw op 5 november 1852; zij lieten geen kinderen na. Door erfenis kwam 'Huigenrode' dan voor de helft toe aan Eugenie della Faille en voor de andere helft aan de vier gezusters Paula, MariaCatharina, Eugenie-Regina en Julia della Faille, allen nichten van Osy de
Wycken.
De familie Osy, meestal vernoemd als afkomstig uit Holland, is feitelijk
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van Franse oorsprong. De bronnen hierover zijn echter niet eensluidend.
Alleszins is Johannes Osy in 1635 paardenhandelaar in Rotterdam 51 . Verschillende afstammelingen zouden te Antwerpen een huwelijk aangaan,
maar telkens toch handel gaan drijven in Nederland. In de tweede helft
van de i8e eeuw schijnt de familie zich definitief te Antwerpen gevestigd
te hebben.
De erfgenamen della Faille hielden 'Huigenrode' nog geen jaar in hun bezit en verkochten het domein, 45 ha groot, voor 255.000 fr aan Edmondus
Oscar Augustinus Ghislain baron 't Serclaes en zijn echtgenote Hurbetina Maria de Gilman. Edmond O.A.G. 't Serclaes werd te Wommersom geboren op 29 mei 1818 als zoon van Jean Frangois Charles Ghislain en Maria Catharina van der Grote. Hij vestigde zich op 14.4.1854 te Wommelgem en kwam van St-Joost-ten-Node52. Hij was doctor in de rechten, verbonden aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, enz. Burgerlijk trad
hij te Ranst in de echt op 10.4.1849 en kerkelijk de dag daarop met Hurbetina M. de Gilman, geboren te Ranst op 23 mei 1823 als dochter van Hyacinthe Joseph (1778-1845) en Josephina Clara Maria de la Faille de Leverghem (1786-1846). Uit het huwelijk sproten twee kinderen: Florentia
(° St-Joost-ten-Node 14.1.1850) en Odila (° 5.2.1851). Florentia huwde op
4.5.1873 met Domis de Semerpont en Odila in 1878 met Oscar de Crombrugge53.
In 1857 verliet het echtpaar 't Serclaes-de Gilman de gemeente Wommelgem om zich te vestigen te Eisene, 't Serclaes liet dit het gemeentebestuur
schriftelijk weten op datum 27.9.i857 54 . Hij overleed te Eisene op 29 februari 1888. Ook zijn vrouw stierf aldaar (15 mei 1885). Volgens Poplimont 55 zou de tak 't Serclaes oorspronkelijk de naam Leeu gedragen hebben, maar in'Annuaire de la Noblesse Beige' - 1848, blz. 21256 moeten de
't Serclaes'en afstammen van de naam Mesemacre. Reeds in 1358 is er
sprake over de familie 't Serclaes. Rond het Brusselse bezat de familie
heel wat eigendommen, o.m. in Wemmei57.
Op 6 juli 1888 werd 'Huigenrode', via notaris Deckers uit Antwerpen, opnieuw verkocht. Het kasteel en het park (35 ha) en de hoeve met gronden
(eveneens 35 ha) werden, respektievelijk voor 192.500 en 111.600 fr aangekocht door Jules Jean Paul Marie Ghislain Domis de Semerpont, die gehuwd was met één der dochters van de echtelingen 't Serclaes-de Gilman
(Florentia).
Domis de Semerpont werd te Brussel geboren op 8 november 1828 en was
lid van de Heraldische Raad en sekretaris-generaal aan het ministerie
van Justitie. In 1888 ontving hij de titel van baron. Hij stierf te Beigem op
22 juli i89958.
De familie Domis de Semerpont zou van Hollandse afkomst zijn. Een eerste tak verschijnt te Antwerpen op het einde van de i6e eeuw (Jacob Domis, gehuwd met Margareta de Semerpont). De afstammelingen van Jacob adopteren de naam de Semerpont en het wapen van die familie59.
Huigenrode werd in 1890 door Domis de Semerpont verkocht aan de ech133

telingen Antoon Spruyt-Matzareth, die tevens heel wat aanpalende landen aankochten en verfraaiingswerken aan het kasteel lieten uitvoeren 60 .
Antoon Spruyt werd te Temse geboren in 1840. Hij liet het landgoed een
twaalftal jaren na de aankoop in 1890 over aan zijn zoon Antonin (in de
Bevolkingsregisters van Wommelgem staat hij ingeschreven als Tony),
Maria, Paulus, Joseph Spruyt, geboren te Antwerpen op 16 mei 1882. Hij
vestigde zich inderdaad op 7 maart 1902 op het kasteel en woonde eerder
te Antwerpen, Handelslei 8861. Hij was landbouwingenieur en huwde op
15 april 1912 te Bouillon met Caroline Emma de Vaulx de Champion (°
Bouillon 23.2.1885). Adres te Wommelgem: 'Gulkenrode 55'62. Op de hoeve naast het kasteel woonde pachter Carolus Cornelius Claessens (° Wilrijk 24.12.1875) en zijn vrouw Joanna Maria MathildaBelderbos(° Wilrijk
5.8.1878). Zij huwden in Wilrijk op 24.2.1900 en hadden negen kinderen 03 .
Adres van de hoeve: 'Gulkenrode 56'B4.
Op 26 juli 1919 is het echtpaar Tony Spruyt-de Vaulx de Champion vertrokken naar Broechem, Moorstraat i3 65 , meer bepaald naar het kasteel
'Bossenstein'. De echtelingen moeten op 'Huigenrode' niet zo best behuisd zijn geweest, vermits een groot gedeelte van het kasteel in 1914
door een brand verwoest werd.
Op 15 april 1921 werd het domein openbaar verkocht. De verkoop werd
aangekondigd als volgt:
Studiën van Notarissen Emile Deckers te Antwerpen
en De Strijcker te Lier
OPENBARE VERKOOPING

van het prachtig
DOMEIN VAN HULEGENRODE

park, boomgewassen, hoeven, landen en bouwgronden
onder Wommelghem, Borsbeeck en Bouchout
nabij Antwerpen
De Notarissen Emile Deckers te Antwerpen en De Strijcker te Lier verblijvende, zullen openbaar te koop aanbieden, met winst van premie en
verdieren
Het vanouds gekende buitengoed en domein Hulegenrode, zich uitstrekkende onder de gemeenten Wommelghem, Borsbeeck en Bouchout, een
schoon lustpark beplant met rijk boomgewas, namentlijk oude beuken,
eiken en talrijke andere boomen, ongeveer 1300 in getal, waarvan ongeveer 2300 kubieke meters kunnen dienen tot Nijverheidsdoelseinden,
weiden, landen en bouwgronden, werkmans- en hoveniershuizen, herberg aan den Vremdschensteenweg, stallingen, remisie, pachthoeve en
andere gebouwen, moestuin, boomgaard, inkoomdreef met olmen beplant, het alles eenen blok uitmakende van 46 hectaren 77 aren 65 centiaren.
Voordeelige ligging: nabij een stilstand van den Buurtspoorweg Antwerpen-Broechem, uitkomende aan de twee steenwegen Antwerpen-Ranst

en Borsbeeck-Vremde. Afstand: 8 kilometers van Antwerpen en 4 kilometers van de statie Bouchout. Verdeeld, behoudens samenvoeging, in 84 loten.
Te zien alle dagen van 9 ure 's morgens tot 5 ure 's namiddags op aanwijzing van Emille Claes, hovenier aldaar en mits ingangskaart.
Nota. - De gebouwen der Meesterswoning zijn grootendeels tijdens den
oorlog afgebrand, doch het eventueel recht van wederaanleg dat uit dien
hoofde zou kunnen verschuldigd zijn en aan den eigenaar toekomen op
voorwaarde van herbouwing zal door dezen aan den kooper afgestaan
worden.
Zitdagen: Vrijdagen i en 15 april 1921 telkens om 9 1/2 ure voormiddag
klokslag ter verkoopzaal voor Notarissen, Minderbroedersstraat 22, te
Antwerpen 66 .
Gedurende bijna twee maanden (van 8.8.1921 tot einde september 1921)
werd Huigenrode bewoond door Franciscus Louis Jozef Nicolas, staatsingenieur. Hij werd in Spa geboren op 25 mei 1880 en was gehuwd met
Maria Josephina Snoeck, geboren te Vorst op 7 augustus i882 67 . Het echtpaar kwam uit Antwerpen (Scheepstraat 10), maar vertrok amper 50 dagen later opnieuw naar de Scheldestad. Zijn 'opvolger' moet voor Franciscus Nicolas geen onbekende geweest zijn, vermits hij eveneens op het
adres Scheepstraat 10 te Antwerpen woonachtig is geweest en zich op
17.10.1921 in de Bevolkingsboeken van Wommelgem liet inschrijven. Het
was Martin Mommens, diamanthandelaar. Hij werd in Aarschot geboren op 29 augustus 1870 en huwde op 5.12.1895 te Tilleur met RosaliaConstantia Van Belle (° Tilleur 29.1.1870). Er staan in het Bevolkingsregister
van Wommelgem geen kinderen voor het echtpaar ingeschreven. Er is
wel een hovenier opgetekend, met name Frans Van Herck (° Booischot
27.6.1849). Hij was gehuwd met Antoinetta Van Houtvin (° Begijnendijk
13.12.1847).
Martin Mommens liet het kasteel heropbouwen en verkocht gans het domein in 1931 aan het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. Het echtpaar
Mommens-Van Belle verhuisde op 10 april 1931 naar Antwerpen, Boomstraat ii 68 .
Dagelijks tijdens de vakantiemaanden brengen autobussen gemiddeld
750 kinderen van 5 tot 15 jaar naar het speelpark Huigenrode. Naast
jeugdkampen en reizen in gezinsverband is het een vrij suksesvol alternatief om deze jonge mensen twee hele vakantiemaanden bezig te houden.
Tegen wat voor de ouders een zenuwslopende opgave kan worden, kijken de geroutineerde monitors en monitrices met de glimlach aan. De
ouders zijn vrij entoesiast over deze manier van kinderopvang. In hoofdzaak komen de kinderen uit gezinnen waarvan beide ouders buitenshuis
werken of die eng behuisd zijn en waar de kinderen toch al niet de kans
krijgen om buiten te ravotten. Door toedoen van Charel Cuyvers (Wommelgem, Van Asschestraat) is in het domein een dierenpark opgericht,
een droompark voor de kinderen!
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Tot slot nog een verhaal over de jodenvervolging door de nazi's. In de
dertiger jaren had in het kasteel Huigenrode een zionistische landbouwschool, onder de benaming 'Hachschara', haar tenten opgeslagen. Daar
werden een tijdlang Duitse joden, die het Naziregime wisten te ontvluchten, herschoold. Zij kregen een agrarische opleiding als voorbereiding
voor hun toekomstig werk in één of andere kibboetz in Palestina. Een
landbouwkundig leraar, Jo De Rudder, 'oudstrijder en ouderwets Vlaming' 69 , kwam via Huigenrode in kontakt met Frederyk Weinreb, een
welbesproken figuur. Tijdens de oorlog zou hij zowat 1400 joden uit de
klauwen van de bezetter gered hebben. Zijn memoires verhaalt Weinreb
in een driedelig boek, 'Kollaboratie en verzet 1940-45' (uitgave Meulenhoff, Amsterdam). De Rudder bezorgde Weinreb belangwekkende dokumenten om ze tot na de oorlog te verstoppen. Deze dokumenten waren
niet alleen belangrijk uit oogpunt van opheldering, maar ook omdat bepaalde leidende persoonlijkheden, die zich weerstanders noemden, in
een vreemde belichting kwamen te staan. De dokumenten zouden later
op onverklaarbare wijze zoek geraken.
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Een sinds jaren vertrouwd beeld aan de toegang van het domein Huigenrode.
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Blazoenen bij 'Huigenrode'

JOS GOOLENAERTS

Als oudst gekende eigenaar van 'Huigenrode' is de familie Dassa vernoemd; Ferdinand en Adriaan Dassa verkochten het goed op 22 mei 1576
aan jonker Karel Dassa, zoon van Michel en Reine Turchi. Het was toen
23 bunder, hetzij ongeveer 30 ha., groot.
Leden van de familie Dassa zijn vernoemd als heer van Borsbeek en als
eigenaars van het 'Boterlaarhof' in Deurne; een Dassa was in 1597 burgemeester van Antwerpen. Deze familie voerde een wapen van azuur, een
arm in natuurkleur gekleed met een rode mouw, de hand houdende drie
tarwearen van goud. Helmteken een vlucht van azuur en goud met daartussen de drie tarwestengels.
In 1600 is 'Huigenrode' in het bezit van Johanna de Wasservas. Zij was
verwant met de familie Rockox. Zij huwde met Thomas Hutter, wiens
naam, evenals die van zijn vrouw, niet bepaald een inheemse klank heeft.
Indruk die bevestigd wordt door hun grafschrift dat we mochten terugvinden in de verzameling graf- en gedenkschriften der Sint-Michielsabdij, waar beiden begraven werden 1 . We noteren:
THOMAE HUTTER
TYROLENNI
EQUITI STRENUO VIRTUTE
M I L I T A R I IL IX MILITUM
T R I B U N A T U M EVECTO
REGI FIDI CUNCTIS CHARO
ET
JOANNAE DE WASSERVAS
CONJUGIBIS
ANNA DE HEETVELDE POS
OBIERE ILLE 6 MAII
ILLA20DEC.

1605

1619

Uit het grafschrift blijkt dat Thomas Hutter een Tyrools ridder was van
zeer hoge militaire deugden en overleden is op 6 mei 1605. Zijn vrouw
overleefde hem nog veertien jaar.
Opvallend bij dit grafschrift is de naam van Anna van Heetvelde, die de
steen liet oprichten.

Balftazar ScWz f

Kwarherstaat
vorens z'jn grafsteen

m de kerk
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We mogen aannemen dat het gezin Hutter-de Wasservas kinderloos is gestorven, want na het overlijden van Johanna de Wasservas komt 'Huigenrode' door erfenis aan Karel van Heetvelde, kleinzoon van Joost van
Heetvelde en die met Cecilia Rockox was gehuwd. Cecilia was een zuster
van Barbara en Margareta Rockox. Barbara was gehuwd met Ferdinand
Dassa en Margareta met Godfried de Wasservas.
In het 'Armorial général' van Rietstap komen twee verschillende wapens
Hutter voor, maar Hutter van Tyrol voert op azuur een gevleugelde
arendspoot van goud. Het helmteken is een uitkomende man gekleed en
met hoofdwrong gedeeltelijk van goud en azuur en staande tussen twee
olifantsslurfen van 't zelfde.
Wanneer men in de heraldiek spreekt van een arendsbeen, in plaats van
een arendspoot, is hiermee bedoeld dat aan de poot ook nog de dij vastzit,
zodat er dus enig onderscheid bestaat.
In het wapen Wasservas herkennen we een sprekend wapen, namelijk op
azuur drie gouden waterkruiken of lampetkannen, geplaatst twee-één.
Verdere bijversierselen van het wapen zijn niet vermeld.
Met Karel van Heetvelde als eigenaar, betekende dit voor 'Huigenrode'
een nieuwe periode. Hij zou het geweest zijn die rond 1620 het kasteel liet
bouwen. 'Kasteel' is misschien wat veel gezegd. Laat ons aannemen dat
hij de bestaande gebouwen verfraaide of vergrootte en dat hij parken en
tuinen liet aanleggen. Dat hij werkelijk op zijn buitengoed verbleef, bewijst het feit dat hij in Wommelgem begraven werd.
In een genealogisch fonds onder het nummer 3352 bevinden zich enkele
aantekeningen over oude grafschriften. Een daarvan heeft betrekking op
Karel van Heetvelde, die stierf op 28 december 1624. Het grafschrift is
vergezeld van vijf wapenschilden. De schilden staan geschikt als volgt:
bovenaan in het midden, zoals gebruikelijk, het wapenschild van de overledene. De vier andere, in dergelijk geval 'kwartieren' genoemd, twee aan
twee langs beide zijden van het inschrift, namelijk Heetvelde, Rockox,
Schetz en Stralen.
Naargelang het aantal kwartieren voorhanden, kan men van een grafsteen de genealogie van de overledene opbouwen tot grootouders, overgrootouders, enz. Met de vier wapens van de van Heetveldesteen geraken we slechts tot de grootouders, maar dan zowel langs vaders, als langs
moeders zijde. Nu is het juist de grafsteen van Karel van Heetvelde waarrond sedert lang vraagtekens bestaan. Immers, Al. Sledsens maakt in zijn
boek 'Wommelgem door de eeuwen heen' 3 ook melding van het grafschrift, alhoewel zonder wapens. Wat ons hierbij treft is de voetnota die
de auteur toevoegt: 'Toen de Kon. Kommissie voor Monumenten en
Landschappen op 24 oktober 1901 een bezoek aan de kerk bracht, ten einde een mogelijke vergroting te bestuderen, werd in het verslag o.m. opgetekend: "een grafsteen met wapenschilden ligt in de buitenvloer vóór de
kerk. Hij is van belang voor de plaatselijke geschiedenis en dient derhalve
opgericht tegen één der binnenmuren" ' 4 . Tot zover de nota. Ook Gustaef
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Springael spreekt in zijn 'historische herinneringen en bijeenraapselen
over Wommelgem en omstreken' (1897) over een grafsteen van Heetvelde, buiten de kerk.
Het handschrift uit het stadsarchief dateert van 1888. Daarin is te vernemen dat de grafsteen van Heetvelde zich vóór het altaar van O.L. Vrouw
bevond (dus binnen de kerk). Het wordt meteen een raadselachtig geval.
Het is toch onwaarschijnlijk te noemen dat men een grafsteen, en dan
wel met een historische betekenis, van binnen naar buiten de kerk zou
verplaatsen. Wiens grafsteen lag er dan vóór de kerk en waar is hij gebleven?
We weten niet of de auteur van het handschrift in 1888 alles heeft genoteerd wat de grafsteen van Heetvelde vertoonde, zoals b.v. een gebeurlijke versiering van de steen zelf of van het wapen van de betrokkene. Wij
denken van niet, want ook de bijgaande schilden liet hij blanco. Bij het
hertekenen hebben we ons dan ook moeten beperken tot het invullen van
de schilden met hun toepasselijke stukken en figuren 5 . De kwartieren van
Heetvelde-Schetz stellen de ouders van de overledene voor en dat zouden
dan Adolf van Heetvelde en zijn vrouw Maria Schetz zijn.
Het wapen van Heetvelde is van goud, een rode schuinbalk die beladen is
met drie zilveren beukhamers. Later is daar in de heraldisch-linkerbovenhoek nog een klein schildje bijgekomen, dat volgens Rietstap zwart was
met een zilveren leeuw. Wanneer dat 'bijvoegen' juist gebeurde, is ons
niet bekend; op onze grafsteen is het nog zonder, maar in een oud wapenboek van jonker van Hamme, in 1651 opgetekend 6 , staat het wapen van
Heetvelde afgebeeld met een klein schildje, maar is daar dan zwart met
een gouden leeuw.
De kwartieren van Heetvelde-Rockox zijn de grootouders van Karel van
Heetvelde. Joos van Heetvelde, overleden in 1542, was gehuwd met Cecilia Rockox (t 1541), die een tante was van de gekende Antwerpse burgemeester en vriend van P.P. Rubens, Nicolaas Rockox. Cecilia was een
dochter van Adriaan Rockox en Catharina van Overhof, alias van Liedekerk 7 .
Wapen Rockox: van goud, een balk van keel (= rood), die vergezeld is van
drie groene plompenbladeren, twee boven de balk en één onder.
Wapen Schetz: van zilver, een zwarte raaf met opslaande vleugels op een
groene heuvel.
Wapen van Stralen: een rood schild, een afgerukte leeuw van zilver met
blauwe tong en nagels. De afgerukte leeuw is een halve leeuw tot aan de
staart, maar in plaats van een gelijke snijlijn, is deze ruw alsof dit deel
werkelijk is afgerukt. Het is één van de meest gebruikte wapenfiguren,
maar dan wel op een eerder zeldzame manier voorgesteld.
Dit dan wat betreft de kwartieren van Karel van Heetvelde. Hij zelf was,
zoals uit zijn grafschrift blijkt, heer van Eeckgoet en Hulckenrode. Het
'Hulckenrode' is gewoon een andere spelling of schrijfwijze van het gekende kasteel 'Huigenrode' in Wommelgem, dat door erfenis in zijn bezit
gekomen was en aan de familie bleef tot in 1712".
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Wat 'Eeckgoet' betreft hebben wij, ondanks het naspeuren tussen tal van
speelhoven, kastelen en goederen, dit goed niet kunnen bepalen. Wel bestond er in Deurne een goed 'Eeckhove', wat op hetzelfde zou kunnen
neerkomen, maar daar is geen eigenaar van Heetvelde voor opgetekend.
De familie van Heetvelde is afkomstig uit het Pajottenland, waar ze reeds
vroeg belangrijke bezittingen had en, zoals dat met meer van de oude geslachten gebeurde, zich is blijven noemen naar één daarvan. Heetvelde
was de biezonderste van een reeks heerlijkheden op het grondgebied van
Tollembeek, dat een achterleen was van Edingen en bakermat van het geslacht.
Op de grafsteen van Karel van Heetvelde is geen echtgenote vermeld.
Ook Springael vernoemt deze niet. Toch is hij gehuwd geweest, want volgens dezelfde Springael is ook zijn dochter Anna eigenares van 'Huigenrode' geweest. We menen dat Karel van Heetvelde gehuwd was met een
dochter uit het geslacht du Bois, die waarschijnlijk begraven is in het familiegrafvan haar ouders.
De dochter van Karel van Heetvelde was gehuwd met Adriaan van Heetvelde; beiden hadden als overgrootouders Joos van Heetvelde - Cecilia
Rockox.
In 1712 kwam 'Huigenrode' in handen van de weduwe Joannes Wittebol - Maria Hendrika Martens. Joannes Wittebol was op 13 april 1710
overleden. De weduwe Wittebol-Martens overleed op 12 juli 1725 en haar
zoon, Franciscus Ignatius, priester, erfde het landgoed. De familie Wittebol is afkomstig uit Amsterdam en voerde een wapen doorsneden van
keel en sabel (rood en zwart], op rood een zilveren vrouwenhoofd en op
zwart een zilveren bij.
Het ongewone gebruik van twee kleuren voor het schild in plaats van een
kleur en metaal, laat vermoeden dat het hier een burgerlijk wapen betreft;
er is trouwens geen vermelding van helm of helmteken. Evenwel werden
de regels der heraldiek in acht genomen door figuren van metaal op de
kleuren te brengen.
Op 22 mei 1777 verkoopt pastoor Wittebol zijn goed, dat hij waarschijnlijk
niet bewoonde, aan Alexander Jan Carpentier. Hij noemt zich 'heer van
Heiligenrode'. Op 21 juli 1753 huwde hij in Antwerpen met Theresia Josephina Norbertine Goris, dochter van Norbert Alexander en van Marie
Josepha Wittebol9. De familie Carpentier is afkomstig van Duinkerken en
voert, zoals Wittebol, een doorsneden wapen: van azuur en sinopel
(groen) met daaroverheen een mercuriusstaf van goud en gevleugeld van
zilver; het helmteken de staf uit het wapen tussen twee struisveren van
azuur. Voor de helmkleden worden beide kleuren en metalen van het wapen toegepast; deze van heraldisch rechts van azuur en goud, de andere
sinopel en zilver. Onder het wapen, dat gehouden wordt door twee leeuwen van goud, een wimpel met de leuze 'Dios-Y-El-Rey'. De vader van
Alexander Jan Carpentier was burgemeester van Oostende.
Na de dood van het echtpaar Carpentier-Goris was 'Huigenrode' door
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vererving overgegaan op hun dochter Janna Theresia Cornelis, die op 25
mei 1756 werd geboren en op 2 mei 1781 gehuwd was met Pieter Jozef Anselmus Werbrouck, zoon van Jozef Frans en van Catharina Grigis. De familie Werbrouck voerde een leeuwenwapen: van keel, een leeuw van
goud, getongd en genageld van azuur. De helm is bij uitzondering gevoederd en bevestigd van azuur (gewoonlijk is dit rood). Het helmteken een
uitkomende leeuw van goud. Onder het wapen een zilveren wimpel met
de leuze 'Fortiter et Suaviter'.
Na een lange erfenisprocedure kwam 'Huigenrode' in 1832, mits 33.000
gulden, in het bezit van Ferdinand Nicolaas Werbrouck, die gehuwd was
met Joanna Barbara de Wael. Twee jaar later verkocht hij 'Huigenrode'
aan Joannes Ferdinandus Osy de Wycken-de Bosschaert. Het wapen Osy
is van zilver met een boom van sinopel (groen), twee rechtopstaande
paarden van sabel (zwart), de voorpoten tegen de boom en naar elkaar gericht. In Mortsel op het familiegraf Osy staat het wapen in steen gebeiteld
en is daar getopt met een baronkroon en gehouden door twee aanziende
leeuwen van goud, ieder met een banier; deze van links is van azuur met
een leeuw van goud, de andere is eveneens van azuur, maar beladen met
drie gouden kepers; de leeuwen staan op krollen, waaraan een wimpel
met de leuze'Arte - Labore - Patientia'.
Het gezin Osy-de Bosschaert overleed kinderloos en 'Huigenrode' kwam
door erfenis in het bezit van Eugenie della Faille voor de helft. De andere
helft viel te beurt aan de vier gezusters Paula, Marie-Katarina, EugenieRegina en Julia della Faille. Zij verkochten 'Huigenrode' aan Edmondus
Oscar 't Serclaes, die gehuwd was met Hubertina Maria de Gilman.
In het begin van de i8e eeuw waren er veel fabels verzonnen over de afkomst der familie 't Serclaes. In deze periode was het zowat een universele mode om de namen van vooraanstaande families te omweven met legenden en wondere verhalen. Sommigen lieten de familie 't Serclaes
zelfs afstammen van de koningen der Gothen. Een 't Serclaes zou het
hoofd geweest zijn van de Brusselse kruisvaarders onder Godfried van
Bouillon. De geleerde en scherpzinnige genealoog M.F.V. Goethals was
de eerste die met bewonderenswaardig geduld de oorspronkelijke bronnen ontwarde en de primitieve oude titels der familie 't Serclaes verzamelde. Hij gaat terug op bewijzen tot de eerste jaren der 136 eeuw. Op onbetwistbare wijze toont hij aan, dat deze familie in die periode reeds op
ridderlijke afkomst kan bogen. Wie herinnert zich niet de door Hendrik
Conscience bekend geworden figuur Everard 't Serclaes, de hersteller
van de rechten van de hertog van Brabant in de 146 eeuw.
Zoals bij meer zeer oude families, is ook deze van 't Serclaes niet de oorspronkelijke naam.
Gerelin 'de leeu', één der machtigste ridders uit het Brussel van de 136
eeuw, had samen met zijn broeder Michel, vermaard om hun dapperheid, deze bijnaam verworven; 'de leeu' zo genoemd door hun medeburgers in een tijdstip dat kracht en macht de enige steun van de maatschap144

pij was, werd ook voortgezet op hun kinderen. Gerelin 'de leeu' stierf in
1258 en liet drie kinderen na: Jan, schepen van Brussel in 1259, een Nicolaes en een Arnold, allen 'de leeu'. Nicolaes de Leeu was gehuwd met Cathelijne ..., erfgename van Bijgaerden. Als herinnering aan dit adellijk huwelijk werd het schild Bijgaerden door de jongeren van het huis aan het
wapen toegevoegd als breuk 10 . Na het volledig uitsterven van de oudere
tak namen alle leden der familie dezelfde breuk in hun wapen. Ridder Nicolaes de Leeu, vermeld om zijn dapperheid, stierfin 1311; zijn nakomelingen namen de naam 't Serclaes, hetwelk beduidt: zoon van Nicolaes of
Claes.
In het wapen 't Serclaes is het veld van keel (rood), een leeuw van zilver,
gekroond en gewapend (d.i. tong en nagels) van goud, dragende op de linkerschouder een klein schildje van goud met een schildhoofd, dat geschaakt is van zilver en sabel van twee rijen. Leuze: 'Fortiter et Fideliter'.
Op 6 juli 1888 kocht Domis de Semerpont 'Huigenrode'. Hij was gehuwd
met een kleindochter van de echtelingen 't Serclaes-de Gilman. Het wapen de Semerpont ziet er uit als volgt: gekwartileerd met i en 4 van zilver,
drie maliën van sabel en een schildhoofd van keel (= de Semerpont); 2 en
3 eveneens van zilver met een leeuw van sabel, tong en nagels van keel (=
du Bois de Fiennes)11. Voor de titularissen is het wapen getopt met een
baronkroon (7 paarlen), waaruit de gekroonde helm met als helmteken
een morenbuste, gekleed van sabel met zilveren kraag en knopen tussen
een vlucht van sabel. Het schild is gehouden, links voor de aanschouwer,
door een griffoen die doorsneden is van sabel en goud en rechts door een
leeuw in natuurkleur; beiden staan op krollen waaraan een zilveren wimpel met in zwarte letters de leuze 'Virtus et Constantia'.
Domis de Semerpont was juist een maand baron benoemd, toen hij in het
bezit van het kasteel kwam. Het echtpaar Domis de Semerpont-'t Serclaes
had een dochtertje, dat in 1874 in Brussel het levenslicht zag en overleed
in Wommelgem op i augustus 1884.
Met 'Huigenrode' gebeurde tenslotte wat met de meeste soortgelijke kastelen gebeurde: vanaf einde ige of begin 2oste eeuw geraken de adellijke
eigenaars geleidelijk vervangen door rijke nijveraars, die zich ook de
weelde van een lusthof met park kunnen veroorloven. Zo kwam het goed
na de familie Domis de Semerpont-'t Serclaes aan de familie Antoon
Spruyt-Matzerath. De familie Spruyt voerde een sprekend wapen, namelijk op zilver een groene spruitenplant op een grond van 't zelfde. Dit
spruitenwapen zou aldus het laatste zijn in de reeks die op 'Huigenrode'
in de loop der eeuwen verscheen.
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Voetnoten
1. Graf- en gedenkschriften der prov. Antwerpen, deel abdijen en kloosters en berustend op het rijksarchief Antwerpen en de Stedelijke Biblioteek.
2. Stadsarchief Antwerpen. Zie ook 'De Krijter', 200 jg., juni 1985, p. 29.
3. Uitg. 1965, p. 130.
4. Opgetekend in het archief van het bisdom Mechelen in 1964 door Al. Sledsens (handschrift pastoor Geens).
5. In de meeste gevallen is op een heraldische steen het wapen van de overledene afgebeeld met helm en bijversiering.
6. In privé-archief van baron van Havre op 'De List' in Schoten.
7. De grafsteen met het wapen Rockox bevindt zich nog in de Rockox-kapel van de St.Jakobskerk in Antwerpen.
8. G. Springaei: 'Enige historische herinneringen aan Wommelgem en omstreken', 1897.
Al. Sledsens: 'Wommelgem vroeger en nu' - 1962 en 'Wommelgem door de eeuwen
heen' - 1965.
9. Poplimoni in 'La Belgique héraldique'.
10. Een breuk is een toevoegsel aan het wapen ter onderscheiding van een andere tak;
ook omwisseling van kleuren komt voor als breuk.
11. Het wapen de Fiennes is tevens gemeentewapen van Edegem.
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Het verdwenen kasteel Ternessen'

ALOIS

SLEDSENS

In de i6e eeuw behoorde het landgoed 'Ternessen' nog tot het domein Immerseel. Het is niet bekend wanneer juist de scheiding plaats vond. Vermoedelijk moet dat op het einde van de i6e eeuw gebeurd zijn. Volgens
Springael is (Jan?) Sneeuwater de eerste eigenaar van het landgoed en
daarna Gilles Moens. Hij was gehuwd met Joanna Ysaack. Zijn dochter,
Maria, huwde met Petrus (Pedro) Vermoeien; zij erfde het landgoed te
Wommelgem. Pas van die periode af wordt het eigendomsrecht van het
domein iets duidelijker. Petrus Vermoeien bouwde alleszins het eerste
kasteel. Het was eerder een omwalde hoeve of huis van plaisantie1. In
1736 ging het eigendom over in handen van Joannes d'Allewich, die het
vier jaar later overmaakte aan Jacobus de Cornelissen. Springael deelt
mee dat de Cornelissen in 1775 een kasteel deed bouwen, 'veel grootser
en schoner dan het oude en dit in een ander gedeelte van het park. Van de
oude gebouwen bestaat thans niets meer dan een torentje, nevens de bestaande stallingen en nog is dit gedeeltelijk vernieuwd'. De oude gebouwen 'bevielen hem niet' 2 . Daarna kwam het landgoed in het bezit van de
familie de Witte (1816), Meeus (1893) en Van Doren (1940). Het is steeds
een prachtig domein geweest, maar zowel het kasteel als het park werden
roemloze slachtoffers van de oorlog 1940-45. Met het oog verzet te bieden
tegen de geallieerde legers, lieten de Duitsers een antitankkanaal graven
('de Dnjepr' in de volksmond, naar de naam van de Russische stroom,
waar de Duitsers ontzettende verliezen leden). Het kasteel diende gesloopt. Maar aan de Wommelgemse 'Dnjepr' heeft de Duitse bezetter
geen verliezen geleden; de opmars van de geallieerde legers was in 1944
te fors om te stuiten.
Familie Vermoeien
De stamboom van de familie Vermoeien gaat terug tot de 156 eeuw 3 en is,
aan het wapen te oordelen, afkomstig uit de streek van 's Hertogenbosch 4 , zij het onder de naam Vermolen en van der Moeien. Het geslacht
spruit aldus zo goed als zeker uit een molenaarsfamilie.
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Pedro of Petrus Vermoeien, eigenaar van 'Ternessen' in Wommelgem
(door erfenis op 15 april 1610), was een zoon van Gilles Vermoeien en
Margaretha Reyniers. Pedro (geboren Antwerpen, 22.5.1587) huwde op
10 augustus 1639 met Maria Moens (of Moons) en overleed op 8 augustus
1656. Zijn zoon Leonardus (° Antwerpen, 6.4.1641), gehuwd met Maria
van Roosendael erfde het kasteel. Zijn kleinzoon Philippus Emmanuel
(gehuwd met Joanna de Pret) was groot-aalmoezenier en zijn achterkleinzoon Philippus Josephus (° 1759 - t 1825) burgemeester van Antwerpen.

Familie de Cornelissen
In 1742 kwam kasteel 'Ternessen' met het park in het bezit van de familie
de Cornelissen, al evenzeer gekend in het Antwerpse. Jacobus de Cornelissen (° Antwerpen 7.8.1757 - t Parijs 21.12.1813) liet het kasteel herbouwen in 1775, liet tevens het park aanzienlijk verfraaien en deed ook een
vijver aanleggen. Hij huwde in Antwerpen op 22 mei 1787 met Anna
Henriette du Bois (1756-1818) en was
schepen van de stad Antwerpen in
i?93Jacobus de Cornelissen was één der
rijkste burgers van de Scheldestad5.
Napoleon had blijkbaar een boontje
voor deze man; in 1811 benoemde
hij zoon Joannes Baptista, amper 23
jaar oud, tot maire van de stad Antwerpen, dit in opvolging van J. Werbrouck. J.B. de Cornelissen was op
i8-jarige leeftijd gehuwd met Josephine Isabella Stier. Reeds in 1810
zou hij door Napoleon aangesteld
zijn tot burgemeester van Wommelgem6. 'De familie de Cornelissen-Du Jan Baptist Cornelissen (1788-1848).
Bois', zo verklaarde Napoleon, 'had
zich openhartig bij Frankrijk aangesloten, en hij prees de wijze waarop ze haar groot fortuin gebruikte' 7 .
Op 30 september 1811 bracht Napoleon, 'op het onverwachts', een bezoek
aan de stad Antwerpen 'en logeert bij de Cornelissen. Hij bezoekt ook
hun buitengoed, het kasteel Ter Nesse te Wommelgem en drukte de wens
uit de familie te Parijs gevestigd te zien.' En zo geschiedde. Het echtpaar
de Cornelissen vertrok naar de Lichtstad. Het is de familie daarna biezonder slecht vergaan. Weldra bleek dat 'hun onschatbaar fortuin' 8 het niet
toeliet 'te leven zoals ze deden' 9 . Nog geen twee jaar na hun intrek te Pa149

rijs joegen de schuldeisers de familie in het nauw. Jacobus de Cornelissen
stierf te Parijs op 25 december 1813 en met het vertrek van de Fransen uit
Antwerpen (begin mei 1814), kwam ook een einde aan het burgemeesterschap van zijn zoon }oannes [overleden te Schoten op 26.6.1848]. Kort
daarna werden de goederen van de familie openbaar verkocht. Zielige afgang van een schatrijk geslacht.
Op 22 mei 1816 werd het domein 'Ternessen' met omliggende landen (60
ha) voor 246.470 fr verkocht aan de echtelingen Joannes de Witte - Maria
Theresia Herry.

Joannes Josephus de Witte (1766-1851).

Marie-Thérèse A.J. Henry (1769-1863).

De Witte en Meeus
Joannes Josephus de Witte [° Mechelen 8.3.1766] was een zoon van Carolus Jacobus en Joanna Catharina Cavellier10. Zijn echtgenote, Maria Theresia Antoinetta Josephina Herry, was eerst gehuwd geweest met Franciscus Petrus Paulus Mens (t); zij was een dochter van Jacobus Ludovicus Herry, advokaat en Maria Theresia Josephina Gasparoli. Het echtpaar de Witte-Herry huwde op 23 mei 1805 en Maria Th. A.J. Herry zag
het levenslicht op 13 december 1769.
De stamboom de Witte gaat terug tot vóór 1500".
150

Uit het huwelijk de Witte-Herry werden twee kinderen geboren:
- Joannes Josephus Antonius Maria, ° Antwerpen 21.2.1808,
- Ludovicus Josephus Antonius Maria, ° Antwerpen 15.4.1810 en overleden in Parijs op 24.4.1853.
Joannes Josephus de Witte overleed in Antwerpen op 19 april 1851. Zijn
grafsteen is te vinden naast de kerk van de HH. Petrus en Paulus te Wommelgem. Zijn oudste zoon erfde het landgoed Ternessen. Hij kreeg in oktober 1853 de titel van baron toegekend en was op 19.4.1843 te Billy, bij
Orléans (Frankrijk) in het huwelijk getreden met Anna Ludovica Maria
deCrespinde Billy (° Orléans 27.3.i823) 12 . In de winter betrokken deechtelingen hun woning te Parijs; in de zomer verbleven zij te Wommelgem.
Uit het huwelijk sproten zes kinderen 13 .
Baron de Witte overleed in Parijs op 29 juli 1889 en op 26 juni 1890 werd
domein Ternessen openbaar verkocht (120 loten), maar het kasteel zelf
bleef eigendom van de kinderen 14 . Uiteindelijk toch hebben zij het kasteel verkocht aan de echtelingen Theophiel Meeus-Maria Schul. Dat gebeurde op 23 februari 1893 mits 230.000 fr.
Theophiel was een broer van Louis Meeus, stichter van de overbekende
likeurstokerij 'De Sleutel' in Wijnegem en waarin Theophiel ook aandelen had. Louis Meeus zag het levenslicht te Antwerpen op 10 mei 1842,
huwde op 2 mei 1865 te Korbeek-Dijle met Celestine Honnorez uit Mechelen, en overleed te Antwerpen op 3 januari i89215. Louis en Theophiel
hadden nog vijf zusters en drie broers: Anna, Gabriella, Albert, Maria, Julia, Delphine, Hippoliet en Prosper. De laatste twee traden ook toe tot de
onderneming.
De tien kinderen werden geboren uit het huwelijk van Louis Meeus (°
Antwerpen 8.6.1816) - Pauline van Reeth (° Mechelen 1816). Louis
Meeus, die officieel Aloysius-Joannes heette (zie zijn doodsprentje), was
distilleerder van beroep en o.m. eigenaar van het kasteel 'De Zwarte
Arend' in Deurne. Hij overleed in 1903 en beheerde in Antwerpen de distillerie 'De Anker'. Op 53-jarige leeftijd trok hij zich uit het zakenleven terug en bezorgde zijn oudste zoon Louis het nodige geld voor de oprichting van de stokerij te Wijnegem (1869). Zij kreeg de naam 'De Sleutel'.
Louis was toen 27 jaar. Zijn vrouw, Celestine Honnorez, was vier jaar ouder en kwam uit een adellijke familie. Zij was de dochter van Remi Prosper en Julie Soubau16.
Theophiel Carolus Pancratius Maria Meeus, woonachtig op het domein
'Ternessen' en aandeelhouder van de stokerij in Wijnegem, werd te Antwerpen geboren op 13 maart 1849. Hij was gehuwd met Maria Margaretha Alphonsia Schul (° Antwerpen 12.7.1857 en overleden in 1940). Kinderen uit het huwelijk Meeus-Schul:
1. Clementia (° augustus 1877 ~ ï sept. 1877)^
2. Gabriella Sylvia Ludovica Maria Josepha, ° Antwerpen 31.3.1880,
huwde in Wommelgem op 27.6.1905 met Robertus Ludovicus Josephus
Van Strijdonck (° Antwerpen 10.10.1876).

3. Theophiel Maurits Anna Maria, ° Antwerpen 30.11.1881; t Corbeui
(Fr) op 7 mei 1930.
4. Marcel (° 1884 - t 1904], begraven in de grafkelder te Wommelgem.
5. Louisa Albertus Maria Josepha, ° Antwerpen 3.9.1885, x Wommelgem 2.2.1910 met Edmond André Victor Pascal Maria Pirlot (° Luik
26.4.1886, zoon van Emile en Marie Minette).
6. Angela Maria Julia Rosalia, ° Antwerpen 7.10.1888, x Wommelgem
28.10.1908 met Gaston Georges Maria De Decker (° Antwerpen
15.7.1880).
7. Paul Hubert Arthur Delphina Maria, ° Antwerpen 3.11.1890, x Antwerpen 1922 met Bertha Maria Maquinay.
8. Jean Joseph Maria Pancratius, ° Antwerpen 21.2.1892, t Antwerpen
7.1.1978 (begraven in de grafkelder te Wommelgem). Hij was ongehuwd.
9. Suzanna, ° Antwerpen 5.4.1894, x Parijs 15.12.1917 met J.F.J.A. Pirlot18.
Theophiel Meeus, die het domein Ternessen' in februari 1893 gekocht
had, overleed amper twee jaar daarna al (3 maart 1895) en was dus, op enkele dagen na, slechts 46 jaar. De goederen onder Wommelgem bleven in
handen van zijn echtgenote, die in 1940 overleed. Het door oorlogsomstandigheden fel gehavend domein kwam in handen van Paul Van Doren,
geboren in Leuven op 13.11.1897 als zoon van Dominique en Marie Louise Antonietta Perdieus. Paul Van Doren overleed op 22 oktober 1977 om
20,30 uur en was gehuwd met Irene Wouters.
Boswachters op 'Ternessen'
Het uitgestrekt en prachtig domein 'Ternessen' heeft altijd een boswachter gehad, temeer daar in het park menig haasje te vangen was. Tot zover
wij konden naspeuren is de oudst gekende boswachter Joannes Franciscus Janssens (vanaf 1851). Hij zag het levenslicht te Wommelgem op
20.10.1819 en huwde met Maria Elisabeth Van Kalck (° Ranst 17.2.1821).
Uit het huwelijk sproten vijf kinderen en de boswachter overleed op
2.7.1874.
Jan Janssens werd als boswachter opgevolgd door Joannes Franciscus
Goetschalckx, ° Meer 20.12.1827. Hij was weduwnaar van Catharina
Schaerlaken, maar hertrouwde met Anna Maria Smolders (° Meer
30.10.1828; t Wommelgem 5.7.1892). Boswachter Goetschalckx had drie
kinderen en overleed te Wommelgem op 9.2.1894.
Na Goetschalckx is gedurende een 4-tal jaren enige onduidelijkheid voor
wat de volgende boswachter betreft; de bevolkingsregisters vermelden
liefst vier boswachters voor die periode:
1894 - Petrus Josephus Hendrickx (° Wommelgem 23.1.1835), gehuwd
met Maria Elisabeth Van den Bogaert (° Ranst 21.9.1833).
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1894 ~ Egidius Joris (° Zandhoven 23.1.1858), uit Wommelgem vertrokken op 3.10.1894.
1894 ~ Benedictus Cornelissens (° Mortsel 1856), van 29 oktober 1894 tot
18 oktober 1898.
1894 - Jan Frans Michiels (° Wommelgem 3.4.1846, x Wommelgem
15.9.1883 met Maria Van den Bosch). Uit het huwelijk sproten vijf kinderen.
Vanaf 5 november 1895 is er meer duidelijkheid, wanneer Petrus Josephus Van Bouwel de plaats van boswachter krijgt toevertrouwd. Hij werd
in Wommelgem geboren op 20 mei 1865 en huwde in Merksem op
20.10.1887 met Maria Beevers (° Merksem 7.3.1864). Het echtpaar had zes
kinderen en het gezin vertrok einde mei 1907 naar Wijnegem, Bergenstraat 76.
Opvolger als boswachter werd Petrus Aernouts (hij staat opgetekend als
jachtwachter), komende van Hoevenen op 15.7.1907. Hij werd geboren te
Wilmarsdonk op 5.6.1873 en huwde in Ekeren op 27.7.1904 met Maria Catharina Knaepen(° Ekeren 6.10.1874).
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Petrus Aernouts overleed in dramatische omstandigheden. Even na het
middaguur werd hij verdronken gevonden 'in den waterloop De Schijn'
op 31 mei 1910. Het was een zware slag voor de weduwe, die voor de verdere opvoeding van drie kleine kinderen diende te zorgen. Zij vertrok op
21.7.1910 terug naar Ekeren, Oudebaan 63, en haar kinderen waren
- Eduardus Maria, ° Hoevenen 29.4.1905
- }oanna Catharina, ° Hoevenen 30.6.1906
- Alicia Catharina, ° Wommelgem 30.12.1907.
En dan kwam Petrus Josephus Smits, een man die al eerder in 'De Krijter'
in het nieuws kwam ('De familie Smits uit de Voorkempen', door Jozef
Smits in 'De Krijter' van 1975, nummer i).
Petrus Josephus Smits vestigde zich als boswachter te Wommelgem op
9.10.1910 (adres Immerseel 92)™, komende van Deurne, Bosuilstraat 26.
Hij zag het levenslicht in Wijnegem op 24.7.1873 en huwde in 's Gravenwezel op 8.5.1901 met Maria Theresia Schillemans (° Wijnegem
23.11.1875), waar ook haar vader Petrus Joannes boswachter was. De
stamboom Smits werd door ons medelid Joseph Smits opgespoord tot in
de lóeeeuw 20 .
Boswachter Smits had tien kinderen:
- Franciscus Josephus, ° Wijnegem 16.2.1902; t Wijnegem 18.7.1907
- Maria Elisabeth, kloosterzuster, ° 's Gravenwezel 30.8.1904; t Geel
2-5-1975
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- Louis Frans, ° Wijnegem 17.6.1907; t Lier 7.5.1982
- Frans Alfons, ° Deurne 17.10.1908, huwde met Louisa Van der Keilen
(woonachtig in Vremde)
- Maria Catharina, ° Deurne 27.11.1909, x Victor Mincier
- Augusta Philomena, ° Wommelgem 23.6.1911; t Wijnegem 6.10.1911
- Joanna Elisabeth, ° Wommelgem 20.12.1912, x Ranst 29.6.1936 met
Henri De Winter (° Wijnegem 25.3.1914; het echtpaar heeft drie dochters)
- Mathilda Josephina, ° Wommelgem 23.4.1914; t Antwerpen 29.7.1914
- Mathilda Elisabeth Cornelius, ° Wommelgem 16.9.1915, t Zoersel
(St.-Antonius) 27.7.1985
- Carolina Emelia, ° Wommelgem 9.10.1917; t Wommelgem 9.11.1917
Het gezin vertrok op i mei 1929 naar Ranst, Vaartstraat g 21 , waar het af en
toe het bezoek kreeg van Jean Meeus (t 1978).
Als voorlaatste boswachter op het domein 'Ternessen' vestigde Eugeen
August Swijzen zich in Wommelgem op 16.5.1929. Hij kwam met zijn
vrouw en vijf kinderen van Wijnegem. Eugeen Swijzen werd geboren in
Kaggevinne-Assent op 27.4.1887, waar hij op 29.5.1910 in het huwelijk
trad met Maria Tuerlinckx (eveneens geboren in Kaggevinne-Assent op
9.5.1888). Swijzen vocht aan de Ijzer. Kinderen:
- Emiel, ° Kaggevinne 12.7.1911
- Willem Maurice, ° Kaggevinne 2.9.1913
- Maria Josephina, ° Kaggevinne 5.10.1919
- Maria Josephina, ° Kaggevinne 18.5.1921
- Julien Evarist, ° Wijnegem 2.1.1929.
Het gezin Swijzen-Tuerlinckx is op 16.9.1935 uit Wommelgem vertrokken
naar Borgerhout, Zegelstraat 13. Te Wommelgem was het adres inmiddels gewijzigd van Immerseel 92 in Ternesselei 166.
Kwam dan de laatste 'boswachter' in dienst op 'Ternessen' met name Eugenius De Ceuster, maar die van beroep in het bevolkingsregister staat ingeschreven als bewaker. De Ceuster werd in Boechout geboren op
5.3.1893 als zoon van Henricus en Maria Coleta Claes. Hij huwde in Herselt op 13.6.1925 met Maria Verbraeken (° Herselt 9.6.1894), dochter van
Joannes en Joanna Maria Van Hoey. Het echtpaar had twee kinderen: Joanna (° Boechout 12.11.1925) en Seraphina (° Boechout 7.2.1927).
Eugeen De Ceuster zou tot zijn groot verdriet moeten beleven hoe het
prachtig domein 'Ternessen' door de Duitsers volledig werd verwoest.
Het kasteel werd gesloopt en door het park de zogenaamde antitankgracht gegraven. De Ceuster is op 30 maart 1944 naar Wijnegem vertrokken.
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wapen

Blazoenen rond Ternessen'

JOS

GOOLENAERTS

In de i6e eeuw behoorde het landgoed 'Ternessen' toe aan de familie
Sneeuwater. Het eigendom bestond toen zo goed als zeker uit een hoeve,
die dan gewoonlijk omwaterd was. Als voorbeeld kan ' 't Withofke' worden aangehaald.
Ware het niet dat er zich in Merksem tegen de buitenmuur van de St.-Bartholomeuskerk een grafsteen Sneeuwaters bevond, de naam zou ons
vreemd zijn, want in latere tijden vinden we hem niet meer vermeld. De
steen in kwestie draagt het jaartal 1521 en heeft betrekking op Bertken
Sneeuwaters, die op 18 december van dat jaar overleed. Een wapen is er
op de steen niet aangebracht maar wel een figuur, die ouder is dan de wapenfiguren zelf, namelijk een huismerk, één van die zonderlinge tekens,
die meestal gebruikt werden door personen, die nog niet tot de adelstand
behoorden. Het werd ook gebruikt als handelsmerk en bestaat uit een
kombinatie van rechte en schuine streepjes, die meestal naar onder vertrekken vanaf een antiek cijfer 4. Soms wordt het ook wel omgekeerd gebruikt 1 . Spijtig genoeg is er in de 'Geschiedenis van Merksem' van Floris
Prims niets vermeld over de familie Sneeuwaters. Alleen in het leenboek
van Merksem uit 1532 is een Jan Sneeuwater vernoemd.
Na de erven Sneeuwater vinden wij op 'Ternesse' een Gillis Moons
(Moens). Hiermee verzeilen wij al direkt in een tamelijk ingewikkeld
identiteitsprobleem, gelet op de verschillende schrijfwijzen Moonsen
(Moensen) die in die tijd niet zeldzaam zijn geweest. Er zijn ons verschillende wapens Moons bekend, die echter niet tot dezelfde familie behoren, o.a. een schild van sabel met een leeuw van zilver, die op de schouder een klein schildje draagt, waarvan de kleur niet nader te bepalen is.
In de grafschriften der Antwerpse katedraal konden wij het grafschrift
van Gillis Moons, aldaar als Moyns vernoemd, terugvinden, maar het wapen, waarvan alleen de schildvorm is aangegeven, bleef blanco. Daarnaast het schild van zijn echtgenote: een ruitvormig schild van zilver met
een rechter-schuinbalk van keel2.
Gillis Moons had verschillende kinderen. Een dochter, Maria, stierf vóór
haar vader; een andere dochter, eveneens Maria, en die gehuwd was met
Pedro Vermoeien, erfde 'Ternessen'. Hij liet van de hoeve een huis van
plaisantie maken.
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De familie Vermoeien wordt ook vermeld als Vermolen en Vermeulen en
is, aan haar wapen te oordelen, afkomstig uit de streek van 's Hertogenbosch. Al zeer vroeg in Antwerpen gevestigd, komen zij er herhaaldelijk
voor als grootaalmoezeniers. In 1435 huwde een Adriaan Vermoeien (t
1462) met Helwige Cuypers van Breda. Een zoon uit dit huwelijk trouwde
later met Anna van Immerseel. Rond hetzelfde tijdstip dat de familie Vermoeien eigenaar is van 'Ternessen', is er een lid abt van de Sint-Michielsabdij. Jan Baptist Vermoeien werd op 10 juni 1709 gewijd tot 47516 abt van
Sint-Michiels. Zijn marmeren gedenksteen met borstbeeld en wapenschild prijkt nu in de St-Fredeganduskerk van Deurne, waarnaar hij na de
vernieling van de abdij werd overgebracht.
De familie Vermoeien voert een gevierendeeld wapen, waarvan i en 4
van azuur met drie molenijzers van zilver; 2 en 3 zijn van goud met een
molensteen van azuur. De gekroonde helm draagt als helmteken een
vlucht van azuur en goud met daartussen de molensteen uit het wapen.
In de 136 eeuw was er in Antwerpen een familie van der Molen, die ook
een molenijzer voerde en dat reeds voorkwam op het zegel van Arnold de
Molendino (van der Molen), die in 1298 en ook later nog, schepen was in
Antwerpen. Maar dit was dan één enkel antiek molenijzer van sabel
(zwart) op een zilveren veld en heeft dus niets gemeen met het latere wapen Vermoeien.
Na de kinderen Vermoelen-van Roosendael werd 'Ternessen' voor 11.000
gulden aangekocht door een zekere Jan d'Allewich, waarvan wij slechts
weten dat hij heer was van Schoor. Na hem kwam het domein in het bezit
van Clara de Cornelissen en zal het ruim een eeuw aan deze bekende familie blijven. Het wapen de Cornelissen werd bij brieven van 8 augustus
1773 bij de adeltoekenning uit Wenen verzonden en is als volgt beschreven:
'een schild ingeboekt gedeeld van goud en sabel, met een schildhoofd van
azuur, beladen met een schelp van goud, die vergezeld is langs weerszijden van een ruit van zilver.
De helm is van zilver, is getralied en geboord van goud, met helmkleden
en wrong in de kleuren van het wapen en als helmteken een uitkomende
leeuw van keel (rood), houdende een klein schildje zoals het wapen'.
Na de dood van Jan Baptist de Cornelissen in 1811 werd 'Ternessen' bij
openbare verkoping op 22 mei 1816, toegewezen aan Jan Jozef de Witte
voor een bedrag van 246.470 fr. Jan Jozef de Witte was geboren op 8 maart
1766 en huwde op 23 mei 1805 met Maria Theresia Antoinette Herry (op
13 november 1769 geboren als dochter van Jacques Louis en van Maria
Theresia de Gasparoli3.
Het wapen de Witte laat zich, met zijn rood schild en zilveren keper, makkelijk herkennen. De bijfiguur leent zich echter gemakkelijk tot een verkeerde voorstelling wanneer men voortgaat op alleen de afbeelding. De
keper is vergezeld van drie vogels, ook zilver. Eén der meest gebruikte vogels in de heraldiek (de adelaar hier buiten beschouwing gelaten) is nu
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wel de merlet, een inheemse figuur, die
al in de vroegste wapens voorkomt en
in feite een merel is met afgeknotte bek
en pootjes. De vogels in het wapen de
Witte zijn nu juist geen merletten. De
beschrijving zegt dat de keper vergezeld is van drie meeuwen en dus van
pootjes en bek moeten voorzien zijn.
Verder is het schild getopt met een
kroon van zeven paarlen ( = baron). Uit
de gekroonde helm, die gevoederd en
bevestigd is van sinopel (= groen)
prijkt als helmteken een meeuw met
tke.
opslaande vleugels. De helmkleden
zijn van zilver en van keel. Het wapen
is gehouden door twee leeuwen van goud, staande op krollen, waaraan
een wimpel met de leuze 'Tute vide'. Een andere bron geeft als schildhouders een leeuw en een wildeman met knots, staande op een grond van sinopel.
In de i6e eeuw waren leden van het geslacht de Witte heer van Buerstede,
een heerlijkheid onder Aartselaar.
Theophiel Meeus voerde eveneens een wapen. Het was van azuur, een
keper van goud vergezeld van drie vijfpuntsterren van hetzelfde. Zijn
vrouw, Maria Schul, voerde een vrij eenvoudig wapen, maar de stand der
figuren is niet alledaags. Het is een schild van azuur met drie gouden
wassenaars of sikkelmanen, geplaatst 2-1, maar de punten naar de dexterzijde van het schild gericht. In de meeste gevallen staan de punten omhoog.

Voetnoten
1. ƒ. Goolenaerts in 'De Krijter' - april 1970, p. 29.
2. Graf- en gedenkschriften der Prov. Antwerpen, dl. katedraal van Antwerpen, p. 38.
3. Jacques Louis Herry was in 1761 eigenaar van het 'Papegaaienhof' te Deurne.
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Hof ke Moons

ALOIS SLEDSENS

In de eerste helft van de 156 eeuw was Jan van Withem, 'heer van Bauterschem', eigenaar van het 'Hofke Moons', dat in die periode 'Haenkensgoet' genoemd werd. De benaming 'Hofke Moons' is er trouwens maar
gekomen in de 196 eeuw. Jan van Withem was gehuwd met Catharina van
Immerseel, dochter van Arnold en Isabeau Kets.
Jan van Withem, behorend tot de familie gekend als heren van Beersel 1 ,
voerde een gevierendeeld wapen: het ie en 46 kwartier van sabel, een
leeuw van goud gewapend, dit is tong en nagels van keel, hetwelk Brabant is; het 2e en 36 kwartier van zilver met een geschulpt kruis van
azuur, hetwelk Withem is. Het kwartier Brabant moet er op wijzen dat de
van Withems afstammen van de hertog van Brabant Jan II 2 .
Op 22 september 1421 verkocht Jan van Withem heel wat van zijn goederen, tesamen 25 1/4 bunder, aan Pieter Pot3, o.m. 6 bunder land in Wommelgem aan de molen; i beemd 'op de Schynt' naast het erf van Henric
van Sompeken; i aert, geheten 'hoogen aert'; i aert geheten de Zweene,
gelegen naast het goed van Aert van Gildenake (Lippelo of Guddegem).
Pieter Pot, geboren te Utrecht in 1375, is een zoon van Jan Pot en Margareta van der Dilft. Jan Pot voerde een wapen van azuur en drie potten van
zilver. Zijn zoon Pieter daarentegen voerde in zijn wapen van goud
slechts één pot van sabel. Pieter Pot (de oude) was amper twintig jaar oud
toen hij naar Syrië vertrok en er een handelszaak opende. Negen jaar later was hij een vermogend man en keerde terug naar Europa. Hij vestigde
zich in Antwerpen, waar hij als handelaar een grote faam zou verwerven.
Bij zijn overkomst naar Europa had Pieter Pot liefst zeven schepen nodig
om zijn goederen te vervoeren 4 . In Syrië was Pot een graag gezien man
en zijn heengaan werd er betreurd.
Samen met zijn vrouw richtte Pieter Pot in Antwerpen een 'aalmoezenof godshuis' op, voegde er een kapel aan toe die de benaming Sint-Salvator kreeg. Hij deed zich opmerken 'door zijn onuitputtelijke liefdadigheid' 5 .
Pieter Pot huwde met Marie Terrebroots (t 1459). In 1442 werd hij tot ridder geslagen door Filip de Goede6. Hij was stichter van de Sint-Salvatorkerk, waar hij, samen met zijn vrouw, begraven werd. Pieter Pot overleed
160

op 20 augustus 1450. Het echtpaar had één dochter en vijf zonen.
Adriaen Pot erfde 'Haenkensgoet' in Wommelgem. Hij huwde (kontrakt
op datum 2.8.1460) met Beatrijs Van de Moortere. Adriaen overleed te
Antwerpen vermoedelijk in april 1472. Zijn vrouw stierf begin 1491. Een
broer van Adriaen, Jan, werd bij zijn tweede termijn als burgemeester
van Antwerpen, op 14 maart 1469 vermoord in de Schoenmakersstraat.
Het echtpaar Adriaen Pot-Van de Moortere had vijf kinderen: Jacob (t
1473), Anna, Cornelia, Maria en Adriaen. Deze laatste kwam omstreeks
1472 in het bezit van 'Haenkensgoet', vermoedelijk dus bij het overlijden
van zijn vader. Hij huwde tweemaal: eerst met Machteld Van de Voort en
daarna met Kathelijne Draeck, weduwe van Karel Gheraerts. Adriaen Pot
overleed op 15 maart 1530 en werd in de Sint-Salvatorkerk begraven. Kathelijne Draeck hertrouwde met stadsgriffier Peter Gilis.
Via een broeder van Adriaen Pot I ( x Van de Moortere) is 'Haenkensgoet'
dan in het bezit gekomen van Johanna de Wasservas, echtgenote van Thomas Hutter (zijn broer was de in 1469 vermoorde burgemeester van Antwerpen, Jan Pot). We zitten meteen in de i6e eeuw. Het echtpaar HutterDe Wasservas had ook 'Huigenrode' in het bezit.
Tussen de geslachten Pot, Rockox, de Wasservas, van Heetvelde werd
menig huwelijk gesloten. Zijtakken van de stamlijst Pot voeren zelfs naar
Dassa en van de Werve.
Johanna de Wasservas was een dochter van Godefrood de Wasservas en
Margriet Rockox en kleindochter van Peeter de Wasservas - Marie vander Noot. Deze laatste was een kleindochter van de Antwerpse burgemeester Jan Pot.
Johanna de Wasservas overleed op 20 december 1619. Er waren geen nakomelingen. Kort na haar dood moet er een grondige verbouwing aan
'Haenkensgoet' plaats gegrepen hebben. Muurankers aan de achterzijde
vormen het jaartal 1625. Later hadden nog verbouwingen en vergrotingen plaats. Inmiddels kreeg 'Haenkensgoet' een andere benaming, namelijk 'Soffraenberg', 'Souferaensberg'. In de i8e eeuw is de 'Souvereinsbergh gestaen achter de kercke'; in de 176 eeuw wordt de 'Souveraensbergh met omwaterde huysinge' vermeld 7 . Er is daarna dan weer sprake
van Kapellehof (het hof op de weg naar de Sint-Janskapel gelegen). Alleszins kondigt zich in de eerste helft van de 176 eeuw een nieuw tijdperk
aan voor het domein, vermits het dienst gaat doen als pastorie.
De eerste pastoor die 'het hofke' gaat bewonen is Reynier Michiels. Pastoor Malderus schreef in 1701 dat Michiels het eigendom gekocht heeft
van 'Steenvelt, Dominus in Gulckenrode', wat dan wel Adriaan van Heetvelde geweest zal zijn.
Na Michiels kwam pastoor Martinus Verbeeck, die gedurende twintig
jaar op 'Kapelleberg' verbleef. Hij werd er opgevolgd door Guilielmus
Malderus, die het eigendom van de erven Verbeeck kocht voor 2.600 gulden en dit, zegt hij 8 'door instantie van den eerw. heere Frang. Hillewerve, penisenties en persona. De penninghen tot desen koop syn opgeno161

men eerst eene somme van 1800 gul. bij Cornelius Van de Sanden, rentm r .
der stadt Antwerpen, ten tweede 800 güld bij Mattheus Brants & Catlijn
Regemutters, syne huysvrouwe, ingesetenen alhier3 de w: voors 6 som
van 800 gul hebben gelaten & gemaekt aen de pastorye met den last van
een eeuwighe wekelycke saterdagsche misse tot lafenis hunder zilen.
Den last op den w: 'k het voors6 huys hebbe geckocht, is my gestelt voor
syne hooghe hre Ferdinandus Bischop, te weten als dat ik 'k boven 't betalen van den intrest gestipileert tegen 3 1/2 gul par cento. Dat 'k gobligeert
ben de eerste 10 jaren af te leggen van 't cappitael 25 gul jarelyckx, komende de eerste i o jaren te monteren tot een som van 250 gul, en de tweede 10
jaren boven den jarelycken intrest 30 gul. alle jaren uytmaekende dese 10
jaren een som van 300 gul eens; en na dese 20 jaren sal aen mij wederom
eens last gestelt worden van afte leggen bij synen hoogwerdighyt den Bischop.
't Pastoreel huys heeft rontom redelycke groote water grachten, hebbende van vooren na den oosten, op een houte brugge over 't water, en klyn
poorte geverft met olieverf. Tusschen een houten heecken hangende van
twee kanten over de houten brugge, welcke brugge door mij over 3 jaren
nieuw gelyd is. Naer den zuyden op den hoeve van de pastorijegrachten
heeft sy een klyn boerenhuysken met een schurcken groot 10 een stallye
met eenen hof, te samen gekocht met 't pastoryehuys met den hof voor de
voors. somme van 2600 gul synde te samen groot met 't drisken en met de
pastoryegrachten i 1/2 bunder... aen den inganck van het pastoryenhuys
dicht aen een hout huysken heb 'k gebout een back & waschhuysken in 't
jaer 1693". In 't jaer 1695 ig door my achter 't pastoryen huys na den weste opgebout uit 't water een vervallen achter quartier, de niven bouw bestaet in een achter camer met een bovencamer ... en na den noorden eenen afhanck alwaer de pompe staet met een commoditeyt over 't water...
(Bonapastoratum de Wommeleghem)'.
Immers, op 20 november 1694 vroeg pastoor Malderus de toelating om
verbouwingswerken uit te voeren aan de keuken, die tegen 'de gracht'
ligt. De fundamenten bezwijken, zo schreef hij, en de keuken komt los
van het grote gebouw. Daar de keuken volledig herbouwd moet worden,
gaf Malderus er de voorkeur aan een groter vertrek te laten bouwen 12 .
In een andere akte (goederen van de kerk van Wommelgemin 1701) wordt
aangestipt dat in 1695 het 'vervallen achterkwartier' werd vervangen
door een nieuwbouw bestaande 'in een achterkamer met een bovenkamer, beide met opgaande schouw en rieten dak ... naar het westen uit het
water' 13 . Zou het jaartal 1625 (muurankers op de westelijke gevel) dan
geen vergissing kunnen zijn?
We vernemen nog dat 'het boerenhof naar het zuiden toe een uitgang
heeft 'over een plankje', waarlangs de pastoor 'ten tijde van quade wegen'
naar de kerk gaat. Het huisje vooraan was in 1701 verpacht aan Marten
Geeraerts.
Uit de afrekening bij Malderus' dood in 1716, gedaan voor 'den Eerw.
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Joês Van der Aa, kanunnik, en voor den Eerw. H. Kanunnik De Prez, penisenties en persona, goedgekeurd door Z.H. Petrus Joseph', zo merkt
pastoor Geens nog op, bleek 'dat de achtercamer met de bovencamer en
een nieuwe keuken aen het water, ghebauwt door de aflijvigen pastor,
hem ghekost had over de twee duysend guldens, en dat syn hooghwerdigheydt ghestelt heeft den last van aflegh alle jaeren vijftig gulden'.
Pastoor De Craene volgde Malderus op in 1716. In zijn manuale schrijft
hij: 'omdat dien interest14 wat te hoogh was, soo hebbe ick die penninghe
weder ghegheven & die opgenomen bij Jouff. Catharina & Beatrix De Koninck tot den interest van 3 parcenten, beloopt jaerlyckx een rents van 54
guldens, en moetbetaelt worden 10 november'.
Na pastoor Van Trier nam pastoor De Wolf in 1736 bezit van Kapellenhof.
Drie jaar later bouwde hij voor zijn tienden een schuur, die in 1771 door
zijn erfgenamen mee verkocht werd aan zijn opvolger Franciscus Willems. Hetzelfde jaar nog liet hij op zijn kosten een wagenhuis bouwen,
'ontrent de schuur, tot meer gemak van den inhaal der tiende' 15 . In 1773,
toen de pastoor nog een prieeltje liet bouwen, werd het 'boerenhuisken
met stal en schuurken gelegen tegen de hofgrachten', verhuurd aan Adriaen De Roy voor 28 gulden courant per jaar 16 . Het werd in 1781, mits toelating van de bisschop, afgebroken, 'als zijnde gansch versleten'.
'63

Op 21 oktober 1795 kocht pastoor Bax van de erfgenamen Willems het eigendom met 'een deel van den hof met schuur, stalling, enz. daar aanpalend samen omtrent 60 roeden' 17 voor 1052 gulden, fosephus Bax beleefde er de besloten tijd, waarin alle priesters de eed van 'Haet aen het koningdom en de regeeringloosheyd' dienden af te leggen. Bax was één van
de veelvuldige weigeraars en moest zich elders schuil houden. De pastorie (Kapellehof) werd op 19 Nivose jaar VII (30 januari 1798) als 'zwart
goed' verkocht. Het eigendom werd beschreven als volgt: 'Een huys, bestaende in 2 kelders, waschhuys, 3 benede plaetsen, eene bove kamer en 3
zolders, eenen stal, eenen hof met een stuk land, inhoudende te saemen
omtrent de 53 roeden, omringt met zynen haegen, gelegen in de gemeynte van Wommelgem, is door desverstaende geschat op eene inkoomste
van 40 guldens en op een capitael van 2.939.o.o'18.
De koper van het 'zwart goed' was Herry Franck uit Antwerpen 19 , die het
eigendom later weer zou verhuren aan pastoor Bax voor 110 fr per jaar 20 .
Op 10 augustus 1819 werd Joannes Baptista Van Helchteren, 'gezegd Fanel' 21 , voor 10.687,83 fr. de nieuwe eigenaar van Kapellehof, 'zonder den
hof van den tinneschuer', aldus pastoor Bax in zijn nagelaten geschriften. Na het overlijden van J.B. Van Helchteren verkocht zijn weduwe,
Maria Ludovica Van den Broeck, het goed op 14 april 1827 voor 4.000 gulden aan Ludovicus Jakobus Ant. Jacobs, rentenier te Antwerpen. Hij was
gehuwd met Catharina Joanna Antonia Beeckmans. Op 24 mei 1837 verkocht Jacobs het eigendom, 86 aren 55 centiaren groot, voor 9.225 fr. aan
Michiel Henricus Delmarie, eigenaar te Wommelgem. Delmarie zag het
levenslicht in Doornik op 13 maart 1800 en was gehuwd met Jeanne Govaerts (° Antwerpen 10.5.1808). Het gezin had drie kinderen (Leopold,
August, Henri) en verliet de gemeente Wommelgem in de zomer van
1844.
De kinderen Delmarie verkochten Kapellehof op i augustus 1844 aan Joannes Jacobus Moons, naar wie later het eigendom genoemd zou worden. Hij was trouwens een gekende figuur. Moons werd in Berlaar geboren op 24 november 1793 als zoon van Joannes Franciscus Moons en Carolina Van Elsacker. Hij huwde met Joanna Maria Segers (° 1793), die in
Borsbeek zou overlijden op 29 maart 1835. Daar was het echtpaar trouwens woonachtig. Jan Moons vestigde zich in 1844 als weduwnaar in
Wommelgem, waar hij tot burgemeester werd aangesteld in 1851 en het
gedurende vijftien jaar zou blijven. Jan Moons overleed op 'Kapellehof'
op 27 oktober 1867 om 7 u. 's morgens 22 . Jan Moons was veearts van beroep.
Na het overlijden van veearts Moons bleven zijn twee ongehuwde kinderen Charles en Leobard het 'hofke Moons' bewonen. Daarbij voegden
zich hun schoonzuster Maria Elisabeth Torfs (aldaar overleden op 30 mei
1894) na het overlijden van haar man in 1871, alsmede haar drie kinderen
Maria Hortensia, Carolus en Maria Emelia. De oudste dochter, Maria
Hortensia, huwde met Carolus Leopoldus Hermans (° Wommelgem
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16.12.1852). Op het hofke Moons werden uit dit huwelijk drie kinderen
geboren. In het bevolkingsregister van Wommelgem staan de echtelingen
Carolus Hermans - Maria Moons ingeschreven als 'eigenaars' van het
hofke Moons. Zij vertrokken in 1910 naar Borgerhout, Schoenmarkt 13,
waarmee de periode van de familie Moons op 'hofke Moons' afgesloten
werd.
In 1911 werd Carolus Yzermans eigenaar van 'Hofke Moons'. Hij zag het
levenslicht in Nieuw-Vosmeer (Nederland) op 21 september 1834 en
trouwde met Petronella De Jong (° Steenbergen, Ned. 1.9.1836). Carolus
Yzermans overleed op 11 juli 1921 en zijn vrouw op 9 mei 1925, beiden op
'Hofke Moons', toen geadresseerd 'Capelleveld u'.
De volgende eigenaar werd Leonard Yzermans (van 1921 tot 1932). Hij
werd op 3 september 1860 in Nieuw-Vosmeer geboren en huwde in Antwerpen op 26 april 1894 met Maria Odilia Coleta Piens (° Merelbeke
14.12.1865). Uit het huwelijk sproten drie kinderen:
- Maria Celina Juliana, ° Borgerhout 1.3.1895 (gehuwd met Henri Jan
Maria Michielsen);
- Celina Cornelia, ° Antwerpen 30.5.1920 (gehuwd met René Arthur
Florent Maurice Maclot);
- Juliana Gerardina, ° Wilrijk 29.8.1905, die op 5.5.1931 in Wommelgem
in de echt verbonden werd met Gaston Michielsen.
Leonard Yzermans overleed op het 'hofke Moons' op 30 september 1936
en zijn vrouw Maria Piens op 28 augustus 1950.
Gaston Michielsen, klerk, werd de nieuwe eigenaar. Hij werd in Deurne
geboren op 16 juni 1898 en was dus gehuwd met Juliana Gerardina Yzermans. Gaston Michielsen overleed te Deurne (in de kliniek) op 4 november 1984. Huidige eigenaar is Leo Michielsen.
Als bijzonderheid kan nog aangestipt dat, vóór de tweede wereldoorlog,
er tijdens de Vlaamse kermis in het Gildenhuis, telkens gelegenheid geboden werd te spelevaren op de hofgracht. Ook Emmanuel Durlet, 'de dichter van het klavier', woonde gedurende drie jaar op het 'hofke Moons'
(van 1922 tot 1925). De begaafde komponist kwam reeds in 1918 - hij was
toen 25 jaar - naar Wommelgem en nam zijn intrek in een 'pensionhuis'
bij Fien Van de Velde. Naast winkelierster van een kruidenierszaak, was
Fien ook herbergierster van 'De Wildeman' aan de Kerkplaats. In Wommelgem verzorgde Emmanuel Durlet enkele koncerten, onder meer in de
zaal 'De Gulden Poort' bij Jan Hermans op 7 en 14 november 1920. Hij bespeelde ook vaak het kerkorgel.
Durlet huwde op 3 november 1921 met Marguerite Linssen, die eveneens
muzikaal begaafd was; met haar mooie mezzo-sopraanstem vertolkte zij
als eerste te Antwerpen passages uit de toen nog onbekende Montevideo's 'Orpheo'. Toen er een eerste kindje kwam op 24 juli 1922 verhuisde
het gezin Durlet-Linssen naar het 'hofke Moons'. Daar gaf Emmanuel pianostudie aan verschillende van zijn leerlingen. Eén van zijn leerlingen,
Frank Cauwenberghs, vertelde volgende anekdote: 'Het was een warme
165

zomerdag en ik reed met de fiets naar het "Hofke van Yzermans" om aldaar mijn pianostukken te spelen. Durlet verwelkomde mij met de kleine
Cécile aan de hand. "Kom", zei hij, " 't is te goed weer om binnen te zitten; laten wij met het bootje varen". En dat deden wij de ganse namiddag
rond het domeintje: Emmanuel roeide en de kleine Cécile zat op mijn
schoot. Maar de boot was niet waterdicht en heel die tijd heb ik water
moeten scheppen en dat vond Durlet prettig.' 23
In 1984 werden in het gebouw, onder de leiding van architekt Ramon Sarria y Learra, restauratiewerken uitgevoerd. Hij stuitte op een waterput
met een diameter van i m., waarvan de opening 30 cm. onder de bevloering steekt. De waterput stamt uit de middeleeuwen.
In 'Bouwen door de eeuwen heen', deel I, p. I057-5824 wordt o.m. het
'Hofke Moons' beschreven als volgt: '... goed toegankelijk via een brug
aan de O-zijde. L-vormig woonhuis ten W. en koetshuis aan N-kant. Nagenoeg rechthoekig woonhuis bestaande uit twee haakse vleugels van vijf
traveeën en twee bouwlagen onder zadeldaken o.m. manke (mechanische en Vlaamse pannen). Ongepleisterde verankerde bakstenen Z- en Olijstgevels op een arduinen plint. Z.O-hoek gemarkeerd door hoekstenen.
Rechth. beluikte vensters met arduinen dorpels. In O-voorgevel rondboogdeur met negblokken. N- en W-tuitgevels met vlechtingen en rechth.
muuropeningen. W-gevel gedateerd 1625 (muurankers]; beluikte kloosterkozijnen en rechth. vensters onder uitspringende latei, negblokken.
Aan N-O-zijde: bakstenen koetshuis van zes + twee trav. en één bouwl.
onder zadeldak (Vlaamse pannen, n _L voorgevel). N-O-hoek gemarkeerd
door ronde hoektoren met licht uitkragende bovenverd. en ingesnoerde
leien spits. Z-gevel met getoogde blinde vensters, deuren en poorten,
waarschijnlijk een XlX-aanpassing. O-gevel: tuitgevel met vlechtingen;
(recente) spitsboogramen'.
Hofke Moons en zijn onmiddellijke omgeving zijn sinds 27.10.1982 beschermd als monument en als dorpsgezicht.
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De Antwerpse riviernaam Schijn

ƒ. VAN LOON

Schijn is de benaming van een aantal waterlopen ten noorden van Antwerpen, die op het ogenblik door de vele menselijke ingrepen in het polderlandschap vaak niet meer met elkaar in verbinding staan, maar eertijds waarschijnlijk alle afwaterden naar het (Groot) Schijn, dat even ten
noorden van het stadscentrum bij de vroegere Ferdinandussluis in de
Schelde uitmondde 1 .
De diverse Schijnarmen worden in naam van elkaar onderscheiden door
voorvoeging van een aantal specificerende bepalingen, die in het geval
van het (Groot) Schijn, zijn bijrivier Klein Schijn en het nu verdwenen
Oud Schijn aan de oostzijde van de Steenborgerweert 2 etymologisch direct doorzichtig zijn. Op het eerste gezicht is dat ook het geval bij de benamingen Vuil Schijn en Schoon Schijn (grondgebied Hoevenen en Ekeren). Beide rivieren behoren nu tot een ander stroomgebied dan het Groot
en Klein Schijn, maar op grond van de naamovereenkomst en het kaartbeeld mag worden aangenomen dat het Schoon Schijn eertijds, vóór de
aanleg van de Ekerse en Wilmarsdonkse dijk (1649-1652), naar het zuiden
afboog 3 en de voortzetting vormde van de Ekerse Schoonbroekbeek. De
benaming Schoon Schijn kan dan berusten op een aposiopetische verkorting van 'Schoon(broek)schijn', een zeer courant verschijnsel bij drie- of
meerledige toponymische samenstellingen 4 . Het Vuil Schijn (Hoevenen),
dat in het Schoon Schijn uitmondt, kan zijn naam dan naderhand door
antithetische associatie hebben gekregen. Een andere Schijnarm, het
Vosseschijn, ontleende zijn naam aan de erlangs lopende Vosdijk (1404
den Eeckerschen wech genoempt Vosdyck)5, die op zijn beurt waarschijnlijk de naam bevat van een Middeleeuws dijkenbouwer.
De diversiteit in Schijnbenamingen is waarschijnlijk een tamelijk recent
verschijnsel. Zo blijken enkele Schijnvertakkingen vroeger andere benamingen te hebben gedragen, die na de Middeleeuwen als waternaam zijn
verdwenen: de Ekerne (1240 Akerne, 1262 en 1263 Ekrene 8 , 1425 tot op dekere7, 1426-30 aen dEekeren 8 , die de grens vormde tussen Oosterweel en
Antwerpen, de (H)olme (1240 Holme) nu Laarse Beek, waarvan de monding in het Oud Schijn in 1119 Olmeremuthen wordt genoemd, de Deusele (1240 Donsele), nu Eethuisbeek, waarvan de naam voortleeft in de Scho168

tense wijknaam Deuzelt9. De hiernavolgende oude excerpten van de
naam Schijn hebben dan ook steeds betrekking op het Groot en het Klein
Schijn en het Oud Schijn aan de oostzijde van de Steenborgerweert: 1202
Seint, 1205 Scent10, 1263 Scinth11, 1286 slusa in Seint 12 , 1346 rivulum dictum Schint13, ca. 1539 de Schijnt (accusatief], oen de OJmenbrugge oen
tschijnt14, 1595 de Schijnt, 1644 het Schent, tschijn, 1679 de Scheyn15. De
naam komt verder nog voor in 1273 Scintfoet16, 1358 van Scynvoortder
brugghen 17 (Schijnvoort onder Wommelgem), ca. 1189 Skintbroc (Schijnbroek onder Antwerpen) 18 en ca. 1288 Scintbosch19 (ergens bij Antwerpen). Sedert Pottmeyer 20 wordt algemeen aangenomen dat ook de Kempische gemeentenaam Schilde teruggaat op een oorspronkelijke samenstelling *Skint-lo 'moerasbos bij het Schijn', al blijkt dat verband niet
meer direct uit de oudste attestaties: 1183 Schinla, ca. 1189 Skille21, 1321
Stille, 1432 SciJde, 1527 en 1526-59 Schill, 1607 Schild 22 . De huidige officiële benaming met d, die enkel in de schrijftaal voorkomt (de dialectale uitspraak is [sxil] zoals nog in de familienaam Van Schil), is te verklaren uit
de merkwaardige spellingen Schill uit de eerste helft van de i6de eeuw.
Ze wijzen m.i. op een uitspraak [sxill] met gegemineerde l door een a.h.w.
ingehouden uitspraak van de geapocopeerdea 23 .
De etymologie van de naam Schijn is nog steeds niet opgelost. Volgens A.
Carnoy bevat de naam hetzelfde element als Oudijslands skinn < *skinp
'huid, vel' (waaruit Engels skin) en Nederlands schinden 'villen' en zou hij
zoals het Duitse SchindJeck 'schors-laak', het Merksemse Runtvoort (<
runde 'bast'?) verband houden met het ontschorsen van bomen in het water24. J. Mansion acht deze verklaring 'niet zeer waarschijnlijk' 25 , M. Gysseling 26 onthoudt zich van enige verklaring.
Een eerste opvallend kenmerk van de naam Schijn is de genuswisseling
van de- naar het-woord sinds de i6de eeuw. Oorspronkelijk was de naam
vrouwelijk (zie de excerpten hierboven), maar zoals vaker voorkomt in
Zuidnederlandse dialecten, verschrompelde het oorspronkelijke lidwoord tot t in proclise met een volgende sch-anlaut (tschool, tSchelt, het
Noordbrabantse dorp tSchijf < de Schijve). Dat zulks niet bij alle schanlautende woorden gebeurde, houdt verband met het feit dat de proclitische verbinding vaak door tussenbepalingen verbroken werd: de
(knip)schaar, de (onderste) schuif e.d.
Een tweede vaststelling, die van direct belang is voor de etymologie van
de naam, geldt de diftongering Skint > Schijnt in de I4de-i5de eeuw. Dat
wijst erop dat het Middelnederlandse Skint een i bevatte. Nu vertonen
lange klinkers in niet meer als geleed gevoelde woorden in alle Germaanse talen vanouds de tendens vóór medeklinkercombinaties te worden
verkort: got. brahta > bracht, sökida > zocht, ainlrf > elf, mnl. Jijcteken
> litteken, saechte > zacht27. Vermoedelijk gebeurde dat ook in de naam
*Skmt-lo > Schilde, toen het verband met de riviernaam verloren was gegaan. Aangezien de riviernaam Schijnt zich aan die verkortingstendens
heeft onttrokken, kunnen we aannemen dat de auslautende medeklinker169

combinatie nt oorspronkelijk dimorfemisch was (als ndl. hij schijn-t, verdwijn-t) of ontstaan is door syncope van een lettergreep (vgl. got. liuhap /
osa. licht / ndl. licht, söJdda > söhta > zocht, haihald > hêJd, 'hield', frijonds > friund > mnl. vrint)28. In die veronderstelling zou men bij de etymologie van Scinth kunnen uitgaan van een Oudnederlands Skïnand of
Sklnund 'de schijnende, de blinkende, de glanzende', een participiumpraesensformatie die welbekend is in de hele Oudeuropese-Indogermaanse hydronymie (Litouws Atlantas 'de vloeiende', Gallisch Salantia
'id.', Oudindisch Dravantl, verder Albantia 'de witte', Argantia 'de blinkende' met hun afleidingen, 1030 Suechanta 'de stinkende' (de Schwechat, Oostenrijk) 29 . De betekenis 'de schijnende' zou verband kunnen
houden met het feit dat het Schijn vroeger de aangrenzende landen vaak
'blank' zette (wat men pijnlijk begin 1985 opnieuw heeft kunnen ervaren).
De reeds vroeg ingetreden verkorting Skinand > Sklnt zou dan toe te
schrijven zijn aan haplologie van twee identieke consonanten, zoals
(osa.) eliJendi > eJJendig, ca. 1121 CdeuJo > KalJo, i6de eeuw Quat
Atrecht > Kwatrecht, *Benninchem > Binkom, Heih'ge Geest > mnl. heiJegeest, Lieve Vrouw > mnl. h'evrouiv, *mati-sahs > (osa.) mezas > mes,
Mazenzele (Opwijk) > dial. Mazel30.
Het ontbreken van de uitgang -i voor het vrouwelijke participium praesens (got. frijondi 'vriendin', osa. nimandi, mnl. nemende) zou erop kunnen wijzen dat Skïnand > Scïnth reeds vroegtijd als substantief werd
geïnterpreteerd en overging naar de flexie van de zgn. consonantstammen (got. nasjands 'redder', osa. wïgand 'strijder', fiand enz.)31. Een andere theoretische oplossing is, aan te nemen dat in het Vroegmiddelnederlands apocope van de -e heeft plaatsgevonden. Al zijn me van dat verschijnsel geen andere zo vroege sporen bekend, toch vindt die mogelijkheid steun in de oudste bewijsplaatsen die we van de naam Schijn bezitten, nl. in twee versies van de Vita Sancti Gummari van omstreeks 11001150: Seinde, per fluvium igitur qui dicitur Schinda 32 .
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Bousse, o.c., p. 65.
J. Mansion, De voornaamste bestanddeelen der Vlaamsche plaatsnamen. Brussel
'935. P- 143Gysseling 1960, s.v. Schijn. Zie nu het artikel van M. Gysseling in dit nummer.
A. Van Loey, Schönfelds historische grammatica van het Nederlands. Zutphen 1964,
p. 29; Weijnen 1958, p. 222. Het verschijnsel is trouwens reeds Indo-europees. Zie O.
Szemerényi, Einführung in die vergleichende Sprachwissenschaft Darmstadt 1980, p.
90 w.
Het optreden van een lang vocalisme vóór een lang consonantisme bij de zgn. reduplicerende werkwoorden (osa. held 'hield', fêng 'ving' enz.) is een sterk argument
voor de zgn. contractietheorie, die het ontstaan van de Germaanse ë 2 verklaart uit de
samentrekking van twee lettergrepen. Zie daaromtrent Van Loey 1964, p. 165.
W.P. Schmid, Alteuropaisch und Indogermanisch, in: H. Steger (red.) Probleme der
Namenforschung im deutschsprachigen Raum (Darmstadt 1977, p. 98-116), p. 114; H.
Krahe, Unsere altesten Flussnamen (Wiesbaden 1964), 64, 69, 79-84; A. Bach, Deutsche
Namenkunde II: Die deutschen Ortsnamen I (Heidelberg 1953), p. 129, 213-215, 271283; 2 (Heidelberg 1954), p. 16-18.
Van Loey 1964, p. 149; Mansion p. 18, 79, 89.
H. Krahe - W. Meid, Germanische Sprachwissenschaft (3 dln.). Berlijn 1967, II Formenlehre, p. 79, III Wortbildungslehre, p. 170-171.
Van Loon 1977, p. 167.
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Schijn

MAURITS

GYSSELING

Een oude vorm van deze riviernaam is 1202 Seint. Denkelijk is het onzijdige genus ('t Schijn), zoals bij 't Scheld, te verklaren door het stemloos
worden van d tot t voor s. Nederlands Schelde en Frans Escaut gaan terug op 'Skaldhis'; het Frans bewaart het mannelijk genus. Denkelijk gaat
Schijn terug op 'Skeinitis' en behoort de naam tot de vrij talrijke mannelijke hydroniemen op -is (aldus in de nominatief) in Noordwest-Europa.
De naam is afgeleid van de wortel skei-n- 'helder'; Ni. 'schijnen', Lat.
'scintilla' 'vonk'.
Zowel de bijdrage van J. Van Loon als van M. Gysseling werden, met toelating van het Instituut voor Naamkunde te Leuven en Boekhandel-Uitgeverij Peeters te Leuven, overgenomen uit 'Naamkunde', i8de jaargang (1986), afl. 1-4.
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Herentalsevaart

ALOIS SLEDSENS

In hoofdstuk 'Sociaal-ekonomische struktuur' behandelt J. Van Haesbroeck de waterlopen van Wommelgem. Even willen wij het hebben over
de Herentalsevaart, waarvan een restant overgebleven is achter de Raf
Verhulstlaan. De 'vaart' werd in 1486 gegraven om Antwerpen 'van goet
en soet water' te voorzien. Het water in de bornputten van de Scheldestad veroorzaakte ziekten onder de bevolking en de paarden; was vooral
ongeschikt om bier te brouwen. Vandaar de idee tot het graven van 'de
nieuwe vaart' of 'de vaart van Immerseel'.
Voor Gilbert Van Schoonbeke vormde de Herentalsevaart de realisatie
van grootscheepse plannen. Als ondernemend man was hij de oprichter
van liefst 24 brouwerijen in de 'Nieuwstad'. Hij liet ook een 'waterhuys'
bouwen en van daaruit legde hij een ondergrondse pijpleiding aan naar
'de vaart', om 'soet water' te bekomen. Het bekwam hem evenwel slecht.
De brouwers, die elders in de stad hun bedrijf uitoefenden, zagen dat alles met lede ogen aan. Zij porden de stedelingen aan in opstand te komen.
In de maand juli van het jaar 1554 plaatsten sommige poorters 'ostentatief
stopen slecht bier' voor hun deur, waarvan zij beweerden dat het in één
van de brouwerijen van Gilbert van Schoonbeke was geproduceerd, opdat 'eenigegelick 't soude besien' 1 . Het konflikt nam zulkdanige vormen
aan, dat van Schoonbeke kort daarna de stad moest verlaten en twee jaar
later zou overlijden op amper 37-jarige leeftijd. Zijn vrouw, Elisabeth
Hendricx, was toen slechts 29 jaar 2 .
De Herentalsevaart was dra aan vervuiling toe, zodat de vaart in Antwerpen met de naam 'Vuilrui' bedacht werd. De 'nieuwe vaart' was oorzaak
ook dat Deurne, Wijnegem en Wommelgem regelmatig door overstromingen werden geteisterd. De bewoners dreigden er vaak mee de deuren
van het spui te vernielen. Op 21 januari 1552 werd besloten aan het spui
een woonhuis te bouwen (spuihuis) en er een 'bekwame man' aan te stellen, die de spui zou 'trekken', telkens dit nodig bleek.
Met de oprichting van het spuihuis werden de overstromingen in Deurne
duidelijk verminderd, wat evenwel niet het geval was in Wijnegem en
Wommelgem. Tot in de igde eeuw regende het veelvuldige klachten. In
1872 gaf het provinciebestuur de stad Antwerpen de raad 'het gras van de
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Herenthalsche vaart viermaal te maaien'. De aanliggende gemeenten
werd aangeraden 'de verschijning te doen kennen van het "Elodia Camandesis", zeer spoedig groeiend gras, dat een aanzienlijk beletsel vormt
in de afvloeiing der waters' :i Ook op 25.5.1877 gaf de provincieraad opziener De Heyden opdracht de sluizen te onderzoeken 'en men zal de militaire genie verzoeken de sluizen te openen om het wegspoelen (van het
water in de weiden van Wijnegem en Wommelgem) te bespoedigen'.
De rol van het spuihuis is sinds 1914, toen het door oorlogsomstandigheden werd vernield, uitgediend. Laatste sassenier, in dienst van de stad
Antwerpen, was August Raus. In 1960-61 werd een deel van de Herentalsevaart op het grondgebied van Wommelgem voor 175 fr. per m 2 verkocht
aan de Immobiliënvennootschap Venneborg.
Ter aanvulling kan nog aangestipt dat in 1563 plannen bestonden de vaart
'over Sint-Janskapel, het kasteel Sumbeke, Wijnegem, Runtfort, bezuiden
Oelegem en Massenhoven' door te trekken, 'om zich onder Broechem in
het gehucht Mol-ter Nete in de Nete te werpen. Van daar zou de Kleine
Nete tot binnen Herentals gekanalizeerd worden' 4 .
Maar ook nog in 1704 werd een plan uitgewerkt de vaart te verlengen tot
in Grobbendonk. De planning was hier meer uit militair oogpunt bekeken.
En in 1784 rezen plannen op de Herentalsevaart bevaarbaar te maken. De
burgemeester van Antwerpen zag daarin alle voordelen voor zijn stad,
door de vaart te verbreden en door te trekken tot in Roermond, zodat er
een 'Schelde-Maas-transiet' tot stand zou komen. 'Men zou de landerijen
zien opbloeien langsheen die vaart, de oogsten zien rijpen op de steriele
zanden van thans. Men zou geen ongelukkige landbouwers meer zien die
nu ter markt van Antwerpen, van vier of vijf mijlen verre, een kar van 100
mutsgaarden moeten voeren, en er van terugvoeren wat nauwelijks voldoende is om de weggelden te betalen...' 5 .
Lier maakte zich omtrent het plan erg kwaad en uitte de vrees dat de vis
van de Nete zou 'sterven bij het in aanraking komen van het water der
vaart met dit der Nete' 0 . Van het plan is overigens niets in huis gekomen.
Later werd dan wel het Kempisch kanaal, meer noordwaarts weliswaar,
gegraven.
Voetnoten
1. Hugo Soly in 'Urbanisme en kapitalisme te Antwerpen in de i6e eeuw' - 1977, p. 297.
2. Een uitgebreide levensgeschiedenis van Gilbert van Schoonbeke is o.m. geschreven
door Hugo Soly (zie voetnota i) en F. Donnet: 'Gilbert van Schoonbeke' in Biographie
Nationale XXI, Brussel 1911-1913, kol. 845-861. Ook in Historische Uitgaven Pro Civitate, reeks in 8°, nr. 47.
3. Beslissing van het Provinciebestuur van 27.3.1872.
4. J.B. Stockmans in 'Deurne en Borgerhout', dl. I, herdruk 1975, p. 224.
5. Fl. Prims in 'Antwerpiensia 1932', p. 411-412.
6. Stockmans in a.w.
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Wommelgem in woelige tijden

ALOIS SLEDSENS

De burgeroorlog van 1477 in Antwerpen had een nadelige invloed op het
leven der bewoners van Wommelgem. Maar dat zou later veel meer het
geval worden bij andere onlusten. De inval van Marten van Rossum
bracht heel wat meer ellende. Eerst maakten zijn troepen de Kempen onveilig, maar bij een aanval op Antwerpen (juli 1542) stuitte 'zwarten Merten' op felle weerstand. De aanval mislukte overigens. In woede ontstoken liet de bevelvoerder op zijn weg naar Lier tal van gebouwen in de as
leggen: de kerk van Wijnegem, het kasteel Selsaeten in Wommelgem, Zevenbergen in Ranst, enz. Vordensteyn in Schoten liet van Rossum ongerept, om de goede wijn die hij er gedronken had.
Van Rossum bezweek in 1555 nabij Antwerpen op 77-jarige leeftijd aan de
pest en dus niet op het veld van eer...
De i6e eeuw behoort tot één van de moeilijkste uit de geschiedenis van
ons land. Het Spaanse tijdvak (1555-1713] luidde de periode in; het zijn
bloedige bladzijden. Er is de beeldenstorm geweest en de uitbuiting van
de bevolking door grillen van de bezettende legers. De boeren, die in de
landelijke dorpen het meest in aantal waren, kregen het zwaar te verduren door opeisingen van vervoermiddelen, vee en granen. Buiten aanzienlijke geldsommen, moest de gemeente ook haver, hooi en stro leveren
aan het Staatsenleger, dat samengesteld was uit Fransen, Schotten en Engelsen. Want er was niet alleen de terreur van de Spanjaarden. Zo moest
landbouwer Jan Putoirs in de winter van 1577-78 onderdak verlenen aan
24 Schotse soldaten 1 , waarvoor hij 'thien guldens 15 en een halven stuyver' als vergoeding heeft ontvangen. Twaalf jaar later moest hij dan weer
onderdak verlenen aan 'Italiaensche ende Spaensche ruyters'.
'Midts inlantsche troublen' werd jarenlang in Wommelgem geen genecht
gehouden 2 . In 1577 was 'de gemeynte van Wommelghem gaen vlugten
voor de last hun aengedaen door het duitsche leger van Schenck'.
Het was gedurende meer dan twintig jaar een nogal ingewikkelde toestand, maar het blijkt hoe belangrijk Antwerpen toen al geacht werd als
handelscentrum en strategisch knooppunt. De troepen van Farnèse rukten steeds op vanuit het zuiden en het Staatsenleger, m.a.w. 'de geallieerden', hebben dat altijd willen beletten. Maar de soldaten van beide kam'75

pen, die afwisselend in de Neerdorpen tot plundertochten overgingen,
waren al even woest als barbaars. Plunderingen waren legio omdat de
krijgers onvoldoende gevoed werden. Op 2 augustus 1582 bereikte het
Spaanse leger, aangevoerd door de prins van Parma, Lier. In 1583 deden
de troepen 'de rode haan kraaien over Wommelgem, Borsbeek, Ranst,
Broechem en Vremde' 3 . De kerk van Vremde werd in brand gestoken. 'Alles, uren verre rond de stad, zou vernietigd, tot in de grond verwoest worden'.
Daar de Schelde gesloten was, heerste hongersnood in Antwerpen en
omgeving. Die nood werd in de hand gewerkt door de plundertochten
vanuit beide kampen. Ook de geestelijkheid kreeg het hard te verduren.
Op 26 mei 1589 werd Wommelgem bijzonder zwaar getroffen. Toen het
Staatsenleger opnieuw een plundertocht in het dorp ondernam, kwam er
protest van de nu wel moegetergde bevolking. De ruwe krijgers gingen
meteen tot ernstige baldadigheden over. De kerk werd in brand gestoken
en menig kunstwerk vernield. Ook de kerkarchieven gingen voor een
groot deel verloren. De windmolens, verscheidene huizen en boerderijen
gingen eveneens in de vlammen op en bovenal werd een 33-tal inwoners,
waaronder de ganse magistraat, om het leven gebracht.
'Nota, den 26 may, is de kercke met myns heeren meule, ende geheele
plaetse verbrandt by die van Bergen op Zoom, aldaer doot bleven Peter
valck, Peeter Verhaegen, Corneel celiaerts ende Jacop puttoirs 4 , schepenen van Wommelghem voors, ende meer andere ingesetene van den dorpe - i sSg'5. Ook werd de 'brouwerye afgebrand'. Wommelgem was er beklagenswaardig aan toe, maar dat was evenzeer het geval voor de buurgemeenten. In Broechem bijvoorbeeld, werden op 10 juni 1589 de kerk,
'twee molens en elf brouwerijen (!) en meest alle huizen van het dorp' 6
verwoest. Er stonden nog slechts twee woningen recht.
Pas na een drietal jaren keerde de rust enigszins weer, maar bleef de toestand erg onzeker. Verklaringen werden door de nog karig overgebleven
bevolking over de droeve gebeurtenissen afgelegd. Op 21.8.1592 lieten Joachim Peeters (56 jaar) en Jan Mast (36) optekenen, dat Dominicus Joris
geheuld had met 'die van Bergen optem Soom'. Nooit hebben zij evenwel
iets vernomen over geweldpleging door de verdachte op personen of dieren 7 .
Op 17.9.1593 werden verklaringen afgelegd door Costen Segers (51), wonende op het 'hof van de heren van Immerseel' en waar hij van jongsaf
gewoond heeft; door oud-schepen Machiel de Winter (52), bedesetter
Peeter de Ridder (50) en Pauwels de Weert (61), handwerker, woonachtig
in Wommelgem 'van den tijd dat Merten van Rossum voor Antwerpen
kwam'. Tot voor de troebelen in 1573, zo verklaarden zij voor de schepenen Gillis Puttoirs, Adriaen Meulenbroex en Costen Segers (deze laatste
legde dus in feite voor zich zelf een verklaring af), woonden meer dan 124
gezinnen in Wommelgem. Er waren 73 ploegen (is tweemaal 73 paarden),
123 hoornbeesten en meer dan i.ooo schapen; 365 bunder land werd beteeld.
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Op 26.5.158915 'de vijand te voet en te paard gekomen en heeft alle huizen
aan de plaatse afgebrand, zodat er maar één overblijft'. Ook de kerk 'met
alle have van de inwoners daarin gevlucht'. Van de 43 hoeven bleven er
slechts vijf over. Zo wel 'met het zwaard als door de brand zijn er 32 of 33
inwoners vermoord, vooral de treffelijkste van den dorpe', zoals de
'stadthouder, bijna alle schepen en bedesetters met hun families'. De
overlevenden zijn beroofd van 'beesten en have'.
I n J 593 waren er in Wommelgem nog 54 gezinnen, waarvan 24 hoevenaars en 30 of 31 handwerkers, 'iedereen meegerekend'. De boeren slaagden er evenwel niet in de helft van hun landerijen te bewerken; uit veiligheidsoverwegingen bewoonden zij hun hoeve niet. Omdat ze 'deur de
boschdieven' zich niet durfden buiten wagen, verbleven de boeren
meestal 'in versterkte huizen binnen Wommelgem'. Er waren nog 29
ploegen ( = 58 paarden), 48 hoornbeesten en geen enkel schaap meer. Er
werd slechts 143 bunder land bewerkt.

176 eeuw
Ook in de 176 eeuw werden onze gewesten herhaaldelijk door vreemde
legers bezet. In 1626 moest de bevolking alweer op de vlucht en werd o.m.
de kerk van Borsbeek in brand gestoken8. Er was slechts vrede tussen
1609 en 1621, maar besmettelijke ziekten vormden dan weer een nieuwe
plaag.
In 1631 verbleef een regiment van Marcello Indius met '100 peerden' in
Wommelgem. Op 12 oktober waren 'de Compagniën van Conteville ende
Clusius op de hoeve ter hoffstadt, daer pachters van syn Mathijs de Ridder, Jan Pittoirs, Anthoni Segers en Willem Verlinden, de tyt van acht dagen' ingekwartierd en legden er beslag op 'terwe ende rogghe, stroy dat
en maer was verslaghen meynende daeruut noch te dorssen ende becomen eenen wintercost voor hunne beesten, daermede genootsaeckt syn
hunne huysen, schueren ende stallen soo gebrocken ende verdestrueert,
dat deselve onbewoonbaer schenen te wesen'9.
Op 15.6.1631 kwam de graaf van Salazar met 17 kompagnies en paarden
gedurende twee dagen en twee nachten in Wommelgem van 'kost en
drank genieten'. De soldaten werden dag op dag vervangen door het regiment van Marcello Indius (Indici). Meer dan 1.200 krijgers verbleven in
het dorp en dit 31 dagen lang. Er heerste de grootste wanorde; het meeste
hooigras en het gerst werd afgesneden om de paarden van Indius te voederen. Daarenboven moest men de manschappen, zonder enige vorm
van vergoeding, bier, vlees en vis geven. Het meubilair in de huizen van
de bevolking kreeg het erg te verduren.
Op 21 augustus van hetzelfde jaar keerde graaf Salazar in Wommelgem
terug met 'een stoet van paarden' en dit gedurende negen dagen. Weer
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werd rogge, tarwe en stro opgeëist. Op 31 augustus 'logeerde' dan weer
de kompagnie van Dalem Gastro met 64 paarden op Immerseel 10 . Deze
krijgers gedroegen zich 'slecht'. Jan Quaeyhaeghs de Jonge, die gehuwd
was met de weduwe van Willem Goirmans, kreeg dagelijks 20 personen
aan de dis en moest vijf paarden te eten geven. De toestand werd op de
duur onhoudbaar, zodat Quaeyhaeghs met 'familie en beesten' ging
vluchten. Daarvan namen de krijgers gebruik beslag te leggen op zijn
huis. Bij terugkeer vond de boer zijn meubelen verwoest. De winter daaropvolgend heerste er uiteraard grote armoede 11 . De pachters van Kandonklaar konden, bij gebrek aan mest, hun akkers niet meer bewerken12.
Op 11 december 1637 deed Hubert Pittoors bij de schepen zijn beklag over
'de diefstallen in zyns vaders huys, Dielis pittoirs, door krygslieden met
geweld gedaen'13, terwijl Gaspar Pittoors op 12 februari 1638 kwam verklaren dat hij 'moest vluchten met familie en beesten van al wat de soldaten van den grave van Hoochstraeten op zyne hoeve 't Campdonck verricht hebben' 14 . In 1640 zag 'spuiman Zeghers' zich genoodzaakt 'de Immerseeldijk te doen doorspoelen', zodat het leger van graaf van Fontein
heeft 'moeten reveleren van te trekken'15.
Ingevolge al die troebelen heerste hongersnood in onze gewesten. Mede
door de epidemieën, lag het sterftecijfer hoog. In 1613 telde Wommelgem
553 inwoners en 532 in 1635. In 1632 waren er in Wommelgem 24 overlijdens, waarvan 12 kinderen 16 . In 1633 daarentegen noteerde pastoor Michielsen slechts vijf sterfgevallen, maar 1636 en 1637 waren dan weer
droeve uitschieters met telkens 29 overlijdens.
De sterftegevallen houden in die periode een evenredige curve met deze
van Antwerpen-stad. Daar waren crisissen in 1649-52 en in 1661-62. Er
heerste hongersnood, met sterftestijgingen als gevolg. In 1652 brak de
pest uit in Antwerpen en vergde 672 doden tegenover 361 het jaar tevoren17. De epidemie sloeg over naar de buitengemeenten. Wommelgem
telde 28 overlijdens tijdens de periode i september 1652-31 mei 1653, waar
de eerste acht maanden van 1652 slechts vijf sterfgevallen ingeschreven
werden18. De kindersterfte lag zeer hoog. In 1628 waren er 19 begrafenissen, waarvan acht voor kinderen; in 1643 waren er dat elf op een totaal
van 15 sterfgevallen! Ondervoeding werkte miskramen en vroegtijdige
geboorten in de hand, terwijl de zuigelingen onvoldoende gevoed konden worden.
Een Spaans officier, die in de 176 eeuw in ons land verbleef, beschreef het
voedsel van de arbeiders in ons land als volgt: 'de arbeider ... leeft in de ellende met zijn familie. Hij eet brood, gemaakt van rogge vermengd met
boekweit, waardoor het brood zuur wordt, kleverig, zeer zwart, hard en
van slechte smaak; daarbij een weinig boter..., meestal stellen zij zich tevreden met botermelk (eigenlijk melk zonder boter]; na 't maal drinken ze
licht bier' 19 . Van vlees was er in de 176 eeuw en zelfs in de i8e eeuw praktisch nooit spraak. Ook bonen en gerookte haring behoorden tot de basisvoeding. De pestepidemie week zelden uit de streek. In het midden van
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de 176 eeuw hield de vreselijke ziekte lelijk huis en toen ze was afgenomen ondernam de stad Lier een grootse begankenis naar de 'wonderdadige' Sint-Gummaruskapel van Emblem.

Vanaf i8e eeuw
In 1714 kwam dan het Oostenrijks tijdvak, dat tachtig jaar zou duren. De
ellende nam aanzienlijk af, maar de dwingelandij der regering van Jozef
II veroorzaakte de zogenaamde Brabantse Omwenteling. Toch was er
nog hongersnood in de eerste helft van de i8e eeuw, vooral tussen 1719
en 1728. Steeds weer verbleven vreemde legers in onze streken en bij onze boeren werd altijd maar geplunderd. De overheid was waakzaam en
allerlei wetten en voorschriften werden uitgevaardigd. Zo werden de bewoners van het platteland onder andere 'bij placaet' verplicht hun granen 'soo in schooren als gedorst' te brengen naar de 'beslotene steden,
om alsoo te beletten de levensmiddelen aen den vijand' te moeten afstaan 20 . Uit een telling blijkt dat het bevolkingscijfer vooraan de i8e eeuw
in Wommelgem 755 bedroeg. In 1734 werden er nog 186 paarden geteld21;
Adriaan Verheyden en Franciscus Berrevoets hadden elk zeven paarden.
In 1792 verklaarde Frankrijk de oorlog aan Oostenrijk en ons land zou opnieuw een strijdplaats worden. In november van hetzelfde jaar verschenen de Franse troepen in Wommelgem; zij boden zich als 'verlossers' aan
en beloofden 'vrede en vrijheid'. Vernieuwing brachten zij echter nagenoeg niet. De gevoerde landbouwpolitiek heeft het Vlaamse landsgedeelte weinig baat gebracht. Dra sloeg de bezetting om tot schaamteloze plunderingen. De edele families, de kerken en de kloosters moesten het ontgelden. Talrijke adellijken verlieten het land, daar zij in de onmogelijkheid verkeerden de zware belastingen te betalen. Hun goederen werden
openbaar verkocht. Ook de kerkelijke goederen werden als 'zwart goed'
verkocht. Een ongekende vervolging tegen de godsdienst volgde.

Gemeentezegels in gebruik tijdens de Franse overheersing, w.o. de adelaarszegel van de
maire van Wommelgem.

Op 10 december 1798 werden twee klokken uit de kerktoren van Wommelgem gehaald en op het dorpsplein aan stukken geslagen. Eerst op 6
september 1799 werden de stukken van de klokken weggevoerd; vermoedelijk was het volk te zeer door vrees bevangen om de brokstukken spoorloos te doen verdwijnen.
De zuidelijke Nederlanden waren in de i8e eeuw betrekkelijk rijk.
Vruchtbare landbouwgronden zorgden voor welvaart. En dat wisten de
leeggezogen Fransen maar al te zeer. Vlaanderen leek de kip met de gouden eieren en systematisch begonnen de opeisingen van rogge, tarwe,
varkens, paarden. In ruil ontving men assignaties, die sterk aan inflatie
onderhevig waren en op de duur zelfs waardeloos werden.
De priesters werden verplicht de eed 'Haet aen het koningdom en de regeeringsloosheyd' af te leggen. Zij die weigerden, stonden aan vervolging
en verbanning blootgesteld. Enkele priesters hielden zich schuil op het
kasteel Selsaeten; pastoor Bax verborg zich op het 'Luizenkasteel' in
Vremde. 8.000 priesters waren immers tot verbanning veroordeeld; 600
van hen werden aangehouden. De kerken werden gesloten en meteen
brak de Besloten Tijd aan. De missen werden in schuren en stallen gelezen.
Als 'zwart goed' werd in Wommelgem o.m. verkocht: 'eene hoeve genaemt Den Selsaet', de hoeve 'ter Straete, voorkomende van het geweezen capittel cathedraal van Antwerpen' (koper was Gemoets), 'eene hoeve genaemt Steyne cruys', de 'gewezene Pastorye' (verkocht aan Herry
Franck voor 12.000 fr.), 'eene hoeve genaemd de Massenhoeve', gekocht
door Delmotte uit Antwerpen voor 24.000 fr., 'een gebouw opgebouwt in
steen en bedect met schalen hebben 50 voet lengte op 20 voet breedte bekent onder de naem van Joan-Kapel' (de verkoop vlotte niet en er waren
vier kaarsbrandingen nodig, uiteindelijk was Gobeert uit Antwerpen
voor 25.000 fr. de koper), 'eene hoeve gemeynlyck genaemt Grooten
Stommen', enz.
Toen op 22 september 1798 de Vlaamse jongelingen tussen 20 en 25 jaar
verplicht werden zich in te lijven bij het Franse leger, begon de bevolking
zich te roeren. Op 12 oktober 1798 brak de opstand uit in het Oostvlaamse
Overmere en breidde zich verder uit naar de Kempen. Bekend vooral is
de Kompagnie van Ranst; begin november verzamelden zich een 175-tal
briganden in de bossen van Zevenbergen te Ranst. Onder hen de in Wommelgem geboren Geert Clé, 24 jaar, maar toen als landbouwer woonachtig in Ranst. Overal werden de vrijheidsbomen, door de Fransen als symbool van de republikeinse macht geplant, omgehakt. Wommelgem werd
in staat van beleg verklaard en veertig Franse soldaten zouden gedurende
een maand het dorp bezet houden; het kostte de gemeente 3.000 fr. om in
het onderhoud van de soldaten te voorzien.
Nog geen twee maanden duurde de boerenkrijg; in november 1798 bloedde de strijd letterlijk en figuurlijk dood te Hasselt. De organizatie was
slecht, omdat er vooral strijd werd geleverd in versnipperde groepen. Het
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was ook een strijd van de plattelandbewoners, dus meestal landbouwers;
nergens hebben de stedelingen zich ernstig in de aktie gemengd 22 . Ze
streden echter voor 'Outer en Heerd, tegen verarming, verdrukking en
kerkvervolging. Ze behaalden de overwinning in de geesten' 23 .
Men heeft de Boerenkrijg willen koppelen aan de Vlaamse ontvoogdingsstrijd. Dat is niet helemaal juist. Men wou simpel de Fransen buiten,
vooral omdat ook de Vlaamse bevolking jongens moest leveren voor de
Franse legers. Vooral de jongens van het platteland werden opgeroepen.
Opvallend hierbij is dat de stadsbevolking omzeggens gerust gelaten
werd; vandaar wellicht de benaming 'Boerenkrijg'.
Nog geen jaar na de nederlaag van de Brigands trad Napoleon op het
voorplan. Hij bracht opnieuw orde. Aanvankelijk werd hij met achting
behandeld, maar toen hij oorlog op oorlog ging voeren en ook Vlaamse
jongens voor zijn leger opeiste, verdween vlug iedere sympatie. In Wommelgem werden minstens zes jongelingen voor legerdienst opgeroepen;
zij kregen in oktober 1857 het St.-Helena-ereteken van de Belgische regering. Het waren
- Gommarus Opdebeek, arbeider, ° Boechout 30.7.1782.
- Gommarus Van Heystraeten, landbouwer, ° Deurne 30.12.1789.
- Guillaume Dingenen, hoefsmid, ° Schilde 2.4.1793 (hij huwde Anna
Maria Cassiers, ° Wommelgem 14.3.1803).
- Adrianus Joris, blokmaker, ° Ranst 18.9.1791.
- Melchior Josephus Callot, arbeider, ° Wommelgem 26.6.1792.
- Petrus Reyns, landbouwer, ° Messelbroek 1.2.1792.
Op 18 juni 1815 maakte de slag van Waterloo een einde aan de Franse
heerschappij. Meteen trad het tijdperk van het Hollands bewind aan.
Tussen de Belgen en de Hollanders bestonden echter al te veel redenen
om de eenheid niet in stand te kunnen houden. Er was geen vrijheid van
pers, hoge belastingen, enz. In 1830 brak de opstand uit. Als gevolg daarvan werd de Schelde gesloten en leed de bevolking van Antwerpen honger. Floris Prims heeft met klem de visie van de professoren Gereton (Nederland) en Geyl (Engeland) en ook deze van dr. Steinmetz (Duitsland) tegengesproken, als zou de opstand in het Vlaamse land aangezet geweest
zijn door de verfranste burgerij. Als voornaamste reden verwijst Prims
naar de 'vaderlandse giften' die de Antwerpenaren bij hun verzet ontvangen hebben 'door de buitenmensen uitgevoerd' 24 . Schilde onder meer bezorgde de Sinjoren 'drie karrevrachten, bestaande uit 30 zakken aardappelen en een partij groenten'; Broechem volgde met 'aardappelen los op
de wagen: niet minder dan 352 meukens, waarbij zes meukens rogge, vier
meukens haver en 12 gulden in specie', 's Gravenwezel zorgde voor 22
zakken aardappelen, Oelegem voor zes karren aardappelen en '21 broden'. Wommelgem verzamelde 'vier karren aardappelen, een halve zak
tarwe, een partij groenten en 24 gulden 15 centen in specie'.
Prims schreef 'dat de karren en zakken uit onze buiten volkomen verdienen geboekt te worden in de geschiedenis: ze wijzen onwederlegbaar uit,
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welke de gevoelens waren van de Vlaamse buiten in de Hollandse tijd'.
De onafhankelijkheid van België kreeg reeds vaste vorm op 7 februari
1831 bij de afkondiging der Belgische grondwet, terwijl op 17 juli Leopold I de kroon aanvaardde. Op 29 augustus greep de eerste kamerverkiezing plaats; 102 volksvertegenwoordigers en 52 senatoren dienden verkozen. Om kiezer te zijn moest men een bepaalde belasting aan de Staat betalen. Antwerpen telde duizend kiezers; de landelijke gemeenten kwamen nauwelijks aan vijf kiezers. Voor de gemeenteraadsverkiezingen
diende in een gemeente van '3 duysend sielen en daer onder' de inwoner
jaarlijks een belasting van tien gulden te betalen om kiezer te zijn 25 . Tot
1894 had België enkel 'cijnskiezers'. In 1836 mochten in Wommelgem 82
inwoners hun stem uitbrengen voor de gemeenteraadsverkiezingen.
In 1914 viel Duitsland ons land binnen, wat droeve jaren voor gevolg had.
Alle dienstplichtigen dienden het leger te vervoegen, maar het machtige
Duitse leger drong diep in het land. Het nieuws van gruweldaden in de
Oostkantons gepleegd, drong door tot onze gewesten, waardoor een lange rij vluchtelingen door het dorp trok in de richting van Holland. De
Wommelgemse bevolking volgde. Op 10 oktober verscheen het Duitse leger in Wommelgem.
'Voorzeker werden velen in Holland met open armen ontvangen. Maar
het moet ook gezegd dat sommige harteloze Hollanders de Belgen op
schandelijke wijze hebben uitgebuit. Zo waren er die voor slapen in een
schuur, op stro, 10 cent vroegen per nacht en per hoofd. Slapen in een
weide of in een dreef kostte "slechts" 5 cent; de nacht doorbrengen binnen op een stoel 4 cent' 2H . Toen de vluchtelingen terug naar huis keerden,
vonden zij hun woningen geplunderd, 'bemorst en besmeerd' 27 .
Het gewone leven bleef omzeggens vier jaar lang verlamd. Er heerste gebrek aan levensmiddelen en een hulpkomitee werd opgericht. Het 'Coöperatief van Wommelgem' werd op 14 juni 1917 opgericht. De gemeenteraad was 'bekommerd om de voeding en de verzorging der bevolking in
deze hachelijke tijden'. Opeisingen waren alweer aan de orde.
Inmiddels bood het Belgische leger, bijgestaan door de geallieerden, vier
jaar lang weerstand tegen de Duitsers aan de Ijzer. De invallers moesten
uiteindelijk het onderspit delven, maar 44.000 Belgische soldaten lieten
hun leven. Daaronder twaalf Wommelgemnaars: Herman Verdonck
(° 1891), Ludovicus Verlinden (° 1893), Maurice Bax (° 1883); AlfonsBudts
(° 1894), Guillielmus Verlinden (° 1892), Leopold Rijmenants (° 1894), Alfratus Geudens (° 1894), Carolus Caluwaerts (° 1894), Franciscus Goris (°
1897), Michaël Sebrechts (° 1877), Cornelius Van Genechten (° 1882) en Joseph Gijsemans (° 1889). Op 18 november 1923 werden tien van deze gevallen soldaten in Wommelgem op plechtige wijze begraven; de stoffelijke resten van Gijsemans en Van Genechten werden als vermist ingeschreven.
In 1915 werd Petrus Augustinus Baetens door de Duitsers 'voor spionage'
aangehouden en naar Duitsland verbannen. Hij overleed er in Lüttringhausenop4 juni 1917 in de leeftijd van 41 jaar 28 .
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De gemeentearchieven maken melding van vier beschadigde woningen:
- 'Aug. Tibout, Langenreep 45; heropgebouwd in 1915.
- Aug. Boeckx, Antwerpsestraat 97; heropgebouwd in 1915.
- Antoon Spruyt, Gulkenrodestraat 55; mag met toelating der Duitsche
overheid blijven staan in den staat waarin het zich bevindt.
- Emiel Conforti, Antwerpsestraat 140; belanghebbende zal heropgebouwd worden zoohaast voldoende toelage verleend wordt om de uit
te voeren werken te bepalen' (staat door het gemeentebestuur opgesteld op 3.6.1917).
In augustus 1939 volgde een nieuwe wereldoorlog en liep Hitler stelselmatig gans Europa onder de voet. Op 10 mei 1940 was het de beurt aan
België. Weer trokken vluchtelingen op en bij terugkeer vonden zij andermaal hun woningen geplunderd. In Tempoux sneuvelde Adolf Mortelmans (24 jaar) op 12 meien op 28 mei kapituleerde ons land. Alhoewel het
gewone leven hernam, werden de levensmiddelen schaars en gerantsoeneerd. Allerlei verordeningen en opeisingen van de bezetter volgden.
Velen doken onder; werkweigeraars werden opgespoord en naar Duitsland gevoerd. Anderen kwamen in concentratiekampen terecht, waar de
meest barbaarse mishandelingen ontelbare ongelukkigen de dood injoeg.
Naast Adolf Mortelmans, lieten nog 28 inwoners het leven ingevolge oorlogsomstandigheden. Na de bevrijding van Wommelgem op 4 september
1944 was de ellende nog lang niet voorbij. Op 7 oktober begon een zinloze
beschieting met vliegende bommen door de Duitsers. Op Wommelgems
grondgebied sloegen 56 bommen in. Volgens officiële cijfers eisten deze
bommen in Wommelgem drie doden, 50 gekwetsten, 14 vernielde en niet
meer te herstellen gebouwen, 127 zwaar beschadigde, doch herstelbare
gebouwen, 438 licht beschadigde gebouwen 29 . Volgens cijfers verstrekt
door Jan Van Hooydonk, eerste politiekommissaris van Wommelgem,
waren er echter 7 burgerlijke en nog een aantal militaire slachtoffers. Zo
sloeg op 22 oktober 1944 rond 16 uur een vliegende bom in op het voetbalveld van Kandonklaar (nu Antverpiastraat), waar Poolse soldaten een
partijtje voetbal speelden. Er zouden elf Poolse soldaten gedood zijn, benevens twee burgers (Alfons Verschaeren, 25 jaar en Alfons Van de
Wouer, u jaar). Er was ook sprake van een 12-tal gekwetsten, allemaal
mensen die het spel van de voetballers gade sloegen.
Op 8 mei 1945 was de tweede wereldoorlog, althans voor wat Europa betreft, ten einde, al was er daarna nog een lange nasleep ingevolge repressie en dies meer. En de hoop was er weer: 'nooit geen oorlog meer'...
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Chronijke van Wommelgem 1542-1665

J. SMITS

EDEGEM

Militaire, gerechtelijke, kerkelijke en andere plezante feiten uit het oud
archief van Wommelgem.
Lijfspreuk van de (conservatieve?) pastoor van Wommelgem, Hr Pauwels
Stijnen: 'Die wil wesen wel bemint, die Laet alle Dinghen soo hij dat vint,
& draghe altijt Recht sijn hant, soe mach hij wandelen over alle het lant'1.
'549-'
De grote klok moet gerepareerd worden:
'2 nieuwe pannen: wij gaven ons oude pannen', '2 nieuwe duymen totter
selver clocken', 'daer nae brack den eenen duym alsoe dat de kerckmeesters wederom nae mechelen moesten' 2 .
18-10-1550:

De Raad van Brabant zet onze schepenen aan tijdig in de vierschaar te
verschijnen: 'de vorster moest de schepenen herwaerts en derwaerts
haelen... jae datzij tennemael somtijts achter bleven'3.
15-10-1551'-

'zoen' door Adriaan Van ouden Aerd wegens doodslag op Adriaan Wortelmans4.
De kerkfabriek sluit een onderhoudskontrakt van 12 jaar voor het uurwerk op de toren met Marcus Zeghers (Herentals) 5 .

15'zoen' door Jan De Molder wegens doodslag op Peter Sander van Hooghen Miert6.
7 -5 -f557-

Schout Jan de Ladderie laat 'in volder vierscharen' opnieuw een brief van
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de Raad van Brabant voorlezen, om de schepenen aan te sporen dat zij:
'gotts tijts voer den elven uren souden compareren ter plaetsen daer tgenechte geboden soude wezen opte penen van drije carolusgulden telcker
rijsen te verbueren bij den ghenen, die daer af in gebreke zullen bevonden wezen':!.
7561:
Er wordt een slot gemaakt op het 'cokenhuijsken' 7 . Er bestond toen te
Wommelgem een soort 'kerkkeuken', waarop een beroep werd gedaan
voor uitvaarten en andere 'feesten'. Er was dan een 'cock' en een 'schotelwasschersse' in dienst". De koster zorgde voor 'uijt & inne te leveren' 9 .
Willem Van den Plasse plaatst 'voetbancken' in de kerk10.
22-5-1561:
De pastoor, de schout, de H. Geestmeesters en de Kapelmeesters van St.
Janskapel sluiten een akkoord met Cosmas Massijs, 'cluijseneer Int sint
Jans capelle', waarbij ze hem levenslang jaarlijks 3 gl. onderhoudsgeld en
een paar schoenen toezeggen, op voorwaarde dat hij 'die voorschreve capelle & sijne habitatie Inde zelve poort midtsgaders dezer heerlijckheijt
verlaten sou & kiesen op een ander vlecke'11.
1567:
Er wordt een inzameling gedaan om een 'nieuw H. Cruijs' op te richten.
Dielis Faes heeft het kruis 'boven 'tchoor vastgemaeckt'. De kerk koopt
'eenen boeck geheeten doude ordinatie der heijliger kercken, gelijck men
In alle kercken heeft moeten hebben'8.
1578:

'de swertte ruyteren van de Staeten' waren met 600 paarden Wommelgem binnengevallen, hadden alle huizen beschadigd, 'alle graen in schuer, op 't velt of in mijt uytgedorsen en gemaelt'. Bij Adriaan Van Berendonck hadden ze 'den oost infructueus gemaeckt' 12 .
1579:
'Den Prince van Parma' heeft tijdens het beleg van Antwerpen 'veel hoven en speelhoven' te Wommelgem afgebrand. Alle inwoners hebben het
dorp verlaten en zijn met hunne 'bestialen' binnen Antwerpen gevlucht
en daar gebleven tot 1587. Wegens de slechte toestand van de landbouw
en het groot risico kregen verschillende pachters hun hoeve van dan af
voor één jaar gratis in gebruik en voor de verdere jaren aan een sterk verlaagde pachtprijs 12 .
1582:

Michiel Bresse werd door de schout Wouter Bavens op heterdaad betrapt
bij het stropen van patrijzen. Hij werd daarvoor 'in d'ijzer' gezet te Borgerhout, waar de schepenen van Wommelgem toen vergaderden 13 .
186

26-5-1589:

Omdat Wommelgem, volgens de instrukties van de Spaanse regering
weigerde 'contributie' te betalen aan de noordelijke provincies, richtten
deze een strafexpeditie in: de molen, de kerk, de kapel werden afgestookt:
ieder die ze krijgen konden werd doodgeslagen.
In de kerk vielen o.a. als slachtoffers de schepenen Peter Valck, Peter Verhaegen, Corneel Celiaerts en Jacob Puttoirs 14 15. Op zijn hoeve werd Laureys Van Berendonck vermoord, terwijl zijn vrouw en zoon zwaar gekwetst werden. Uit de hoeve werden 3 paarden, 10 stuks hoornvee, alle
huisdieren en alaam geroofd, zodat 'de weduwe geheel haeffeloos' achterbleef 12 .
apriJ 1592:
Het water van de Schijn van Dambrugge tot Deurne en van Deurne tot
Immerseel 'aen de Weelbrugge' werd verhoogd, zodat alle beemden langs
de Schijn onder liepen en verrotten 16 .
76-9-1595:
Jan Braeckmans moet voor de schepenbank verschijnen, daar hij 'hem
onlancx vervoordert heeft Dielis Pittoirs schepen alhier met een brandtijser in felheden te quetsene & Leelijck groote wonde' 17 .
7-6-1597:
Cornelis Marissen, de latere schepen, heeft het varken van Adriaan Van
den Broeck in een strop gevangen!18
7 -3-I59S:

Onderzoek door Mr. Roelant de prince, secretaris van Leuven, naar de
dorpen, die tegen het verbod van de Spaanse regering 'contributie' betaalden 12 .
15-5-1598:
Contract met de nieuwe pastoor Jacob Swagge voor i jaar vanaf St.-Jan
i59819.
1598:

Besprekingen met de timmerman te Boechout om een 'patroon' te maken
van het koor 20 .
1599:
De pastoor gaan halen in Antwerpen om dienst te komen doen. In het dak
van de kerk werd 'de meij' gestoken21.
1600:
De in Antwerpen in verzekerde bewaring gebrachte kandelaars worden
teruggehaald 21 .
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looi:
De toren is af. Zij 'haelden de clock thantwerpen'. Ook in de pastorie
werd gewerkt: 'vande coetse (bed) uijt ende in te slaen' 22 .
1602:
Dakwerken aan de kerk (stro). Glazen in de kerk. Aankoop van een kandelaar 'met ijzeren pin om de paeskeers op te zetten'. Aankoop van een vesperboek. Naar Wijnegem geweest om daar de pastoor te bewegen ook in
Wommelgem te willen dienst doen 22 .
1603 :
Verder strodekken van de kerk. Aankoop van metalen kandelaars. Men
vervoerde 5 (gekwetste) Spanjaarden van Broechem over Wommelgem
naar Antwerpen. Het dorp werd verplicht pioniers naar Hoogstraten te
sturen. Michiel Van Roey knapte dit op voor Wommelgem en Borsbeek
samen. Het dorpsbestuur koopt een paard dat voor de verplichte karweien dienst kan doen: 'het dorpspeert' 22 .
1614:
Het kerkbestuur treft maatregelen om geld bijeen te krijgen 'tot opmaeckinghe van de kerk', o.a. een lening van 200 gl.23, verkoop van 1/2 bunder
land 'aen den echelput'24 en een akkoord met pastoor Jan Kerremans, die
zal trachten alle achterstallige betalingen van renten voor de kerk en de
H. Geesttafel op te halen, mits 50% voor zichzelf te mogen houden 25 .
27-11-76/7:
Schout, schepenen, bedezetters, kerkmeesters en H. Geestmeesters besluiten tot heffing van 20 stuivers op elke 'ame' bier van meer dan 3 gl. tot
aflossing van de gemeenteschulden, tot betaling van de kosten aan school
en kapelaanshuis, en het resterende voor werken aan kerk en toren26.
3-6-1618:

Na het verpachten van de impost 'op de kelderkamer' bij Wijbrecht
Truijts, weigerde Peter Peeters te vertrekken, richtte scheldwoorden tot
de schout en kreeg van hem een slag met de schede van zijn 'rapier' 27 .
15-5-1624 tot oktober 1624:
Bij de belegering van Breda lag Don Flippo D'avandanio met zijn regiment 'walen oft duitsche oft meer ander chrijgsvolk' te Wommelgem. Alle inwoners zijn naar Antwerpen of Lier gevlucht 28 .
27-2-1625 tot 3-3-1625:
De 'Crowaten' verbleven te Wommelgem, bestormden de molen, die in
brand gestoken werd. Dank zij het moedig gedrag van de molenaar Jan
Laureyssen, diens vrouw en enige buren kon de molen gered worden, dit
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in tegenstelling tot de molens van Borsbeek en Broechem, die in de vlammen opgingen 29 .
januari 1631:
Paarden uit Wommelgem werden opgeëist om het leger naar 's Hertogenbosch te vergezellen 30 .
15-6-1631:

i-j compagnieën soldaten en paarden te logeren in Wommelgem gedurende 2 dagen en 2 nachten 31 .
77-6-7637:
1200 man te logeren gedurende 31 dagen31.
21-8-1631:

6 compagnieën te logeren gedurende 9 dagen 31 .
31-8-1631:

Op Immerseel strijkt een compagnie neer van 64 paarden, die naar Roosendaal verder trokken. De bewoners van Immerseel moesten hen per
wagen naar Kapellen en andere plaatsen voeren31.
22-9-7637:
Logies voor 3 compagnieën gedurende 9 dagen31.
72-70-7637:
i compagnie gedurende 8 dagen logies. De 2 compagnieën, die te Borsbeek logeerden hielden lelijk huis 'opt Campdoncklaer en ontrent Immerseelvelt'31.
november 7632:
De pest breekt uit te Wommelgem en duurt tot 18-4-1633, toen het laatste
huis ontsmet werd 32 . De inwoners van Wommelgem wagen het niet hun
graan te Wommelgem te laten malen, maar voeren het naar andere molens in de omgeving.
£-7-7633:
De rentmeester van Engelbert van Immerseel, heer van Wommelgem,
maant het dorpsbestuur aan voor een geschenk te zorgen bij gelegenheid
van diens tweede huwelijk, zoals Itegem reeds tevoren gedaan had. Ons
bestuur stemt een 'cadeau' van 400 gl. en gaat hiervoor een lening aan33.
juli 7 633:
Ruiters gelogeerd te Millegem zakten wegens plaatsgebrek aldaar af naar
Wommelgem en brachten schade toe aan de oogst14.
189

29-9-1634-

io compagnieën soldaten en paarden werden te Wommelgem gelogeerd
gedurende 24 uur, waarvan een hele compagnie op 'Guddegem' alleen35.
Bij Nicolaas Verhaegen (Schijnvoortbrugge) hadden ze twee varkens gedood en meegenomen 36 . Bij Jan De Bisschoppen verdwenen ook twee
vette varkens 37 .

oktober 1634:
15 compagnieën soldaten streken neer te Wommelgem en bleven daar gedurende 19 dagen 35 . Op 'Guddegem', waar weer een hele compagnie verbleef, hadden ze op het hof 'hutteckens oft bracken' gemaakt en hiervoor
'14 voeyeren stroys' gebruikt. Twee karren hadden ze als stooksel gebruikt. Een hoeve van Immerseel werd door Italiaanse ruiters in brand
gestoken [pachter Michael Bogaerts).
22-5-1635:

Schepenen en H. Geestmeesters van Wommelgem engageren Peter Michiels uit Ranst om met paard en kar voor 3 gl. en 12 stuivers per dag voor
het dorp in dienst van het Franse leger te treden, met garantie dat mocht
hij paard en kar in een veldslag verliezen, hij hiervoor vergoed zou worden voor een bedrag van '12 pont vlems'38.
9 -9-1635 :

Zekere jongman, Blaas genaamd, werd vermoord gevonden te Wommelgem. Peter Pieters, chirurgijn van Zandhoven, voerde de lijkschouwing
uit en kwam tot het besluit dat de doodsoorzaak een steek met een gaffel,
een riek of een priem moest geweest zijn 39 .

24-1-1636:
Zekere Balten Janssens, afkomstig uit Hever (Mechelen) werd gepakt tijdens inbraak en diefstallen te Wommelgem40. Hij was te Borgerhout uit
het leger voor 's Hertogenbosch gedeserteerd en vroeg om vergiffenis. In
een dronken bui had hij zich te Retie voor het leger gemeld25.
20-9-1636:
De pest breekt opnieuw uit te Wommelgem, o.a. in het huis van Joos
Heuffkens, waarvan de kinderen naar Wijnegem gevlucht waren 41 . Er
was toen te Wommelgem zekere 'Marten' als pestmeester aangesteld 42 .
6-10-1636:
Het Spaanse leger verbleef te Wijnegem gedurende 6 weken; bij Nicolaas
Verhaegen (Schijntvoortbrug) haalden ze al het ijzerwerk van deuren en
vensters weg30. Op het hoevetje van het St.-Elisabethgasthuis 'op den
hooghen keer' hadden ze de vrouw van pachter Willem Van Hove met
een mes of 'opsteecken' in haar zijde 'gequetst' 43 . Ook aan de hoeve van
pachter Jaspar Pittoors op Campdonck viel er schade te noteren 44 .
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1-5-1637:

Bij een vechtpartij met stokken op de hoeve van Jaspar Pittoirs (Campdonck) tussen enkele jonge mannen van Deurne valt een dodelijk slachtoffer. De schout verricht een enquête 45 .
18-5-1637:

Gillis Goormans, pachter op de Doornhoeve, die zijn meid verdenkt van
gelddiefstal, laat haar door de hoeveknechten mishandelen 40 . Na klacht
bij de schout komt het tot een 'zoen en smartegeld' 47 .
27-70-7637:
Een brief uitgaande van de militaire overheid te Antwerpen met aankondiging van troepenlogies werd door de verzamelde bevolking van Millegem opengebroken vooraleer hij aan de schout van Ranst kon overhandigd worden. Ook inwoners van Wommelgem waren hierbij aanwezig en
werden door de schout over de juiste toedracht ondervraagd 48 .
11-12-1637:

Troepen op doortocht te Wommelgem van Lier naar Zandvliet brachten
schade aan te Wommelgem, o.a. werd bij schepen Jaak Laus (Immerseel)
ingebroken, 7 kippen doodgeschoten en gestolen en zijn vrouw 'ongenadelijck' geslagen 49 en de pas nieuw opgebouwde hoeve van Michael Bogaerts (zie hoger) werd 'ten gronde affgebroken & wech gehaelt'50.
20-1-1638:

Soldaten van Bergen-op-Zoom onder commandant Aertken Van Zundert
hielden lelijk huis op de hoeve van Immerseel waar Geert Seghers pachter was51.
2-8-1638:

Krijgsvolk uit Borgerhout hield een plundertocht op Kandonklaar 52 .
4-8-1638:

Wommelgem stond in voor het onderhoud van 350 man 'ingegraven op
de Schijnt'52. De 'schansse' werd 'affgerooft'.
77-3-7640:
'eene seer mismaeckte vrouwe' werd door een hoop volk onder aanstoken van Gheeraert Zeghers in de Schijn bij het Spuihuis verdronken.
Geert Zeghers, die als hoofdverdachte beschouwd werd, werd door de
drossaard van Deurne, Alexander Van Hamme, met goedkeuring van de
Wommelgemse schepenen, aangehouden 53 .
22-77-7647/26-77-7650:
De familie Van Heetvelde (Huigenrode) verkoopt verschillende stukken
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grond te Wommelgem 'daertoe gedwonghen midts de groote schaede
vant Chrijsvolck geleden in Vlaenderlandt soo bij huns selfts als bij hunne pachters' 54 .
28-9-1648:

Het dorpsbestuur leent 350 gl. van Catharina Van Ameldonck 'in voldoeninghe vande quote van onsen voors. dorpe inde een hondert duijsent gl.
geconsenteert tot affweiringhe van het winter guarnisoen ten platten
Lande in dit quartier': liever betalen om de soldaten uit het dorp te houden was de met scha en schande geleerde taktiek 55 .
17-5-1661 :
Een aanwervingskontrakt wordt opgemaakt voor Arnoldus Valcx, die
voor 222 gl/jaar de missen verbonden aan de kapellanieën zal doen, op
zon- en feestdagen de vroegmis celebreren, daarin catechiseren en 'de
jonckheijd instrueren met sijn beste vermoghe'56.
11-10-1661:

Zeven ruiters van het garnizoen van Lier overvielen aan het Stenen Kruis
Dielis Kutten, voerman op Luik en Antwerpen, wonende te Aalst (NoordBrabant), op weg naar Antwerpen met twee karren. Ze sneden de koorden aan stukken, trokken de huif eraf en sneden een pak open. Om de
goederen te redden was Dielis verplicht 12 patacons losgeld te betalen
aan de luitenant, die Huijbrecht genoemd werd 57 .
19-7-1664:
Een vrouw opgesloten door Dielis Seghers, ondervorster, in het huis van
de secretaris, slaagde erin 'met habiliteijt' door de deur te ontsnappen 58 .
2 -6-1665:

Het kind van Paeschijne Smidts Cornelisdochter werd 's morgens 'als
den daeghe is comen te cleppen' via het venster uit het huis geroofd en later onder de lindeboom voor het huis 'de Sterre' neergelegd. De schuldige
was Cathelijn Wijns Jansdochter 59 .

Voetnoten
i.
i.
3.
4.
5.
6.
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'Plundering van een dorp', een historisch
schilderij van Sebastiaan Vrancx
De uitbeelding van een dramatische gebeurtenis
uit het dorpsleven van Wommelgem
V.E. WAUTERS

De strafexpeditie van 26 mei 1589
Het is algemeen bekend welke rampspoedige gevolgen de godsdienstoorlogen van de i6e en 176 eeuw voor onze gewesten hebben gehad. Bij de
strijd om Antwerpen had de boerenbevolking van de omgeving voortdurend te lijden onder de ongeregeldheden van de doortrekkende troepen.
Dat was zowel het geval voor de soldaten en huurlingen van de koning
van Spanje, als voor het Staatse leger, dat met de plaatselijke protestantsgezinde elite en bevolking de stad verdedigde. Om beurten trokken de
beide kampen er op uit om de omgeving uit te persen door militaire opeisingen en inkwartieringen. En wanneer de soldaten zonder soldij geraakten, zochten zij hun heil in willekeurige plunderingen en liefst op het
weerloze platte land. Vele buitenlieden hadden daarom een bescherming
gezocht binnen de wallen van de stad of waren verder weg getrokken. De
bevolking van de dorpen was reeds fel uitgedund, soms tot op één tiende
van het vroegere cijfer.
Ook na de val van Antwerpen in 1585 werd onze omgeving nog voortdurend geterroriseerd door de Staatsen. Zij opereerden vanuit Bergen op
Zoom, dat in hun handen gebleven was en waar zij zich verscholen. Dit
garnizoen legde regelmatig aan onze dorpen zware brandschattingen op.
Dat waren contributies die afgedwongen werden onder bedreiging met
roof en brandstichting.
Zo gebeurde het ook te Wommelgem op die 26ste mei 1589. De dorpsoverheid had misschien niet tijdig de gevorderde belasting kunnen ophalen
ofwel was het bedrag ervan te hoog geweest voor de nog overgebleven
schaarse bevolking. Het aantal gezinnen was er immers van 300 tot 32 teruggezakt en de meeste gronden lagen er verlaten en onbebouwd. Toch
waren de wraakmaatregelen van de Hollandse troepen ontzettend. De
parochiekerk werd in brand gestoken waarbij het grootste gedeelte van
het kerkarchief verloren ging. Menig kunstwerk werd vernield en prachtige grafmonumenten in de kerk werden verwoest. Enkele windmolens
werden geplunderd en in brand gestoken. Alle huizen van 'de plaetse',
het dorpscentrum, gingen in de vlammen op. Een brouwerij werd ge195

De gemeentesekretaris had vooraf de namen ingevuld van de schepenen die aan 'het
genecht' zouden deelnemen, 's Anderendaags of misschien zelfs enkele dagen later
schreef hij in de rand dat de schepenen vermoord waren.
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plunderd. De magistraat had het bijzonder zwaar te verduren: vier schepenen bleven in de moordpartij, waarbij in totaal 33 inwoners het leven
lieten. Er werd een schrikwekkend voorbeeld gesteld om andere dorpen
gewillig en gedwee te maken.
Nadien lag het dorp bijna geheel verlaten; velen waren gevlucht. In 1593
telde Wommelgem nog slechts vijf hoeven meer tegenover 45 in 1570.
Slechts langzaam zou het uit de puinen herrijzen. De streek bleef nog een
tijd onrustig toen de Kroaten paniek zaaiden en er een bezetting volgde
door de legers van Jan van Nassau en uit Italië. Er was slechts vrede van
1609 tot 1621. Het relaas van deze memorabele dag werd geschreven door
de Wommelgemse heemkundige Alois Sledsens1.
In deze brok lokale geschiedenis vinden we het scenario terug dat Sebastiaan Vrancx in zijn schilderij 'Plundering van een dorp' heeft verwerkt.

Hoe heeft Sebastiaan Vrancx de gebeurtenis afgebeeld?2
Hij brengt een aangrijpend beeld van door militairen opgejaagde, half
van hun klederen beroofde dorpelingen, vrouwen en kinderen. Alles
speelt zich af rond de dorpsplaats. Rechts staat de kerk in lichte laaie.
Links op de achtergrond, in een rosse gloed, gaat een woonhuis in de
vlammen op. Aan de rond de kerk gegroepeerde boerderijen met strooien
daken spelen zich baldadige taferelen af: soldaten met het wapen in de
hand jagen de bewoners uit hun huizen. Andere militairen - er zijn er
overal te zien - drijven met hun paarden het geroofde vee bijeen. Gestolen huisraad wordt op karren en op de rug van paarden geladen en weggevoerd. Een hond loopt er verloren bij, hij springt verbijsterd rond zijn
gemolesteerde meesteres.
In één woord: een prachtig voorbeeld van de genrestukken waarvoor de
kunstenaar zo bekend is en waarbij hij op de voor hem karakteristieke
wijze al die door elkaar bewegende personages en dieren typeert. En
voor Wommelgem een, alhoewel droevig, maar bijzonder waardevol gemeentelijk souvenir.

Hoe en waarom het schilderij onze aandacht trok
In het jaar 1976 werd bij de herdenking van de Pacificatie van Gent in het
Centrum van Kunst en Cultuur aldaar, een belangrijke tentoonstelling georganiseerd onder het motto 'Eenheid en scheiding in de Nederlanden
1555-1585'. Mijn aandacht werd er getrokken door het schilderij van Sebastiaan Vrancx, getiteld 'Plundering van een dorp'. Onmiddellijk associeerde ik dit tafereel met een ander van dezelfde kunstenaar, dat berust
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in de Alte Pinakothek te München en dat er bekend staat als 'Bedevaart
bij een stad'.
Dit ander werk van Vrancx uit 1622 kwam in het nieuws toen Dr. Alfons
Thijs ontdekte dat het de afbeelding was van de in vroeger eeuwen bekende Hagelkruisfeesten van Ekeren 3 . Men ziet op dit andere schilderij namelijk de pelgrims die rond het hoge stenen Hagelkruis verzameld zijn en
er door de overheid en de liefdadige inwoners van Ekeren vergast worden op bier, brood en erwtensoep. Een menigte van allerlei pluimage is er
karakteristiek op weergegeven in hun kleurige kleding, alles tegen een
achtergrond waarop in de verte de torens van Antwerpen en dichterbij
de kerk van Ekeren te herkennen zijn. Voor de heemkunde van Ekeren is
dit schilderij van bijzonder belang, omdat het de oudst gekende afbeelding uitmaakt van de kerk en de omgeving van het dorp.
Als Ekerenaar moest dus het voor mij nieuwe schilderij van Vrancx in
Gent vanzelfsprekend mijn nieuwsgierigheid opwekken. Het was best
mogelijk dat Vrancx meer dan eens zijn inspiratie in Ekeren had gaan
zoeken. Ekeren was immers tijdens de tachtigjarige oorlog [1568-1648]
ook niet gespaard gebleven van militaire plunderingen. Ik meende daarom de afgebeelde brandende kerk te herkennen als de St-Lambertuskerk
van Ekeren. Ik bleef echter wel sceptisch totdat de zaak een andere wending kreeg toen ik later toevallig in Wommelgem kwam en er de gelegenheid had de toren van de St-Petrus en Pauluskerk te bekijken. Toen wist ik
met zekerheid dat Sebastiaan Vrancx met zijn 'Plundering van een dorp'
niets minder dan een dramatische episode uit de geschiedenis van Wommelgem ten tonele had gebracht. Meerdere redenen laten ons toe dit te
beweren. We trachten dit hierna aan te tonen.

Gaat het hier wel degelijk om Wommelgem?
Het schilderij stelt de baldadigheden voor van plunderende militairen in
een landelijk dorp. Wat laat ons nu toe om aan te nemen dat het hier om
Wommelgem gaat? Wel, eerst zijn er de geschiedkundige feiten, die door
de lokale archieven bewezen worden en ten slotte is er de afbeelding van
de kerk die ons vermoeden staaft.
Dat Vrancx met zijn taferelen topografisch exact materiaal leverde, is bekend. Dit blijkt b.v. uit het reeds gemelde 'Bedevaart bij een stad' en uit
zijn 'IJsvermaak op de Schelde' uit 1622. Maar dat hij hier bij ons schilderij de ligging van de Wommelgemse kerk, van de boerderijen, schuren en
van de straat met de bomen nauwkeurig heeft willen weergeven is niet
heel zeker. Hoogstwaarschijnlijk heeft hij een voorbeeld willen brengen
van de talrijke dorpsplunderingen die in die tijd hebben plaatsgevonden
en heeft hij Wommelgem daartoe uitgekozen met zijn kerk en enkele van
zijn gebouwen.
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De kunstenaar heeft trouwens hetzelfde dramatisch tafereel in nog twee
andere van zijn werken tot onderwerp genomen - zie verder. De compositie van deze schilderijen verschilt enigszins maar enkele topografische
elementen zijn er telkens bijna ongewijzigd terug te vinden. Zo is het met
een typische boerderij en in het bijzonder met de dorpskerk. De boerderijen zijn nu verdwenen maar de kerk bestaat nog steeds als een relict uit
vroeger eeuwen en ze laat ons nu toe om haar identiteit met het afgebeelde te controleren.

De afbeelding van de kerk
Vergelijken we deze afbeelding met die van de huidige Sint-Petrus en
Pauluskerk van Wommelgem, dan valt bijzonder de gelijkenis van de toren op. Zo vinden we de volgende bijzonderheden terug op het schilderij:
- de toren vertoont een constructie in natuursteen van lichte kleur;
- de steunberen op de hoeken van de toren staan kruisgewijs in het verlengde van de zij- en voorgevel van de toren;

Het schilderij 'Plundering van een dorp' van S. Vrancx dat zich in de Kunstsammlung
der Stadt te Düsseldorf bevindt (inv. nr. 308).
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- de toegangspoort heeft dezelfde afgeplatte boogvorm;
- meer naar boven is er in het midden een hoog spitsboograam met
maaswerk en met een zelfde aantal stijlen, namelijk twee, die het raam
in drie delen verdeelt;
- er zijn telkens twee galmgaten en juist daaronder is er de identieke bogenfries;
- de ruimte tussen deze fries en het spitsboograam wordt door kruisgewijs op elkaar staande waterlijsten in vier vlakken verdeeld.
Wel bemerken we een kleine afwijking: in de bovenste rij van deze vlakken zien we in het midden van elk vlak een klein rechthoekig raam of
deurtje, terwijl er in werkelijkheid slechts één aanwezig is; de kunstenaar
heeft vermoedelijk met het oog op de symetrie, dat anders gewild.
Buiten de toren is er dan nog de kerkhofmuur, waarvan de inplanting volgens het schilderij overeenstemt met de toestand weergegeven op de Atlas van Buurtwegen van rond de jaren 1850.
We mogen dus al wel besluiten dat de kerk van Wommelgem model heeft
gestaan en dat Vrancx de gebeurtenissen van 26 mei 1589 van Wommelgem heeft willen vereeuwigen.

De auteur van het schilderij
Om de juistheid van onze hypothese verder te controleren, kan er best nagegaan worden of er ter zake soms geen discordantie te ontwaren is in
verband met de persoonlijkheid van de kunstenaar, met zijn loopbaan of
met zijn manier van werken.
Sebastiaan Vrancx werd te Antwerpen geboren in 1573. In i6oi 4 was hij
reeds meester van de Sint-Lucasgilde. Hij overleed in zijn geboortestad in
1647. Het was dus een tijdgenoot van Rubens. Waar deze meestal theatrale en symbolische taferelen schilderde met de figuren indrukwekkend
vooraan op de voorgrond, bracht Vrancx dikwijls erg in de breedte uitgerekte genrestukken met landschappen, die uitliepen tot ver in de diepte
van de achtergrond. Het schilderij in kwestie is zo een paneel; het meet 87
bij 170 cm. Terloops weze vermeld dat de 'Plundering van een dorp', alhoewel zonder monogram, volgens de heer Vander Auwera als een authentieke Vrancx moet erkend worden.
Vrancx schilderde niet minder dan zes veldslagen, o.a. 'De slag van
Vught'. Verder een 'Aanval van de cavalerie', 'Spaanse soldeniers' en andere militaire scènes; 'Reizigers door rovers overvallen', 'Reizigers in
een landschap', enz. Het valt op, dat het landschap bij hem een grote rol
speelt. Vermelden we ook dat van éénzelfde onderwerp soms meerdere
voorstellingen gemaakt werden, waarvan de details in mindere of meerdere mate van elkaar verschilden. In het Museum van Schone Kunsten te
Antwerpen vinden we van hem b.v. nog een andere 'Plundering van een
gehucht'.
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En ten slotte vernamen we van de heer Joost Vander Auwera, dat hetzelfde onderwerp dat ons bezig houdt nog in twee andere versies bestaat en
waarbij dezelfde kerk en gelijkaardige gebouwen afgebeeld staan. Het
grote spitsboograam in de kerktoren is hierbij echter weggelaten. Deze
schilderijen dragen het monogram van Sebastiaan Vrancx en zij berusten, het één in het Louvre te Parijs (Inv. nr. R.F. 1.182) en het ander in de
Kunstsammlung der Stadt te Düsseldorf (Inv. nr. 308). Dit herhaald voorkomen van dezelfde topografische elementen wijst op hun vermoedelijke
authenticiteit. We mogen aannemen dat we te doen hebben met een tamelijk nauwkeurige weergave van de Wommelgemse 'Plaetse', zoals de
dorpskom toen genoemd werd. Mogelijk kunnen de lokale heemkundigen aan de hand van archieven en met behulp van het schilderij de oude
situatie reconstrueren. Zo is bijvoorbeeld het hoge huis, links op het tableau, door zijn verdieping, misschien wel te identificeren.

Kon Vrancx ooggetuige geweest zijn?
Hij heeft het drama hoogstwaarschijnlijk niet meegemaakt; hij was immers Antwerpenaar en toen nog maar 16 jaar oud. Het gebeuren te Wommelgem moet wel alom het onderwerp van de gesprekken geweest zijn.
Het mondeling verhaal was het enige middel om iets te weten te komen
over de actualiteiten die zich buiten de onmiddellijke levenskring afspeelden. Een sterk verhaal was het zeker, dat nog vele jaren van mond
tot mond overgeleverd werd. Stilaan werd zulk onderwerp door historieschrijvers in hun boeken verwerkt en meestal jaren later kwam er dan
een historisch schilderij tot stand. Men zou geneigd zijn het ontstaan van
de 'Plundering van een dorp' te plaatsen in de rustige periode tussen 1609
en 1621, waarover Sledsens spreekt. Kunstexperten kunnen misschien
aan de hand van de evolutie van de stijl van de kunstenaar een nauwkeuriger datum bepalen. De heer Vander Auwera meent het schilderij te
moeten dateren tussen 1620 en 1630.
Dat het niet vroeger ontstond, kunnen we enigszins afleiden uit de volgende aanwijzing. We herkennen namelijk aan de kledij van de militaire
figuren dat deze hoogstwaarschijnlijk door Vrancx overgenomen werden uit het boek 'Wapenhandelinghe van roers, musquetten en spiessen',
dat Jacob de Gheyn in 1607 te 's Gravenhage liet verschijnen. Hoe anders
zou Vrancx die nauwkeurige details in verband met de Hollandse legeruitrusting te weten zijn gekomen? Zo herkennen we daarvan de 'spiesdrager', het personage met zijn hoge rode laarzen tussen de bomen rechts
op het schilderij. Uit het voormelde boek geven we hierbij een reproductie van plaat 29 ter illustratie van een dergelijke figuur.
Ook is er de 'musquetier' die we ontwaren in het centraal gedeelte van
het paneel. We herkennen hem aan zijn konische hoed met brede afhan20 r

gende rand en aan zijn musket in aanslag dat hij laat rusten op de erbij horende steun of 'furquet'. Uit de Gheyn (plaat 43) komt ook de hierbij weergegeven afbeelding van een musketier. Ten slotte zijn er de 'schutten' met
hun roer en rappier, alsook de officier op zijn paard, links, met de kleurige kapiteinssjerp. Het wijst er op dat een georganiseerde legertroep aan
het werk is geweest.
Het is niet verwonderlijk dat Sebastiaan Vrancx vertrouwd was met militaire aangelegenheden; hij was immers sedert 1613 beurtelings krijgsman
der burgerwacht, wijkmeester en deken der schermers en bij deze gewapende gilde bleef hij ettelijke jaren als Ouderman in werkelijke dienst. In
1626 werd hij aangesteld als kapitein van de burgerwacht. In die hoedanigheid werd hij in de jaren 1625-1627 herhaaldelijk belast met de aankoop van 'krijgstuig, wapens en buskruid' voor het leger van de koning 5 .
Het realisme in de details laat verder vermoeden dat Vrancx goed
geïnformeerd was over de feiten. Zo bijvoorbeeld ziet men enkele dorpelingen die, in hun vertwijfeling, van de toren van de brandende kerk
springen. Hierbij ontwaren we een anachronisme dat er op wijst dat
Vrancx wel degelijk de kerk is gaan bezoeken, maar veel later na de feiten. Op het schilderij immers is de spits van de toren reeds verdwenen en
geen puin is daarvan aan de voet van de toren te bespeuren. Als de mensen zich van de toren stortten, dan moet dit logischerwijze gebeurd zijn
vóór dat het vuur de torenspits had bereikt. Deze spits zou op het schilderij nog te zien moeten geweest zijn. Misschien heeft hij dit met opzet gedaan, omdat hij geen visuele informatie had over de toren om hem in zijn
oorspronkelijke toestand te kunnen weergeven. Hij heeft de toren geschilderd zoals hij hem gezien heeft nadat het puin opgeruimd was.

Besluit
We kunnen nu stilaan een definitieve hypothese formuleren: de kunstenaar heeft hier zijn fantasie laten gaan, maar steeds binnen de perken van
de feitelijke gegevens zoals: de verhalen die hij over het drama heeft horen vertellen, de uniformen van de militairen die hij kende, beroepshalve
en aan de hand van de boeken en met als achtergrond de dorpsplaats van
Wommelgem, zoals hij die zelf gezien heeft. Zo werd het een werk met
een aanzienlijke iconografische waarde. Trouwens, de schilders van de
176 eeuw zijn gekend voor hun realisme. Er werd op het terrein geschetst - soms in schetsboekjes - waarna alles in het atelier in een compositie opgenomen en verwerkt werd.
Men zou kunnen menen dat de werken van Vrancx bedoeld waren als zakelijke informatie, alsof het er op aan kwam de gebeurtenissen zo objectief en zo getrouw mogelijk ter kennis te brengen van het publiek. Zulke
functie is heden ten dage aan de foto-reporter toegewezen. Maar in de
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17e eeuw was de beeldende kunst echter geladen met symboliek; het
kunstwerk had een morele bedoeling, bracht een boodschap of was stichtend, soms profaan, soms religieus - denk maar bijvoorbeeld aan de
Delftse wandtegels uit die tijd met taferelen uit de bijbel. Vrancx heeft
trouwens een rijk gestoffeerd schilderij met 'Vlaamse Spreuken' geborsteld, waarbij de voorgestelde zakelijke dingen en toestanden zinspelen
op de aspecten van het menselijk gedrag.
Welk is dan de dubbele bodem die in de 'Plundering van een dorp' te onderkennen is? Volgens de heer Vander Auwera heeft Vrancx hier eens te
meer zijn anti-protestantse en anti-Hollandse gevoelens willen luchten
door de uitbeelding van een drama, waarvan de slachtoffers de gevoelens
van onrecht, van onmacht en van haat, lang hebben meegedragen.

Voetnoten
1. Siedsens Alois: 'Wommelgem door de eeuwen heen', 1965,^2.75.
2. Het centrale deel van het schilderij werd gereproduceerd op de omslag van de reeds
gemelde tentoonstellingscatalogus, opgesteld door Dr. J. Decavele 'Eenheid en scheiding in de Nederlanden 1555-1585', Gent 1976. Het schilderij zelf is in privé bezit.
3. Thijs Alfons: 'Het Hagelkruisfeest te Ekeren' (1622) door S. Vrancx in de Alte Pinakothek te München. In jaarboek 1974 Koninkl. Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
4. In sommige werken wordt ten onrechte 1600 vermeld. Dit werd mij meegedeeld door
de heer Joost Vander Auwera, die een licentiaatsverhandeling heeft gewijd aan het
werk van Sebastiaan Vrancx. Hij verstrekte mij nog andere gegevens over de schilder,
die in onderhavig artikel verwerkt zijn. Mijn dank voor de gewaardeerde hulp.
5. F. /os Van den Branden: 'Geschiedenis der Antwerpsche Schildersschool', Antwerpen 1883, blz. 471-472.
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Het dorpsbestuur

ALOIS SLEDSENS

Van de vroegere middeleeuwen af tot bij de Franse inval, einde de i8e
eeuw, bleef de samenstelling van het dorpsbestuur omzeggens ongewijzigd. De drossaard was toen vertegenwoordiger van de heer, die hem als
dusdanig aanstelde. Toch verbleef de drossaard niet noodzakelijk in de
gemeente, temeer daar hij soms ook elders drossaard was.
De drossaard moest, samen met de schepenen, recht spreken en waken
over de strikte toepassing van alle verordeningen. Hij moest de belangen
van zijn heer behartigen, desgevallend tegen de zin van de schepenen en
de dorpelingen.
De rol van de schepenen bestond er in geschillen te beslechten tussen de
onderdanen gerezen: momberschap, inbreuken op eigendomsrecht, enz.
Elke verkoop van onroerende goederen geschiedde openbaar 'metten val
ende uytganck van den brandenden keerse ten overstaen van de wethouderen der heerlyckheyt'. De staten (bij sterfgeval) van het roerend en het
onroerend bezit, met het oog op de verkoop van het deel van de overledene ten voordele van de erfgename(n), werden door drossaard en schepenen gekontroleerd. De uitspraken van de schepenen zijn te vergelijken
met ons huidig vredegerecht. De schepenen vonnisten en de drossaard
zorgde er voor dat hun besluiten werden uitgevoerd. De schepenen bleven één jaar in dienst, maar heraanstelling was mogelijk. Vaak ook waren
zij kerkmeester, H. Geestmeester, borgemeester (collecteur), stadhouder,
enz. Inwoners van enig aanzien dus.
De schout, etymologisch een 'schulthete', was een ambtenaar die iemand
moest aanspreken 'voor hij schuldig was'; zijn oorsprong is vermoedelijk
te zoeken in de Karolingse tijd 1 .
Ook de sekretaris werd door de heer aangesteld, 'syn leven lanck', en legde in handen van de drossaard de eed af. Vaak ging het ambt van vader op
zoon over.
24 juni 1794 zou een keerpunt worden in de geschiedenis van West-Europa. Het Franse 'bevrijdingsleger' zorgde dat er een einde kwam aan het
'Oude-Regime'; in ons land brak een ander tijdperk aan. Het was gedaan
nu met heerlijke rechten; alle macht en alle recht zou voortaan het volk
toekomen. De slogan 'vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid' van de
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Fransen zou echter op een ontgoocheling uitdraaien. Maar een keerpunt
in de geschiedenis van het dorpsbestuur was alleszins voltrokken.
Het dorpsbestuur onderging vanaf 1794 een grondige wijziging. De
drossaard, vertegenwoordiger van de heer in het 'Oude-Regime', werd
weliswaar niet terstond aan de dijk gezet, maar zijn vervanging kwam geleidelijk door een meier. Ook de rol van de schepen liep definitief ten einde en kreeg een geheel andere betekenis.
De periode tot na het Hollands bewind is voor Wommelgem iets onduidelijk voor wat de schepenen betreft. Joseph Mertens blijkt wel gedurende
enkele tijd meier te zijn geweest. Wel was er een gemeenteraad ingesteld.
Onder het Hollands bewind (1814) kreeg het hoofd van de gemeente de titel van burgemeester en toen België de onafhankelijkheid verkreeg, werd
overgegaan tot verkiezingen. Maar alleen zij die belastingen betaalden
konden een stem uitbrengen (cijnskiezer). In 1836 waren er in Wommelgem slechts 82 kiezers en in 1842 waren er dat 115.
Het algemeen stemrecht werd in 1909 door koning Albert I ingevoerd en
pas na de tweede wereldoorlog kreeg ook de vrouw recht een stem uit te
brengen.

Voetnoten
i. R. Van Passen: 'Geschiedenis van Kontich' - 1964, p. 524.
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Schouten van Wommelgem
1280 : Henricus de Vorspole
1507 :
1546:
1552:
1555:
1558:
1561:
1564:
1578:
1582 :
1589:
1591:
1630 :
1639:
1650:
1666:
1687:
1718 :
1734 :
1767:
1794:

Jacop van Sompeken
Wesenbeke
ridder Jan de Laderis (was ook schout van Deurne)
Jan De Deken
Karel Van Immerseel
Gabriel Barbier
Thomas van Lyere
Wouter de Bisschop
Wouter Bowens (Bavens)
Pauwei Bibaou
Maarten Goris(sen)
Adriaan De Brouwer (Brouwers, Brouwerts)
Carolus Hechts (was ook schout van Schoten, Merksem en
's Gravenwezel (t 18.8.1654)
Batkin de Boonhof
Adriaan Zeghers (Seghers)
Petrus van Werchter
Benedictus Carolus Batkin (gedoopt Antwerpen 20.11.1686)
Josephus Franciscus Benedictus Batkin de Boonhof (t 14.8.1775)
Joannes Fredericus Batkin de Boonhof (° Antwerpen 15.10.1737t 18.2.1794)
C.Jacobs

Burgemeesters
1802-1809:
1809-1817:
1817-1818:
1818-1822:
1822-1847:
1847-1851:
1851-1866:
1866-1867:
1867-1885:
1885-1893:
1893-1897:
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Joannes Deckers (overleden op 84-jarige leeftijd op 11.5.1812)
Henri Van den Bosch
Jacobus Hermans (° 12.8.1778; t 5.10.1857)
Frans De Wael (werd provincieraadslid in 1822)
Gommaar Corluy (° 31.10.1769; t 9.9.1847)
Petrus Deckers (° 19.3.1817^ 17.8.1898)
Joannes Moons (° 24.11.1793; l 27.12.1867)
Joannes Van Bauwel, d.d. (° 27.4.1804; t 19.3.1885)
Frans De Beuckelaer(° 17.8.1822; T 17.8.1893)
Petrus Van Tichelen (° 28.10.1827; t 28.4.1893)
Joannes Blockx (° 19.9.1822^3.2.1897)

i897-i9°5:
1905-1906:
1906-1916:
1916-1917:
1917-1919:
1919-1927:
1927-1928:
1928-1933:
1933-1944:
1944-1970:
1970
:

Ferdinand Beirens (° 4.5.1848; t 24.10.1914)
Emiel Caluwaerts, dd.
Petrus Jennes (° 19.3.1852^27.3.1916)
Petrus Peeters, dd(° 1.3.1872; t 1.12.1948)
Louis Mertens, dd (° 13.4.1853; t 12.5.1952)
Emiel Caluwaerts (° 26.8.1859; t 14.4.1927)
Petrus Peeters, dd.
Petrus Govaerts (° 31.3.1865; t 7.5.1944)
Karel Hoeyberghs (° 9.12.1887; t 19.11.1970)
Edward Peers (° 6.3.1888; t 30.9.1971)
Franciscus fosephus Smits (° 6.3.1920)

Burgemeester E. Peers opent officieel een Handelsbeurs op i april 1956 in de 'oude
gemeenteschool' Dasstraat 25. Verder op de foto: pastoor Berghmans; schepen Jules
Vermeerbergen; Constant Corluy, toen nog gemeentebediende; gemeentesekretaris Leon
De Schutter; gemeentebediende Jos Marissen; enz. Het gebouw op de achtergrond deed
vroeger dienst als postkantoor (foto Gebofot).
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Schepenen
1322
1322-1338
1322
1338-1360
1338-1360
1338
1338-1360
1360
1360-1374
1360
1360-1374
1374
1374
1374

1374
1374
1386
1386
1386
1386
1386
1386
1386
1387
1387
1387
1431-1450
1431
1432
1432
1432
1432
1432-1450
1450
1450
1450
1450-1473
1473-1482
M73
1473
1473-1482
1473-1476
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Johannes de Spranghele
Willelmus de Ulincroden
Aegidius de Vlaest
Willelmus vanden Bomen
Gheraert vander Vlaest
Petrus van Elsteen
Johannes van Luusbeke
Jan Coels
Wouter de B ruwere
Jan van Coudelaer
Jan vanden Zoeme
Jan de Laet
Gielis Odensone
Jan Rogman
Wouter Struyve
Peter van Eisten
Jan Faes
Jan Gheraerts
Wouter Heem (ook vermeld in 1387)
Arnout Struyve
Jan van Crayle
Godevert vander Ryt
Willem van Utrecht
Godevaert de Wapenmaker
Peter Sechtyn
Wouter Mannaert
Jan de Laet (in 1450 is hij ca. 60 jaar)
Willem Kennens (is, net als de Laet, ook H. Geestmeester)
Jan Dellen
Ghysel Coels
Claus van Cortbeemde
Claus Quadehage
Wouter Wortelmans
Goei Goyvaerts
Jan Kennens
Mattheus Mengiaert
Jan van Deurne
Wouter van (den) Male (in 1450 is hij ca. 40 jaar)
Andries 't Saestincx
Adam van Crayle
Wouter van Beerendonc
Wouter van Nyshoven
Adriaen Verbeke (vander Beke)

1476
:
1476-1482:
1476-1482:
1476-1482:
1482-1517:
1482-1517:
1506-1508:
1506-1514:
1506-1514:
1506-1517:
1506-1517:
1506-1517:
1516-1517:

Adriaen van Crayle
Simon Faes (Vars)
Geerdt van (D)Eyke
Jan van der Kinder
Willem vande(n) Velde
Jan Verbeke, Adriaenssoene (gehuwd met Geertruyt van
Dyke)
Gysbracht Delijn
Symon de Porter
Lauwerys Guedens
Jan Lemmens ( x met Lysbeth Telkens)
Merten Scelkens
Michiel Van Style
HenricVaes

1535-1559:
1535
:
1546-1566:
1546-1557:

Gaspar van der Beke (Verbeke)
JanWrage
Peeters Lammens (Lemmens)
Pauwels Moens(x Margrite Verhallen; Moens is in 1557 overleden1
1546-1566: Adriaen Z(s)aechtens
1546-1557: Peeter vande Velde
1552-1559: Cosmas Van Be(e)rendonck
1554-1566: Jan Van Beerendonck (Wouterssone)
1554-1561: Laureys Verlinden (is ook schatter en ontvanger)
1557
: JanGoens
1559
: Peeter van der Beke (Verbeke)
1559
'• Goossen Bossin
1561-1564: JanCeliaerts (is ook kerkmeester)
1563-1565: Joês Martens
1559-1565: Wouter de Winter
1561-1571: Peeter van den Broecke
1570-1578: Pieter de Winter
1570
: Philips Verbiest
1570-1571: JanVermuyen
1578-1587: Wouter Braeckmans
1578
: JacobdeRoy
1578-1584: Michiel de Winter
1578
: Hubrecht Verlinden
1578-1582: Adriaen van Berendonck
1580-1586: Jan Pittoors (was gehuwd met Maria Kaers en woonde op de
hoeve Campdonck; overleden in 1586)
1580-1601: Jan van Berendonck
1582
: Adriaen vanden Perre
1586-1589: Peeter (de) Valck (werd op 26.5.1589 vermoord door het Staatsenleger)
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1586-1589:
1588-1589:
1588-1589:
1589-1626:
1589-1623:
1590-1600:
1590-1601:
1591-1603:
1591-1610:
1601-1606:
1601-1617:
1603
:
1604-1610:
1606-1610:
1606-1614:
1607-1623:
1610-1631:
1610-1628:
1610-1629:
1616
:
1616-1620:
1618-1627:
1621-1625:
1621-1641:
1621-1649:
1625-1651:
1627-1642:
1627-1649:
1631-1632:
1629-1666:
1630-1638:
1640-1657:
1643-1647:
1643-1659:
1645-1664:
1648-1673:
1653-1659:
1653-1660:
1658-1699:
1660-1680:
1660-1688:
1661-1695:
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Jacob Pittoors (vermoord op 26.5.1589)
Corneel Celiaerts (vermoord op 26.5.1589)
Peeter Verhaeghen (vermoord op 26.5.1589)
Jan Wyns (aangesteld na 26.5.1589)
Gillis Pittoors (woonde op de hoeve Campdoncklaer, die hij in
1602 had gekocht van Jacques Bollier en Marta Vermeulen.
Was gehuwd met Cathelijne Verlinden en overleed in 1641.)
Adriaen Vermuyen
Adriaen Meulenbroeckx
CostenSegers
Arnoult Schoyt
Willem Cools
Adriaen vanden Broecke
...Daems
Gheert Segers
Jacob Morissens
Gillis Goormans
Geert Gysels (x Anna Gillis)
Cornelis Murissen
Jan Braeckmans (t 12.1.1629)
Nicolaes van Berendonck(t 6.6.1631)
Wouter Smits
Andries Wyns
Jan (Hans) Jacobs (t 26.6.1627)
Jan Goormans
Martinus Leysens (t 17.11.1641, oud 78 jaar)
Jaak Laus (Lans)
Hans Quaehaeghs (t 27.8.1651)
Adriaen Wyns (t 29.8.1642)
Jan de Bisschoppen
Jaspar Verbeeck
Adriaen Braeckmans (t 26.11.1666)
Matthys Segers (t 4.4.1638)
Adriaen Goormans (8.5.1657)
Jan de Visscher
Jan vanden Broeck
Andries Mertens
Peeter Wyns
Gerart Seghers (t 28.11.1659)
Peeter De Raedt (op 8.6.1660 door de schout ontslagen;
t 21.1.1668)
Billis Quayhaeghs (t 10.7.1705)
Jan Seghers (t 15.6.1686)
Peeter Van Dyck
Jan Lans (Laus)

1667-1672:
1673-1688:
1676-1688:
1677-1683:
1677-1688:
1683-1690:
1683-1690:
1688-1690:
1688-1689:
1688-1689:
1688-1690:
1688
:
1689-1694:
1692-1694:
1694-1704:
1694-1697:
1694-1695:
1694-1701:
1695-1697:
1695-1698:
1695-1704:
1595-1704:
1701
:
1703-1705:
1705-1712:
1705-1717:
1706-1713:
1706-1732:
1706-1727:
1714-1717:
1714-1730:
1717
:
1717
:
1718
:
1718-1719:
1718-1720:
1718-1730:
1718
:
1718-1719:
1719-1728:
1719-1727:
1720
:
1725-1726:
1728-1749:
1732-1759:

Jan Van Bauwel (t 6.3.1673)
Anthony Goyvaerts
JanBraeckmans
Dillis Heyns (t 6.5.1683)
Anthony Schoensetters (t 27.7.1792)
Nicolaes de Backere
Jacques Celens
Adriaen Brants
Nicolaes Knyff
Nicolaes Lieckens
Adriaen vanden Wijngaert
Nicolaes Van Camp
Adriaen Reusens
Adriaen de Cnodder
Adriaen de Ryck
Frangois de Backer
Jaspar Pittoors
Jan Dillis
Lieven De Ridder (t 18.1.1698)
JandeRiddere
Melssen Pittoors
Jacques Quayhaeghs
Lauwerys Quaehaaghs
Cornelis De Wolff
Adriaen De Backer
Cornelis Van Camp
Adriaen De Ridder
Jacobus Lauwers
Jan Vloeberghs
Adriaen Verhoeven (t 30.12.1726)
Cornelis Feyens
Guillaume Gillis
Jan de Backer
Benedictus Barbier
Gommaer Braeckmans
Cornelis Knyff
Dielis de Backer
Jan Schoensetters
Adriaen Peeters
Peeter Taeymans (t 14.11.1729)
Jan Slaghmeulen
JanHudenslage
Dillis Vloeberghs
Cornelis Quayhaghs (t 29.5.1752)
Adriaen Verheyen

1732-1736:
1734-1751:
1734-1759:
1745
:
1752-1776:
1752-1762:
1752-1759:
1752-1759:
1753-1762:
1759-1778:
1759-1762:
1759-1776:
1763-1771:
1763-1767:
1763-1767:
1767
:
1768-1771:
1771-1776:
1771-1776:
1776-1792:
1776-1796:
1776-1781:

1777-1782:
1778-1796:
1779
:
1792-1796:

Geeraerdt de Ridder
Jan Huybrechts
Anthony Huysmans (t 25.2.1764)
Cornelis van Bomen
Jan Baptist Daems
Jan Schoensetters
Melchior Taeymans
Melchior Van Bouwel
Guillaume Leemans
Peeter De Ridder
Francis van Goubergen
Joannes Block
Gommarus Hens
Peeter Huybrechts
Joannes Waegemans
Joannes Mertens
Joannes de Groof
Adriaen Keirsmaeckers
Egidius Van Loock (t 13.7.1804)
Philippus Jac. Braeckmans
Jaspar Braeckmans
Jan Jos Verpoorten (rechtsgeleerde - RAA, OG Womm. I483,
f i9v)
Joannes Rillaerts
Adrianus Mertens
Joannes Waegemans
Jacobus Florus (t 16.10.1808 in de leeftijd van 65 j. en 10 maanden)
Joannes Franck
Cornelis Quaeyhaeghs
Jan Fr. Torfs
Laurys Leemans (° 2.3.1742-7 3.1.1831)

1800-1818:
1800-1822:
1818-1822:
1822-1847:
1823-1840:
1840-1866:
1847-1851:
1852-1879:
1867-1873:
1874-1876:
1867-1887:
1879-1883:

Joannes Blockx
Joannes F. Jacobs (t 12.12.1823)
Gomaar Corluy (t 9.9.1847)
Petrus Mertens (t 8.4.1848)
Franciscus Mertens (t 26.1.1846)
Joannes Van Bauwel
Joannes Moons
Joannes Fr. N. Mertens (t 22.1.1889)
Joannes Springael
Petrus Van de Velde
Frans Bogaerts (t 24.4.1887)
Joannes Blockx (t 23.7.1883)

1776-1777:
1776-1782:
1776-1796:
1776-1796:
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1883-1889:
1888-1890:
1889-1890:
1891-1893:
1891-1895:
1895-1899:
1897-1905:
1900-1915:
1905-1906:
1906-1919:
1915-1918:
1919
:
1919-1926:
1927-1928:
1927-1928:
1928-1932:
1928-1932:
1933-1964:
1933-1938:
1939-1945:
1945-1956:
1956-1962:
1962-1964:
1965-1970:
1965-1970:
1971-1976:
1971-1982:
1971-1975:
1975-1981:
1977-1988:
1977-1988:
1981-1982:
1982-1988:
1982-1988:
1982-1988:
1989
:
1989
:
1989
:
1989
:
1989
:

Franciscus Mertens
Jan Baptiste Wijgaerts
Petrus Corluy
Joannes Blockx
Joannes De Win
Bernard Van den Wijngaert
Joannes Sterckx
Emiel Caluwaerts
Petrus Jennes
Louis Mertens
Joseph Swinkels (+ 6.6.1930)
Emiel Caluwaerts (van half febr. tot half juni)
Bernard Van den Wijngaert (t 21.3.1932)
Karel Hoeyberghs
Petrus Peeters
Jules Reusens
Constant Marissen
Jules Vermeerbergen (t 13.6.1970)
Alfons Claessens (t 6.5.1972)
Edward Peers
Constant Crollet (t 22.3.1962)
Lode De Buysscher (t 25.1.1962)
Christiane Reusens
fean Deleu (t 4.7.1980)
Joseph Van Camp
Henri Vande Weghe
Christiane Reusens
John Kempenaers (t 10.6.1975)
Ivo Wyns (t 23.11.1984)
Constant Franck
Baudouin Franck
RudyGeysels
Petrus (Flor) Smits
Frank Cauwenbergh
HugoBoen
Constant Geel
Gustaaf Herregodts
Jef Van Haesbroeck
Jozef Ceulemans
Henri Vande Weghe
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Eed van de schepenen van Wommelgem (i-jde eeuw]
Wegens den Edelen Heere deser Heerlijckheijt van Wommelghem geordeneert zijnde tot Schepen sijnden voorgenoemde Heerlijckheijt
Soo swere ick
i
Dat ick ben van de Catholieke apostolieke Roomsche Religie.
2

Dat ick den Keijser, ende Coninck als Hertoge van Brabant sal goet, ende
getrouw sijn, mitsgaders den Heere hunne schaede beletten ende profijt
vorderen,
3
Dat ick weduwen, en weesen sal voorstaen haeren goeden Rechte.
4
Dat ick altijdt des bij mijnen Drossaerd geordonneert zijnde sal comen
ende gaen in alle Vergaederingen.
5
Dat ick de Gemeinte van de selve Heerlijckheijt sal voorstaan in hunnen
goeden Rechte, als oock de Kercke ende armen gerechtigheden deser
Prochie.
6
Dat ick mij in alles sal draegen soo als een goetn ende getrouw schepenen
schuldigh is en behoort te doen,
7
Dit alles en sal ick niet laeten om giften, noch gaeven, vrinden noch
maeghden noch om Vrede van de doodt.
8
Soo moet mij Godt helpen en alle sijns Heyligen.
(G.A. oo-arch.
Wommelgem)
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Gemeentesekretarissen
1535-1568:
1568-1571:
1571-1587:
1587-1623:
1623-1625:
1625-1630:
1630-1666:
1666-1684:
1684-1696:
1696-1713:
1738-1762:
1762-1779:
1779-1801:
1801-1846:
1847-1867:
1867-1877:
1877-1911:
1911-1956:
1956-1988:
1988:

Maximiliaen Slootmakers
J. Hoemaker
fan Driesmans
Adriaen Bollaerts
Maesmants (subs.)
Jan De Smidt (subs.]
Jaspar Verbeeck
Petrus Verbeeck
Frangois Salicati
Bruno Frangois Salicati
Martinus F.C. Salicati
Jan Baptiste Masquar
Jan Baptiste Meganck
Joannes Deckers
Constant Deckers
Karel De Ridder
August De Schutter
Leon De Schutter
Constant Corluy
Michel Timmermans

Augustinus De Schutter,
gemeentesekretaris van 187710! 1911.

Handtekeningen van de gemeentesekretarissen Petrus Verbeeck, (Bruno) Franchois
Sallicaty, Jan Baptist Meganck en burgemeester Gommaar Corluy.

Gemeenteontvangers
In het oude regime moest de dorpsmeester, ook borgemeester of nog bedesetter genoemd, de belastingen over elk stuk land over alle gezinnen
verdelen (bede = belasting). Vanaf 1661 kreeg de belastinginner de titel
van collecteur.
De oudste gekende bedesetter voor Wommelgem is Lauwereys Van Berendonck in 1581. Op 25.10.1678 legde Pr. Van Soom de eed van borgemeester af.
Gemeente-ontvangers vanaf 1830:
1830-1858: Jan Baptiste Hermans (was ook hoofdonderwijzer en koster)
1859-1872: Frans De Belser (was ook hoofdonderwijzer)
1873-1914: Ludovicus Hermans (was ook koster)
1914-1954: Franciscus Marissen
1954-1966: Louis Celis
1966
: August Tubex

Notarissen
ca. 1712 :
1786-1794:
1801-1802:
1806-1822:
1822-1846:
1846-1850:
1850-1864:
1864-1887:
1887-1897:
1897-1908:
1909-1946:
1947-1981:
1981
:

216

PeeterTorfs
Carolus Vincent Torfs
Frans Jozef Janssens (ook notaris te Antwerpen)
Hendrik van den Bosch (ook te Antwerpen)
Joannes Ambrosius Deckers (° 29.5.1779; t 10.8.1848)
Petrus Jos. Ambr. Deckers (° 18.4.1819)
Jozef Dominicus Van Beeck (ook in Berchem en Antwerpen)
Joannes Honoré Springael (° 4.2.1826)
Gustavus Joannes Springael (° 24.7.1858)
Gerardus Dom. Lud. Andries (° 31.1.1866; t 20.11.1908)
Frederic Fesingher (t 12.1.1946)
Emmanuel Maria Willem De Smedt(° 20.4.1914)
Willem Maria Karel De Smedt (° 21.12.1953)

De Schepenen van Wommelgem

JOS SMITS

De schepenen vormden samen met de schout het dorpsbestuur, bevoegd
in wettelijke en gerechtelijke aangelegenheden. De instelling heette
'schepenbank' en was in feite een instantie, waardoor het volk inspraak
had in het bestuur en gezag over het dorp. Werden de schepenen aanvankelijk door de heer aangeduid uit de adel en de grondbezittende klasse,
dan kwamen later ook burgers en boeren hun plaats innemen.
De besluiten van de schepenbank werden vastgelegd in zogenaamde
schepenprotokollen, die grotendeels betrekking hebben op de verkoop
van goederen, de opname van renten en dergelijke, wat nu in notariële
akten wordt vastgelegd. De verslagen van gerechtszittingen (genechten)
werden gebundeld in de 'rollen van de vierschaar'.
De schout riep de schepenen samen voor de zittingen. Dit liep niet altijd
van een leien dakje, zoals blijkt uit een aangetekend schrijven van de
Raad van Brabant aan de schepenen van Wommelgem, dat op 7 mei 1557
'In volder vierscharen' door deurwaarder Jacques Vander Schueren
werd voorgelezen en waarin ze aangemaand werden 'gotts tijts voer den
elven uren souden compareren ter plaetsen daer tgenechte geboden soude wezen opte pene van drije carolusgulden telcker rijsen te verbueren
bij den ghenen, die daer af In gebreke zullen bevonden wezen'. Dit was
reeds een tweede waarschuwing, gevolg van een klacht van schout Jan de
Ladderie. Reeds op 18 oktober 1550 hadden ze een brief gekregen omdat
de vorster 'de schepenen herwaerts en derwaerts moest haelen omme te
genechte te comen, Jae dat zij tennemael somtijts achter bleven, al ten
grooten achterdeele van partijen' 1 .
Bij het ontleden van de schepenprotokollen en rollen van de Wommelgemse schepenbank viel het ons op dat dikwijls dezelfde namen (Wijns,
Pittoors, Braeckmans, Quaeyhaeghs, enz...) terugkwamen. Daarenboven
konden we bij verandering van namen vaststellen dat het dan dikwijls om
schoonzoons en verwanten van de bekende namen ging.
We hebben in dit hoofdstuk getracht uit de ons beschikbare dokumenten:
parochieregisters, schepenprotokollen, rollen van de vierschaar en andere registers, bewaard op het Rijksarchief te Antwerpen, enig licht te werpen op de status van de schepenen en de onderlinge verwantschap, die
de opeenvolgende schepenen met elkaar hadden.
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Ons onderzoek, dat zich wegens de beperking in tijd en plaats, die we gedwongen waren ons op te leggen, en wegens de aard van de bronnen,
moest beperken tot de periode 1580-1650, leidde tot de volgende algemene
besluiten, die niet in alle gevallen opgaan, maar voor het grootste deel
van de namen geldig zijn:
1. Er zijn over het algemeen 7 schepenen tegelijk in funktie.
2. Zij verdelen het werk zodanig dat meestal 2 schepenen de goedenissen
(verkopingen) bekrachtigen.
3. Voor belangrijke aangelegenheden, en vooral in de vierschaar, zijn er
veelal minstens 4 schepenen aanwezig.
4. In enkele uitzonderlijke gevallen wordt één van de schepenen 'stadhouder' genoemd, wat zoveel betekent als eerste schepene of woordvoerder van de schepenen. Het ambt van burgemeester bestond niet in
onze dorpen uit het ancien regime. De benaming 'borghmeester' sloeg
op het verpachte ambt van gemeenteontvanger.
5. De schepenen zijn over het algemeen pachters van grote hoeven te
Wommelgem, waarvan de eigenaars niet te Wommelgem woonden:
St.-Michielsabdij te Antwerpen met o.a. de 'Grote Stommen', de 'Kleine Stommen', de 'St.-Michielshoeve nabij de kerk', St.-Bernaardsabdij
van Hemiksem met de 'Abtshoeve', de hoeve van Immerseel, de hoeve
van de baron van Ghistelles (Selsaeten), de hoeve van de Choralen te
Antwerpen, de hoeven van Sompeken, enz... enz... Naast hun pachthof bewerkten deze belangrijke boeren ook nog gronden en weiden,
die ze in eigendom bezaten, maar die in oppervlakte niet te vergelijken
waren met het gepachte areaal. Een zekere voorliefde om in de loop
van hun carrière een huis in het dorp 'in de plaetse' te verwerven (voor
de oude dag?) menen we eveneens bij de meeste pachters-schepenen
te kunnen vaststellen.
6. Het schepenambt bekwamen ze van de heer van Wommelgem door
het aanzien dat ze wegens de grootte van hun bedrijf bezaten, tegelijk
met de zorg om alle belangrijke eigenaars, via hun pachters, aan het
bestuur van de gemeente te laten deelnemen. De gemakkelijkste weg
was dan ook hierin een zekere erfelijkheid te laten spelen, nl. dezelfde
erfelijkheid, die door de eigenaar bij het verpachten van de hoeve
werd gerespekteerd: de zoon van een goede pachter was waarschijnlijk een geschikte opvolger voor de pacht zowel als voor het schepenambt. Gezien het hier niet om een strikt wettelijk vastgestelde regel
ging, kon evengoed een dochter met een flinke schoonzoon, hiervoor
in aanmerking komen. Vandaar dat hoewel de namen niet noodzakelijk dezelfde blijven, een verwantschap de regel is.
7. In enkele gevallen kunnen we een 'carrière' in het dorpsbestuur vaststellen: de hiërarchie loopt dan van borgmeester via H. Geestmeester
over kerkmeester naar schepen. Waarschijnlijk gaat het hier om mensen, die aanvankelijk huurder waren van eigendommen van het armbestuur of van de kerk, en dientengevolge speciaal geïnteresseerd in
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het doen en laten van deze instellingen. Ook koster in de kerk of kapelmeester van de St.-Janskapel of van de H. Kruiskapel op het kasteel
van Selsaeten zijn tussenstadia op weg naar het schepenambt, die we
konden noteren.
Zijn de inlichtingen in het begin van de onderzochte periode eerder
schaars, dan stijgt het aantal beschikbare gegevens vanaf 1630 voldoende
om de hierboven genoemde besluiten te staven, Analoog onderzoek in de
omliggende gemeenten - voer voor genealogen - zou interessant vergelijkingsmateriaal en algemene conclusies toelaten.

Voetnoten
i. Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 141, bundel 15, f° 20.

Verwantschap ca 1630 te Wommelgem tussen de schepenen
onderling en met andere notabelen
CLAN SELSAETEN

X

l

Merten Lijssens
(schepen 1621-1641)

Margriet Lijssens x Merten Verbeeck
(koster 1601-1626)
Japar Verbeeck
(koster, schepen, secretaris)
(1627-1666)
Martinus Verbeeck
(pastoor 1672-1692)

Peter Verbeeck
(secretaris 1666-1676)

CLAN I M M E R S E E L - C H O R A L E N

Jacob Marissens
(schepen 1606-1608)

Wouter Braeckmans
(schepen 1578-1587)

r~

~"

'""

~~i

Matthijs De Backer x Anna Braeckmans x x Jan Quaeyhaechs
Jan Braeckmans
(schepen 1625-1651)
(schepen 1610-1628)
l
l
Cornelis Marissens x Catharina De Backer Dielis Quaeyhaeghs Adriaan Braeckmans
(schepen 1610-1631)
(schepen 1658-1666) (schepen 1629-1666)
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CLAN IMMERSEEL-CAMPDONCK
Jan Pittoirs
(schepen 1571-1586)
Geert Seghers
Dielis Pittoirs
(schepen 1604-1610)
(schepen 1589-1623)
l
l
Matthijs Seghers x Dimpna Pittoirs
(schepen 1632-1638)
!
Geert Seghers
(schepen 1653-1659)

CLAN ST. MICHIELS
Jan Wijns
(schepen 1589-1626)

f~
Jan Wijns
(vorster)
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l
Anna Wijns x
Adriaan Goormans
(schepen 1640-1658)

l
Adriaan Wijns
(sch. 1627-1642)

Adriaan Van den Broeck
(sch. 1601-1617)
l
Peter Wijns x
Maria Van den Broeck
(sch. 1648-1673)

Biografische Gegevens van de Wommelgemse Schepenen
begin i-jde eeuw
Merten Lijssens
Schepen van 1621 tot 1641, stadhouder in 1629 en IÓ32 1 " 2 .
Geboren ca 1563, waarschijnlijk te Wommelgem, daar hij in 1633 (hij is
dan 70 jaar oud) verklaringen aflegt over gebeurtenissen te Wommelgem
in 1576, overleden te Wommelgem op 27 november 1641. Hij huwde met
Dimpna Peeters, overleden te Wommelgem op 21 december 1646.
Zij hadden geen kinderen.
Merten Lijssens was eerst kerkmeester in 1600 en i6oi 3 , en borgmeester
in i6o74. Hij was de schoonbroer van koster Merten Verbeeck ( x Margriet Lijssens) en oom van diens zoon, de latere secretaris Jaspar Verbeeck5.
Hij woonde waarschijnlijk vanaf 1613 in de hoeve 'De Cleyne Visscher'
en verwierf in 1623 een hoeve 'in de plaetse'0. Daar beide hoeven samen
slechts i bunder besloegen en voor het levensonderhoud van een gezin
een hoeve van ca 10 bunder het minimum was, moet hij nog ander land
gepacht hebben. We hebben niet kunnen vinden waar en hoeveel, vermoeden echter dat hij, gezien de goede relaties, die hij zowel als zijn
schoonbroer, koster Merten Verbeeck, met de baron van Ghistelles onderhield, huurde van 'Selsaeten'.
Merten Lijssens kon niet schrijven en ondertekende de schepenakten
met het hierbij afgebeelde 'handmerck'.
Handtekeningen onder het wederzijds testament van Merten Lijssens en
Dimpna Peeters: Merten Lijssens (Y), Dimpna Peeters (D), schepen Jan
Quaeyhechs (X), schepen Adriaan Wijns en secretaris Jasper Verbeeck7.

Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 144, bundel i , f ° i8ov.
idem nr. 144, bundel i, f° 324v.
Kerkarchief Wommelgem, RAA, nr. 101.
Insolvente Boedels, SAA, nr. 1112.
Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 83, bundel i, f° 7.
idem nr. 83, bundel i, f° 81.
idem nr. 83, bundel 4, f° 75v.
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Jan (Hans) Quaeyhaeghs
Schepen van 1625 tot 1651. Hij legde de eed als schepen af op IÓ-I-IÓ25 1 .
Geboren ca 1580 en overleden te Wommelgem op 27 augustus 1651. Hij
huwde i ° ca 1603 met Tanneken Braeckmans, dochter van Wouter en Elisabeth Mertens, weduwe van Matthijs De Backer, 2° met Elisabeth Van
Berendonck en 3° met Elisabeth Segers, overleden te Wommelgem op 12
april 1664. Hunkinderen:
Uit het eerste of het tweede huwelijk:
1. Jan, ° ca 1605, x Wommelgem 3-6-1631 met Elisabeth Van den Broeck,
weduwe van Willem Goirmans, dochter van Adriaan, schepen, en
Digna Verlinden alias Peeters.
2. Magdalena, t Wommelgem 8.11.1642, x Wommelgem 30-7-1628 met
Frans De Backer, pachter, samen met zijn vader van de 'Cleyne Stommen', eigendom van St.-Michiels.
Uit het tweede huwelijk:
3. Dielis, ° Wommelgem 29-8-1610, T Wommelgem 28.11.1666, x Oelegem 14-8-1650 met Elisabeth Boemans, t Wommelgem 15-3-1669.
4. Adrianus, ° Wommelgem 19-11-1612, t Wommelgem 12-10-1652, x ca
1642 met Maria Knijff.
5. Elisabeth, ° Wommelgem 12-4-1615, t Wommelgem 10-12-1668,
x Wommelgem 5-3-1637 met Adriaan Van den Wijgart.
6. Maria, ° Wommelgem 3-10-1617, x ca 1653 met Nicolaas (of Cornelis?)
Knijff.
7. Catharina, ° Wommelgem 26-3-1620, t Oelegem 19-5-1656, x i° Wommelgem 27-1-1643 met Fredegandus Goormans, ° Deurne 22-3-1616,
zoon van Geert en Catharina Vermaeyen, en x x 2° Oelegem 4-6-1650
met Jan Peeters, zoon van Jan.
8. Anna, ° Wommelgem 10-12-1622, t Wommelgem 12-5-1653, x Wommelgem 9-8-1644 met Thomas De Wolf, ° Wommelgem 12-10-1614,
t Wommelgem 20-6-1681, zoon van Christoffel en Catharina Bogaerts.
9. Laureys, ° Wommelgem 1-6-1625.
Jan Quaeyhaegs was in 1614 kerkmeester2. Door zijn huwelijk met Tanneken Braeckmans, weduwe van Matthijs De Backer werd hij pachter van
het hof Ter Straeten, eigendom van de Choralen (Crialen) van Antwerpen
(zie plan)3. Hij kon niet schrijven. Zijn 'handmerk' (X) als schepen vinden
we afgebeeld op het testament van zijn collega Merten Lijssens in i6384.
Voetnoten
1.
2.
3.
4.

Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 144, bundel i , f ° 136.
idem nr. 83, bundel i, f° 56.
idem nr. 83, bundel i, f° 3ov.
idem nr. 83, bundel 4, f° 75V.

Jan Wijns
Schepen van 1589 tot 1626. In 1624 en 1625 was hij stadhouder van de
schepenen1"2.

Hij werd geboren ca 1554, waarschijnlijk te Halle3, en overleed te Wommelgem op 6 december 1634. We kennen de naam van zijn echtgenote
niet. Hun kinderen:
1. Jan, ° ca 1591, t Wommelgem 8-1-1657, x Wommelgem 28-10-1614 met
Joanna Bervoets. Woonde enige tijd te Zandvliet en Berendrecht, waar
hij waarschijnlijk in opleiding was bij de schout van Zandvliet. Werd
later te Wommelgem vorster of meier. Was in 1616 pachter op een hoeve van Cosmas Delaffaitadi (Selsaeten)4. Hij lag in 1617 in proces met
zijn schoonvader Claes Bervoets. Om hem van zijn vader te onderscheiden werd hij vaak Jan Wijns, de jonge, genoemd. Zijn testament
maakte hij op i6-3-iÓ395.
2. Adriaan, ° Wommelgem ca 1559, t Wommelgem 29-8-1642, x Vremde
11-11-1618 met Maria Celiaerts, t Wommelgem 15-7-1671. Hij volgde
zijn vader als schepen op vanaf 1627.
3. Anna, x i° Wommelgem 6-10-1613 met Petrus Struyff, x x 2°metCornelis Dielis en x x x 3° Wommelgem 24-3-1633 met Adriaan Goormans Dieliszoon, later schepen, t Wommelgem 8-5-1657.
4. Peter, x Wommelgem 23-2-1620 met Maria Van den Broeck. Later
eveneens schepen. Zij woonden in 'Het Hoefijzer', palende aan 'Den
Kriekenboom' 6 .
5. Gummarus, t Wijnegem 10-11-1636, x i° met Maria Dielis, + Wijnegem 15-9-1627, x x 2° Wommelgem 2-2-1628 met Maria Heuffkens,
t Wijnegem 14-4-1669, dochter van Peter en Anna Vertichelt. Op
6-9-1636 vluchtten de kinderen van Joos Heuffkens wegens de pest, die
te Wommelgem uitbrak, naar hem toe te Wijnegem. De schepenen van
Wommelgem verklaarden dat deze vlucht 8 dagen voor het besmet raken van hun huis gebeurde. Uit de parochieregisters van Wommelgem
weten we dat Anna Nouts, echtgenote van Joos Heuffkens, overleed
op 29-9-1636: zij was dus al ziek op het ogenblik van deze verklaring.
Ook Gummarus Wijns heeft vermoedelijk met de gevluchte kinderen
de pest in huis gehaald, daar hij 6 weken later eveneens overleed te
Wijnegem 7 . Er was toen een pestmeester benoemd te Wommelgem,
zekere Maerten..., die voor zijn dienst 72 gl 10 strs ontving van Cornelis Smidts, Joos Heuffkens en Cornelis Ghijsbrechts (deze laatste in
naam van Dielis Goirmans) 8 . Maria Heuffkens hertrouwde later met
Gijsbrecht Geuens9.
Jan Wijns was pachter van de 'Grote Stomme Hoeve', eigendom van St.Michielsabdij te Antwerpen 10 . Hij bezat daarenboven een 'steenen' huis
'in de plaetse: De Kriekenboom', naast 'De Wildeman', en een hoeve te
Halle11. Voor 1590 pachtte hij te Schilde de hoeve 'Tichelmans' van de ab223

dij van Affligem. Noch Prims noch Bousse schijnen dit toponiem van
Schilde te kennen, zodat we deze hoeve niet met één der goederen, die later aan de stichting Capello gingen, konden identificeren 12 . Hij was in
1591 en 1592 bedezetter 13 in 1596 kerkmeester 14 en in 1607 leenman van
het hof van Immerseel in de eigen schepenbank van dit cijnshof 15 . Uit de
oude dokumenten menen we te kunnen besluiten, dat hij 'gene gemakkelijke' was en zeker niet erg populair, getuige de processen die hij voor de
vierschaar voerde en die nogal eens op 'scheldpartijen' wijzen.

Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 83, bundel i, f ° 86.
idem nr. 144, bundel i, f° 154.
idem nr. 141, losse papieren tussen bundel 7 en 8.
idem nr. 83, bundel i, 26v en 31.
idem nr. 83, bundel 4, f° 87v.
idem nr. 84, bundel i, f° 173.
idem nr. 83, bundel 4, f° 54V.
idem nr. 83, bundel 4, f° 58v.
idem nr. 83, bundel 4, f° 102.
idem nr. 142, f° 43v.
idem nr. 83, bundel i, f° 68.
A. Bousse: 'Geschiedenis van Schilde', Schilde 1985, blz. 233-250.
Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 141, bundel 8, f° 33v
idem nr. 141, bundel 7, f° 32.
idem nr. 143,bundel i, f° Ó7V.

Jaak Laus
Schepen van 1631 tot 1649.
Hij werd geboren ca 1595, waarschijnlijk te Wommelgem op het Kandonklaar ( = parochie Deurne) als zoon van Michael en Catharina Bosscharts
en overleed te Wommelgem op 22 november 1662. Hij huwde te Deurne
op 30 mei 1624 (ondertrouw te Wommelgem op 24 april 1624) met Catharina Vermuyen, vermoedelijk geboren te Ranst en overleden te Wommelgem op 27 juni 1648, tevoren weduwe van Gerard Goirmans, dochter van
Jan en Joanna Deweerdt1. Bij de geboorte van Wijbrecht noemde de pastoor haar (naar haar eerste man): Catharina Goirmans. Hun kinderen:
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1. Michael, ° Wommelgem 18-6-1625, t Wommelgem 7-2-1637.
2. Barbara, ° Wommelgem 3-2-1629, t Wommelgem 20-3-1632.

3. Wijbrecht, ° Wommelgem 10-4-1630.
4. Jacob, ° Wommelgem 23-11-1632.
Jaak Laus was in 1639 pachter op de hoeve 'De Gulde Camer', gelegen op
Immerseelsdijck, eigendom van Cornelis Zeghers, molenaar te Borsbeek2. Zijn ouders bezaten reeds een hoeve op Kandonklaar, die echter
bewerkt werd door zijn broer Michael, die waarschijnlijk de oudste zoon
was3. Jaak bleef slechts tot in 1649 schepen van Wommelgem. Hij was dan
pas 54 jaar. We vermoeden dat zijn ontslag met het overlijden van zijn
vrouw (1648) te maken had. Ofwel had Jaak niet meer de moed om zich
nog met dorpsaangelegenheden bezig te houden, ofwel was hij slechts
pachter van 'De Gulde Camer' namens zijn vrouw, zodat zijn opvolger in
deze hoeve ook het schepenambt van Wommelgem overnam.
Jaak Laus kon niet schrijven, maar ondertekende de akten met zijn merk
in de vorm van een zonnetje. Naast de handtekeningen van de 7 schepenen Adriaen Braeckmans, Peeter Wijns, Adriaen Goirmans, Hans Van
den Broeck, Jacques Laus en Jan Quaeyhaegen herkennen we deze van de
bedezetters Andries Mertens en Machiel Laus (Jaaks broer) 4 :

Voetnoten
1.
2.
3.
4.

Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 83, bundel 3, f° 37.
idem nr. 83, bundel 4, f° 87\'.
idem nr. 84, bundel i, f° 3ov.
idem nr. 84, bundel i, f° 161.
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Niclaes Van Berendoncq
Schepen van lóiotot 1629.
Overleden te Wommelgem op 6 mei 1631. Hij huwde te Wommelgem op
25 november 1609 met Elisabeth Dielis (Egidii), dochter van Lenaert,
overleden te Wommelgem op 2 augustus 1659 of 27 februari 1641. Waarschijnlijk was dit voor Niclaes Van Berendoncq een tweede huwelijk. We
kennen echter de naam van zijn eerste echtgenote niet. Hun kinderen:
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, t Wommelgem 15-4-1643, x Adriana Smolders, t Wommelgem
21-12-1653, tevoren weduwe van Peter Verheyndonck.
2. Margriet, t voor 1636, x ca 1619 met Jan Van Meensel, t Wommelgem 21-1-1628.
3. Anna (Tanneke), t voor 1636, x Wommelgem 22-9-1619 met Marten
Goormans t Wommelgem 21-11-1670.
Uit het tweede huwelijk:
4. Catharina, ° Wommelgem 1-1-1611, x Wommelgem 24-6-1636 met Jan
Verheyndonck.
5. Paschasia, ° Wommelgem 8-1-1613, t Wommelgem 1-7-1664.
6. Barbara, ° Wommelgem 4-6-1615, x Wommelgem 28-12-1659 met
Adriaan Dierckx.
7. Egidius, ° Wommelgem 11-3-1617, t na 1647.
8. Maria, ° Wommelgem 31-10-1618, t Wommelgem 31-1-1657, x Wommelgem 14-6-1648 met Quirinus De Houwer.
9. Joanna, ° Wommelgem 16-8-1620, x Wommelgem 26-6-1646 met
Petrus Peeters (kinderen te Deurne].
10. Elisabeth, ° Wommelgem 5-3-1624, t Wommelgem 20-11-1691,
x Wommelgem 11-10-1650 met Cosmas Saelen.
Niclaes Van Berendoncq was in 1606 borgmeester 1 en oefende in 1614
ook nog de funktie van H. Geestmeester uit 2 . Hij werd op 4-10-1610 bij de
algemene 'vernieuwing van de wet' tot schepen benoemd. De aangekomen schepenen werden ontslagen van de eed3. Hij was pachter van de
hoeve van Baseliers, 16 bunders groot, genaamd 'De Craeyele'. Daar de
secretarissen Bollaerts en De Smidt hun akten ongetekend noteerden,
vonden we van hem geen handtekening.

Voetnoten
1. Insolvente Boedels, SAA, nr. 1112.
2. Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 83, bundel i, f ° 16.
3. idem nr. 143, bundel 2, f° 21.
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Jaspar Verbeeck
Schepen-stadhouder in 1627 en 1631-1632. Secretaris van Wommelgem
van 1632 tot 1666.
Jaspar Verbeeck is geboren ca 1595, waarschijnlijk te Wommelgem, als
zoon van koster Martinus (Merten) Verbeeck en Margriet Lijssens. We
vermoeden dat Merten Verbeeck zoon was van Gaspar Verbeke (Van der
Beken), in 1546-1564 eigenaar van de 'Abtshoeve'1 in 1554-1559 schepen 2
en in 1555 schatter en ontvanger van de x° en xx° penning 3 . Waarschijnlijk werd onze secretaris naar zijn grootvader genoemd. Zijn moeder was
de zuster van schepen Merten Lijssens.
Hij overleed na een welgevulde loopbaan te Wommelgem op 3 augustus
1666. Hij huwde i° ca 1621 met Anna Bervoets, die op 14 juni 1636 te
Wommelgem overleed, en 2° ca 1636 met Gudula (Goeleken) 't Serneels,
overleden te Wommelgem op 15 november 1661.
In totaal telden we van hem 14 kinderen, waarvan er echter een groot
aantal op jongere leeftijd overleden:
Uit het eerste huwelijk:
1. Martinus, ° Wommelgem 3-9-1622, t Wommelgem 20-3-1636.
2. Margareta, ° Wommelgem 5-10-1629, jong gestorven.
3. Jan, ° Wommelgem 23-11-1631, t Wommelgem 20-10-1643.
4. Maria, ° Wommelgem 25-1-1635, t Wommelgem 8-9-1638.
Uit het tweede huwelijk:
5. Petrus, secretaris van Wommelgem en Borsbeek, ° Wommelgem
17-11-1637, t Wommelgem 27-11-1684, x ca J666 met Maria Van Tendeloo.
6. Barbara Theresia, ° Wommelgem 22-2-1639, x met Arnold (Aert)
Vereecken koster van Wommelgem, ° Schelle 1-3-1629, zoon van Gilles en Cecilia Versprauwen.
7. Martinus, pastoor te Wommelgem 1672-1692, ° Wommelgem 17-121640, t Wommelgem 5-9-1692.
8. Elisabeth, ° Wommelgem 30-12-1642.
9. Anna, ° Wommelgem 28-8-1644, t Wommelgem 11-1-1662?
10. Frans, ° Wommelgem 16-1-1646.
11. Johanna, ° Wommelgem 1-1-1648, t Wommelgem 20-1-1662.
12. Maria, ° Wommelgem 13-2-1650, t Wommelgem 18-10-1661.
13. Margareta, ° Wommelgem 7-3-1652, t Wommelgem 27-11-1661.
14. Hendrik, ° Wommelgem 15-3-1653, t Wommelgem 16-11-1661.
De secretaris woonde waarschijnlijk aanvankelijk 'in de plaetse' in 'de
Costerije'. Op 1-3-1627 kocht hij een stukje van één gemeth bij tussen 'de
Roode Leeuw' en 'de Costerije', dat voor en achter aan de straat grensde
en waarvan tevoren Pastoor Kermans en Cosmas Seghers eigenaars geweest waren 4 . In 1636 huurde hij het hof of kasteel van Selsaeten, eigen227

dom van de baron van Ghistelles (del'Affaitady), waarin tevoren schout
Brouwers gewoond had 5 .
Eigenlijk zouden we Jaspar Verbeeck moeten behandelen als secretaris of
griffier van Wommelgem, funktie, die hij vanaf augustus 1632 op zich
nam, hoewel hij toen nog enkele akten van einde 1631 en begin 1632 inschreef, die zijn voorganger J. de Smidt had laten liggen6. Johan de Smidt
vinden we daarna als griffier van Wijnegem vermeldt.
Vooraleer enkele jaren schepen te worden, was hij zijn vader, Martinus
Verbeeck, als koster van Wommelgem opgevolgd. Toen hij secretaris
werd, nam zijn broer Cesar het kosterambt waar. Hij was tegelijk ook secretaris van Borsbeek, waar hij zich liet bijstaan door zijn zoon Petrus 7 .
Deze zou hem later ook als secretaris van Wommelgem opvolgen8.
Jaspar Verbeeck cumuleerde beide jobs met het rentmeesterschap van
baron del'Affaitady, eigenaar van het kasteel van Selsaeten9"10"11.
Dat hij kon schrijven, is voor een secretaris natuurlijk een overbodige
vermelding. Zeggen we slechts dat leesbaarheid van de akten uit het oud
gemeentearchief van Wommelgem vanaf 1632 duidelijk beter is dan onder zijn voorgangers en dat zijn sierlijke handtekening op bijna alle akten
van 1632 tot 1666 prijkt.
De fraaie handtekening van sekretaris Verbeeck, die 34 jaar lang de akten
van ons schepencollege sierde.
Uit de akten, dié op zijn aktiviteiten betrekking hebben, menen we hem
als de koele intellektueel van Wommelgem te kunnen karakteriseren, die
dank zij zijn geleerdheid hoog in aanzien stond van de dorpsbewoners,
ook respekt afdwong om zijn relaties met de grootgrondbezitters van
onze gemeente, en er niet afkerig van was zijn positie te gebruiken om enkele winstgevende transakties in gronden en hoeven te ondernemen tot
eigen profijt, zonder daarbij nochtans de grenzen van de wettelijkheid te
overschrijden.
Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
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Kerkarchief Wommelgem, RAA, nrs. 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90 en 91.
idem nr 86, ook Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 82, bundel 2, f°
Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 82, bundel 2, f° 8v.
idem nr. 83, bundel 2, f° lov.
idem nr. 83, bundel 4, f° 50.
idem nr. 83, bundel 2, f° 51 en 52 en bundel 3, f° 2.
idem nr. 85, f° 85v.
idem nr. 85, f° 117.
idem nr. 83, bundel 3, f° 40.
idem nr. 83, bundel 3, f° 46v.
idem nr. 83, bundel 4, f° 42.

Adriaan Wijns
Schepen van 1627 tot 1642. Was stadhouder van de schepenen in IÓ33 1 .
Hij werd geboren te Wommelgem ca 1595 overleed er op 29 augustus 1642
en werd in de kerk begraven aan de rechterzijde, waar zijn grafsteen nog
ligt met volgend opschrift 2 :
Hier leet begraven
den eersamen Adrianus
Wijns scepe van Womelghem
sterft den ... Augustij 1642
Hij huwde te Vremde op n november 1618 met Maria Celiaerts, die te
Wommelgem overleed op 15 juli 1671. Hun kinderen:
1. Catharina, ° Wommelgem 18-1-1620, t Wommelgem 10-1-1643?,
x Wommelgem 17-8-1641 met Gaspar Pittoors.
2. Jan, ° Wommelgem 6-7-1622.
3. Petrus, ° Wommelgem 19-2-1624, jong gestorven.
4. Margareta, ° Wommelgem 15-12-1626, x Wommelgem 1-1-1647 met
Jan Jacobs Janszoon.
5. Petrus, ° Wommelgem 6-7-1628, t Wommelgem 3-1-1637.
6. Agnes, ° Wommelgem 2-3-1631.
7. Maria, ° Wommelgem 11-6-1634, jong gestorven.
8. Anna, ° Wommelgem 15-11-1636.
9. Joanna, ° Wommelgem 9-10-1639, x Wommelgem 8-2-1661 met
Adriaan De Ridder.
10. Maria, ° Wommelgem 25-1-1642, x Wommelgem 7-7-1665 met Petrus
Boen.
Adriaan Wijns was, zoals zijn vader, pachter van de 'Grote Stommen',
eigendom van St.-Michielsabdij. Reeds in 1620 wordt hij 'hoevenaar' op
de 'Stomme' genoemd3. Adriaan kon schrijven: als illustratie hiervan
geven we zijn handtekening op het testament van medeschepen Merten
Lijssens op 23-8-i634 4 .

Voetnoten
1.
2.
3.
4.

Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 83, bundel 3, f° 9.
A. Sledsens: 'Wommelgem door de eeuwen heen', Boechout 1965, blz. 130.
Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 83, bundel i, f° 21 v.
idem nr. 83, bundel 4, f° 75v.
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Cornelis Marissens (Morissens)
Schepen van 1610 tot 1631. Hij legde de eed als schepen af op 4-IO-I6I0 1 .
Hij volgde zijn vader Jacob Morissen op, die van 1606 tot 1608 schepen
was 2 .
We hebben geen idee van zijn geboorteplaats of -datum. Hij overleed te
Schilde op 26 januari 1650. Hij huwde i ° te Deurne op 13 september 1604
met Elisabeth Luijckx, en 2° eveneens te Deurne op 24 juni 1615 (ondertrouw te Wommelgem op 6 juni 1615) met Catharina De Backer, overleden te Schilde op 2 juni 1667, dochter van Matthijs en Anna Braeckmans.
Zijn echtgenote was de nicht van schepen Jan Braeckmans, waarvan de
naam zo bekend was in Deurne dat zij bij haar huwelijk daar staat ingeschreven als Catharina Braeckmans. Hun kinderen:
1. NN. T Deurne 1609.
2. Martinus.
3. Jan, ° Wommelgem 5-2-1610, t Schilde 21-11-1675, x i° Schilde 26-41659 met Maria Stijnen, ° Schilde 7-9-1625, dochter van Cornelius en
Dympna Van Suetendaele, x x 2° Schilde 30-9-1662 met Anna De
Beukelaar, ° Schilde 28-7-1624, t Schilde 6-4-1667, dochter van
Gerard en Dympna Vereijck, x x x 3° Schilde 14-1-1667 met Joanna
Lijssens, ° Schilde 23-8-1634, t Schilde 24-11-1691, dochter van Gaspar en Maria Martens.
4. Jacob, ° Wommelgem 5-4-1611, x Schilde 30-11-1645 met Joanna Fierens, t voor 1654.
5. Maria, ° Wommelgem 10-2-1613, t Deurne begin 1639, x Deurne 22-21637 met Antonius Mertens, ° Deurne 8-9-1613, zoon van Petrus en
Margareta Cuijpers, weduwnaar van Elisabeth Van Linden (t Deurne 1636).
Uit het 2° huwelijk:
6. Joanna, ° Wommelgem 6-2-1617, x i° Schilde 19-8-1646 met Nicolaas
Snijers, t Schilde 20-12-1661 (besmettelijke ziekte], ° Schilde 8-101623, zoon van Christiaan en Anna Van der Perre, x x 2° Schilde 6-51662 met Adriaan Vermeulen.
7. Mathias, ° Deurne 25-11-1618, T Schilde 317-11-1674, x ca 1648 met
Maria Gijsels.
8. Anna, ° Wommelgem 28-10-1620, x Schilde 10-5-1655 met Jacob
Smits, ° Ranst 6-2-1633, zoon van Petrus en Maria Van Druyen.
9. Thomas, ° Deurne 12-2-1623, t Schilde 26-10-1661, x Schilde 12-11653 niet Gertrudis Wouterheyns, + Schilde 12-12-1676.
10. Petrus, ° Wommelgem 22-10-1624, t Wijnegem 11-3-1666, x Wijnegem 13-3-1661 met Anna De Coster, T Wijnegem 26-6-1681.
11. Anna, ° ca 1626, t Wommelgem 11-7-1627.
12. Catharina, ° Wommelgem 7-2-1627.
13. Catharina, ° Wommelgem 13-4-1628, x Wommelgem 8-1-1656 met
Adriaan Van Meensel.
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14. Jan, ° Wommelgem 23-6-1630.
15. Cornelius, ° Borsbeek 12-9-1632.
16. Cornelius, ° Borsbeek 19-8-1634.
Cornelis Morissens was pachter van de hoeve van het hof van Immerseel3, onder de heerlijkheid Wommelgem, maar onder de parochie van
Deurne, wat verklaart waarom enkele van zijn kinderen te Deurne gedoopt werden: de kerk in 't midden houden! Daarnaast bezat hij 11 bunder land 'bijt quaetgath' 4 en een bunder heide te Westmalle5.
Hij was in 1614 ook H. Geestmeester 0 .
Hij was in 1623 tiendepachter te Wommelgem voor het derde deel van de
tienden, dat aan de heer van Immerseel toekwam. De beide andere derde
delen waren in het bezit van het kapittel van Antwerpen en van de pastoor van Wommelgem 7 .
In 1631 verhuisde hij naar Borsbeek en gaf om die reden het schepenambt
op. Tot in 1639 konden we sporen van zijn verblijf te Borsbeek achterhalen8. Hij bezat daar 'de verberde stede', grond bij 'de vogelensanck' en bij
'de mergelgracht' 9 . Daar hij in 1638 zijn bezittingen te Wommelgem aan
zijn dochter en schoonzoon Maria Marissens x Antonius Mertens verkocht, vermoeden we dat kort hierop de verhuis naar Schilde moet plaats
gevonden hebben10. Dit was zeker het geval voor 1645 als zijn zoon Jacob
aldaar huwde. Cornelis huurde daar één der 'Putse hoeven', eigendom
van de abdij van Affligem 11 .
We hebben van Cornelis geen eigenhandig geschreven tekst kunnen
opdiepen.

Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 143, bundel 2, f° 21.
idem nr. 143, bundel i, f° 37.
idem nr. 83, bundel i, f° 30.
idem nr. 83, bundel 4, f° 77v.
Oud Gemeentearchief Boechout, RAA, nr. 326, f° 23.
Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 83, bundel i, f° 16.
idem nr. 144, bundel i, f° i07v.
idem nr. 144, bundel 2, f° 32.
Oud Gemeentearchief Boechout, RAA, nr. 315, f° 29\'.
Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 144, bundel 2, f° lov.
A. Bousse: 'Geschiedenis van Schilde', Schilde 1985, blz. 234.
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Jan Braeckmans
Schepen van 1610 tot 1628. In 1588-1590 was een Jan Braeckmans met
Adriaan Vermuyen schepen van Oelegem1. Daar ook Adriaan Vermuyen
later schepen werd te Wommelgem, is de kans groot dat we hier met dezelfde Jan Braeckmans te doen hebben. Toch doet zijn leeftijd 2 ons twijfelen. Hij zou dan op i6-jarige leeftijd schepen zijn. Nu moet de in die periode, zonder parochieregisters, opgegeven ouderdom wel met de nodige
omzichtigheid genoten worden.
In 1605 was hij 'deken van de gulde van St. Sebastiaen tot Wommelghem' 3 . In 1610 en 1611 was hij tevens kerkmeester 4 .
fan Braeckmans werd geboren ca 1572, waarschijnlijk te Wommelgem als
zoon van Wouter Braeckmans, schepen van Wommelgem, en Elisabeth
Mertens en kleinzoon van Willem Braeckmans en Marie sPoirters. Hij
overleed te Wommelgem op 12 januari 1629. Hij huwde met Margriet
Beuckeleers, overleden te Wommelgem op 6 augustus 1634. Hun kinderen:
1. Catharina, t voor 1635, x Deurne 15-11-1615 met Lanceloot Van den
Wijngaert.
2. Adriaan, schepen, ° ca 1600, t Wommelgem 26-11-1666.
x i ° Maria Dens alias Vergouwen, t Wommelgem 27-10-1630.
x x 2° Deurne 31-5-1631 met Petronella Puts, ° Deurne 16-5-1612,
t Wommelgem 27-4-1644, dochter van Willem en Maria Luycx.
x x x 3° Wommelgem 5-6-1645 met Joanna Dielis, t 1648, dochter van
Lenaard en Cathelijne Goormans, weduwe van Jan Luycx.
Zijn biografie vormt een afzonderlijke rubriek in dit hoofdstuk.
3. Maria, ° Wommelgem 28-3-1601 of 1602, x Deurne 29-4-1625 met
Roeland Maygens.
Jan Braeckmans kon schrijven. Daar sekretaris Bollaerts zijn schepenbankverslagen niet liet ondertekenen, is het zuiver toeval dat we Jan
Braeckmans' handtekening ontdekten op een los stuk in het oud gemeentearchiefvan Wommelgem5.
In zijn jeugd woonde hij op een hoeve, die destijds aan de St.-Michielsabdij, in 1586 aan Salomon Van Sompeke toebehoorde6. Waarschijnlijk
trok zijn vader in die periode naar Oelegem. Later vinden we hem op
Kandonklaar met een hoeve in eigendom, die zijn grootouders reeds in
1558 bezaten 7 .

232

Voetnoten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 83, bundel i, f° 32.
idem nr. 83, bundel i, f° 5.
idem nr. 143, bundel i, f° 31.
idem nr. 143, bundel 2, f° 33v.
idemnr. 141, bundel 7, los blad tussen f° nv en 12.
idem nr. 141, bundel 12, f° 2 tot 17.
idem nr. 141, bundel 15, f° 29.

Adriaan Braeckmans
Schepen van 1629 tot 1666. Hij volgde in die functie zijn vader Jan op na
diens overlijden (t Wommelgem 12-1-1629).
Hij werd geboren ca 1600, waarschijnlijk te Wommelgem op Kandonklaar, als zoon van Jan Braeckmans, schepen, en Margriet Beuckeleers,
en overleed te Wommelgem op 26 november 1666. Hij huwde i° met Maria Dens, overleden te Wommelgem op 27 oktober 1630, dochter van Peter
en Lucia Van Rompaey 1 . In de parochieregisters wordt zij Maria Vergouwen genoemd. Hij huwde 2° te Deurne op 31 mei 1631 met Petronella
Puts, geboren te Deurne op 16 mei 1612 en overleden te Wommelgem op
27 september 1644, dochter van Willem en Maria Luycx. Hoewel zij begraven werd te Wommelgem moest te Deurne een begrafenisrecht van
5 gl 14 strs betaald worden. Op 5 juni 1645 huwde hij tenslotte te Wommelgem voor de derde maal met Joanna Dielis, begraven te Deurne in 1648,
tevoren weduwe van Jan Luijckx (x Wommelgem 10-2-1616, t Wommelgem 22-3-1641), dochter van Lenaard Dielis en Cathelijne Goormans 2 .
We kennen van hem volgende kinderen:
Uit het eerste huwelijk:
1. Jan, ° Wommelgem ..-10-1628, t Wommelgem 27-1-1633.
Uit het tweede huwelijk:
2. Maria, ° ca 1632, t tussen 1666 en 1668, x Deurne 14-7-1654 met Cornelis Wijckmans, t na 1669.
3. Adriaan, ° Wommelgem 24-2-1633, t Wommelgem 2-3-1633.
4. Petrus, ° Deurne 17-3-1634.
5. Willem, ° Wommelgem 14-1-1635. Een van beiden, Petrus of Willem,
werd te Deurne begraven in 1639 met als enige aanduiding: kind van
Adriaan.
6. Margareta, ° Wommelgem 2-6-1640, was in 1668 nog ongehuwd.
7. Dionysius, ° Wommelgem i i-i 1-1642, T Wommelgem 9-4-1664. Hij vertrok in 1661 samen met Jan Puttoirs naar Duitsland, Frankrijk en andere landen 'om de taele te leeren' en bekwam hiertoe op 2-7-1661 van de
schepenen een bewijs van goed gedrag en zeden3.

Adriaan Braeckmans woonde waarschijnlijk te Wommelgem op Kandonk, wellicht in de hoeve 'aen t Campdonqlaer', die hij op 15-3-1635 van
zijn vader erfde4. Hij kon schrijven. Zijn handtekening wordt gereproduceerd bij schepen Jaak Laus.

Voetnoten
r.
2.
3.
4.

Oud Gemeenterarchief Wommelgem, RAA, nr. 144, bundel 2, f° -jv.
idem nr. 83, bundel i, f° 8ov.
idem nr. 145, bundel 5, f° 6.
idem nr. 83, bundel 3, f° 2gv.

Jan De Bisschoppen
Schepen van 1627 tot 1645.
Geboren te Antwerpen ca 1595 als zoon van Nicolaes, en overleden te
Wommelgem op 5 januari 1645. Hij huwde te Wommelgem op 24 september 1617 (ondertrouw 18-8-1617) met Anna Smidts, dochter van Wouter.
Hun kinderen:
1. Joanna, ° Wommelgem 10-4-1619, x Wommelgem 14-8-1639 met Gillis
Van Horck. Zij woonden te Deurne.
2. Maria, ° Wommelgem 30-12-1620, ondertrouw te Wommelgem 18-61643 met Petrus Heufkens.
3. Elisabeth, ° Wommelgem 18-10-1622, T Wommelgem 9-7-1627.
4. NN, ° Wommelgem 18-4-1627.
Naast zijn funktie van schepen van de heerlijkheid was Jan de Bisschoppen ook 'laat' van het cijnshof van Sompeken, waarvan hij als pachter
afhing 1 .
Vooraleer tot het schepenambt geroepen te worden was hij in 1625-1626
bedezetter 2 .
Hij pachtte de helft van een hoeve 'achter St.-Janscapelle, competerende
d'erffgen. Michiel Booth', eigenaars van Sompeken. De andere helft
werd gepacht door zijn dubbele schoonbroer, Merten Smidts, die met
zijn zuster Anna De Bisschoppen gehuwd was3.
Zijn handtekening vonden we op het testament van Magriet Braeckmans, zuster van schepen Jan Braeckmans (23-5-1626), waarover hij bij
die gelegenheid voogd was4.
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Voetnoten
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Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. 144, bundel 2, f° 69.
idem nr. 144, bundel i, f° I55V.
idem nr. 83, bundel 4, f° 59.
idem nr. 83, bundel 2, f° 7.

Matthijs Seghers
Schepen van 1630 tot 1638.
Hij werd geboren ca 1580 en overleed te Wommelgem op 4 april 1638. Zijn
vader, Geert Seghers, was eveneens schepen te Wommelgem van 1604 tot
1610.
Matthijs huwde waarschijnlijk tweemaal; zijn eerste echtgenote kennen
we echter niet. Het tweede huwelijk vond plaats te Deurne op 23 mei 1617
met Dimpna Pittoors, geboren te Deurne en overleden te Wommelgem op
2 november 1636, dochter van Dielis en Catharina Verlinden. Zij stamt uit
de befaamde familie Pittoors alias Puttoir, waarvan de oudst bekende
stamvader in het Antwerpse, Gillis de Haveskercke alias Putoir, heer was
van Schoten en Merksem en Aman en Tollenaar te Antwerpen (° 1410,
T I478)1. In 1620 schreef de pastoor van Deurne haar familienaam nog als
'Puyttoirs'. Hun kinderen:
Uit het eerste huwelijk:
1. Antonius, ° ca 1608, t Wommelgem 30-10-1641, x Wommelgem 26-71628 met Maria Mertens, t Wommelgem 16-1-1641, tevoren weduwe
van Peter Verlinden (t Wommelgem 26-3-1627).
2. Jan, H. Geestmeester te Wommelgem, ° ca 1610, t voor 1666, x i°
Wommelgem 13-11-1635 met Margareta Saechtens, t Wommelgem
25-3-1636, dochter van Jacob, x x 2° Wommelgem 2-3-1638 met Catharina Van Nishoven, tWommelgem 1-2-1646, x x x 3° 2-5-1646 met
Maria Michiels.
3. Anna.
Uit het tweede huwelijk:
4. Geert, schepen, ° Wommelgem 8-2-1618, t Wommelgem 28-11-1659, x
Wommelgem 12-2-1639 met Maria Quaeyhaechs. Hij woonde op het
spuihuis aan de Schijn, eigendom van de heer van Immerseel.
5. Gillis, ° Deurne 27-5-1619, jong gestorven.
6. Cornelis, ° Deurne 3-6-1620, x Deurne 5-10-1655 met Maria De Vocht,
t Deurne 17-6-1705.
7. Barbara, ° Deurne 10-7-1622, t Deurne 16-1-1697, x Deurne 25-6-1645
met Frans Fyen, x x met Adam Van den Wijngaert. Zij waren eige235

8.
9.
10.
u.
12.

naars en bewoners van 'De Gulde Camer', vroegere benaming van
'DeDraaiboom'.
Catharina, ° Deurne 30-6-1624, t Wommelgem 15-7-1637.
Joanna, ° Wommelgem 28-10-1626.
Maria, ° Wommelgem 28-3-1629, x Deurne 18-2-1652 met Peter Fierens.
Gillis, ° Wommelgem 20-3-1632, t Wommelgem 13-5-1637.
Matthijs, ° Wommelgem 28-11-1634, t Schoten 2-2-1682, x i° Schoten
4-7-1662 met Elisabeth Dieltiens, t Schoten 22-6-1675, x x 2° met
Adriana Besseleers, t Schoten 10-9-1704. Zij woonden te Schoten.

Het echtpaar Seghers-Pittoors woonde op het hof van Immerseel, parochie Deurne, wat verklaart waarom meerdere kinderen te Deurne gedoopt werden en dat er voor hun overlijden, hoewel de begrafenis in
Wommelgem plaats vond, toch begrafenisrechten in Deurne betaald
werden.
In 1663 was hij naast schepen van Wommelgem ook nog kerkmeester 2 .
Matthijs Seghers kon niet schrijven en ondertekende de akten met een
handmerk in de vorm van een handboog. Dit wordt geïllustreerd aan de
hand van het kontrakt van Peter Michiels uit Ranst, die in naam van
Wommelgem in het franse leger met 'peert & kairre' dienst ging doen3. De
andere handtekening is deze van Adriaan Goormans, H. Geestmeester te
Wommelgem.

Voetnoten
1. P.J. Goetschalckx: 'Geschiedenis van Schooten, Merxem en St.-Job-in-'t-Goor',
Ekeren-Donk 1919, Deel i, blz. 243-260.
2. Oud Gemeentearchief Wommelgem, RAA, nr. i, f° iv.
3. idem nr. 83, bundel 4, f° 36.

Jan (Hans) Quaeyhaeghs
Schepen van 1625 tot 1652. Hij legde de eed als schepen af op i6-i-i625 a .
Geboren ca 1580 en overleden te Wommelgem op 27 augustus 1651. Hij
huwde i ° ca 1603 met Tanneken Braeckmans, dochter van Wouter en Elisabeth Mertens, weduwe van Matthijs De Backer, 2° met Elisabeth Van
Berendonck en 3° met Elisabeth Segers, overleden te Wommelgem op 12
april 1664. Hun kinderen:
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Uit het eerste of het tweede huwelijk:
1. Jan, ° ca 1605, x Wommelgem 3-5-1631 met Elisabeth Van den Broeck
(t voor 1654), weduwe van Willem Goirmans, dochter van Adriaan,
schepen, en Digna Verlinden alias Peeters.
2. Magdalena, t Wommelgem 8-11-1642, x Wommelgem 30-7-1628 met
Frans De Backer, pachter, samen met zijn vader van de 'Cleyne Stommen', eigendom van St.-Michiels.
Uit het tweede huwelijk:
3. Dielis, ° Wommelgem 29-8-1610, t Wommelgem 28-11-1666, x met Elisabeth Boemans, t Wommelgem 15-3-1669.
4. Adrianus, ° Wommelgem 19-11-1612, t Wommelgem 12-10-1652, x ca
1642 met Maria Knijff.
5. Elisabeth, ° Wommelgem 12-4-1615, t Wommelgem 30-12-1668,
x Wommelgem 5-3-1637 met Adriaan Van den Wijgart.
6. Maria, ° Wommelgem 3-10-1617, x met Nicolaas Knijff.
7. Catharina, ° Wommelgem 26-3-1620, t voor 1664, x i° Wommelgem
27-1-1643 met Fredegandus Goormans en 2° met Jan Peeters.
8. Anna, ° Wommelgem 10-12-1622, t Wommelgem 12-5-1653, t Wommelgem 9-8-1644 met Thomas De Wolf.
9. Laureys, ° Wommelgem 1-6-1625.
Jan Quaeyhaeghs was in 1613 en 1614 kerkmeester. Door zijn huwelijk
met Tanneken Braeckmans, weduwe van Matthijs De Backer werd hij
pachter van het hof Ter Straeten, eigendom van de Choralen (Crialen)
van Antwerpen (zie plan). Hij kon niet schrijven. Zijn 'handmerk' (X) als
schepen vinden we afgebeeld op het testament van zijn collega Merten
Lijssens in 1638.
Losse nota's
Gegevens uit het oud kerk- en gemeentearchief van Wommelgem:
- Op 8-4-1606 liet zijn schoonbroer, Jan Braeckmans, hem voor de schepenbank dagen 2 . Deze eiste namens de wezen van Matthijs de Backer
275 gl op, voortkomend van de verkoping van 'seker huijs ende schuere
gestaen tot Wommelgem opt Coralen hoeve t Antwerpen, bij des verweerders huijsvrouw ende haar momboir over twee jaer van de aenleggers gecocht'. Hierop was tot dan toe slechts een afbetaling van 50 gl gebeurd.
We merken hier op dat, hoewel de grond van de Choralen te Antwerpen
was, de pachter de gebouwen in eigendom bezat.
- Op 5-5-1614 geraakte hij onvrijwillig betrokken in een zaak van 'calengiering'.
'Calengiering' was het oud gewoonterecht, waardoor familieleden van
de verkoper recht op voorkoop hadden mits prompte betaling van de
overeengekomen koopsom en de onkosten van verkoop en calengiering.
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De bedoeling van dit gewoonterecht was verregaande verkaveling van
familiebezittingen te voorkomen.
Jan had van Peter Heuffkens gekocht 'een stuck winnende lants gelegen
tot Wommelgem achter de kercke'. Adriaan Van den Broecke, als voogd
van Maeyken Heyns, weduwe van Willem Cools, eiste dat Jan zou 'comen te verclaeren hoe vele de capitale penninghen van de coop sijn bedraeghende', zodat de familie dan kon beraadslagen of ze de calengiering
zou willen toepassen. Jan Quaeyhaeghs was niet op het genecht verschenen en Van den Broeck betaalde dan op de zitting zelf 5 gl 61/2 strs
'wesend tsamen den goetspenninck & den lijffcoop' 3 .
- Toen hij in 1614 kerkmeester was werden aan de kerk verschillende
grote herstellingswerken uitgevoerd. Het nodige geld daartoe werd verzameld via een lening van 200 gl. 'tot opmaeckinghe van de kerk' 4 , door
een akkoord met pastoor Jan Kerremans, die alle achterstallige betalingen van renten ten voordele van kerk en H. Geest zou mogen ophalen,
mits het behouden van 50% voor zichzelf 5 en door de verkoop van 0,5
bunder land van de kerk 'aen den echelput' B .
- Hij verkocht op 4-2-1617 een 4-jarig bruin ruinpaard geboren op de
hoeve van de Choralen 7 .
- Op 12-3-1617 daagde hij Andries Wijns voor de schepenbank wegens
11 gl achterstallige landpacht 8 . Andries beweerde dat hij de 11 gl betaald
had 'sittende tsamen op een banck In de kercke van Wommelgem'. Hij
bood aan hierop de eed te doen9.
- Hij kocht op 25-2-1627 0,5 bunder weide van de familie Van den Broeck,
kinderen van Adriaan en Digna Verlinden. Zijn zoon trouwde later met
de dochter Elisabeth uit deze familie 10 .
- Hij trad op 27-5-1628 op als gevolmachtigde van Melchior Courtois
(Lier) vader van de latere notaris Frans, die ons een prachtige 'kroniek
van Lier' met de geschiedenis van St. Gummarus en de nauwkeurige beschrijving van de lotgevallen van deze stad in de spaanse tijd naliet11"12.
- Hij kocht op 19-2-1632 van collega Mertens Lijssens 3/4 bunder beemd
aan de Schijn: 'den Inckvoirtschen bempt' 13 .
- Op 25-5-1633 kocht hij van Tanneken Saechtens Jacobsdochter, gehuwd met Jan Thijs 1/3 van een stuk land (2 bunder) 'Int Callement' (oost
aan de beek), dat zij van haar vader erfde 14 .
- Hij nam op 9-9-1635 deel aan de lijkschouwing, die we bij Merten Lijssens verhaalden 15 .
- Op 26-9-1635 legde hij mee de verklaring af over het krijgsvolk dat de
molen in brand gestoken had in 1624 (zie ook bij Merten Lijssens)16.
- Hij leende op 25-4-1636 aan Odilia Heuffkens, dochter van wijlen Peter
en Tanneken Vertichelt, en haar man Dielis Dielkens (uit Schoten) een
som geld voor een jaarrente van 15 gl. met als pand i° 1/4 van een half vierendeel land 'aen de plaetse', 2° op 1/4 van een stuk land 'aen't molenstraetken', en 3° op 1/4 van een bunder land 'in't Calement'. Deze rente
werd op 20-4-1654 aan jans weduwe afgelost 17 .
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- Hij was eveneens aanwezig bij de verklaring over de pest door Merten
Lijssens op 20-9-1636™.
- Op 17-5-1637 verhuurde hij namens de gemeente een beemd aan
Adriaan Verbeeck uit Boechout voor 30 gl per jaar 19 .
- Op 19-10-1638 ondertekende hij mede een certificaat voor Charles
Franchois Boot, heer van Corbeeck, waarin bevestigd werd dat deze heer
als inwoner van Wommelgem regelmatig zijn belastingen, inclusief de
afperssommen van Bergen-op-Zoom (retorsie) betaalde 20 .
- Op 12-3-1640 had Jan van Peter Heuffkens uit Deurne een stuk land 'int
Calement' gekocht, maar de verkoping werd door twee bloedverwanten
van de verkopers, Thomas Van Camp en Ghysbrecht Guens, 'gecalengiert' 21 . In eerste instantie ging het uitsluitend om een proces tussen de
beide calengierders 22 . Daarbij insinueerde Thomas van Camp dat Ghysbrecht Guens alleen als stroman voor Jan Quaeyhaeghs fungeerde en alleen pro forma callengierde, zoals hij ook op de openbare verkoping in
Jans plaats 'verdieren gestelt' had. Nadat Ghysbrecht dit onder eed afgestreden had, verklaarde Jan Quaeyhaeghs dat hij de calengiering van
Ghysbrecht gewoon accepteerde en dus helemaal niets meer met
Thomas Van Camp te doen had 24 .
- Op 14-5-1640 kocht hij van Tanneken Saechtens x Hendrik Bogaerts
het derde deel van 2 bunder land, dat deze bezaten 'beneden 't Molenvelt,
aent Calement' 25 .
- Hij leende op 8-10-1643 aan zijn zoon Jan en schoondochter Elisabeth
Van den Broeck een som geld, tegen een erfelijke rente van 13 gl. 15 strs
per jaar. Als pand diende 3/4 bunder land 'in't Calement', die Elisabeth
van haar ouders Adriaan Van den Broeck en Dimpna Peeters (sic!) geërfd
had 26 . Deze rente werd voor 3/5 op 23-8-1655 en volledig op 21-1-1657 afgelost door secretaris Jaspar Verbeeck, die het stuk land ondertussen gekocht had.
- Op 20-12-1647 werd hem opnieuw bij 'calengiering' 0,5 bunder land
'in't Calement' afgesnoept door Jan Cools Matthijszoon, die daarmee de
verkoping van dit stuk door Dielis Dieltkens ongedaan maakte 27 .
- Hij kocht op 13-5-1648 van de familie Van Eetvelde een stuk erf, vroeger
weide, nu land (i bunder, 185 roeden, 300 voeten), inclusief de halve
gracht tussen dit stuk en Jaspar Verbeeck. Het stuk land was gespleten
van de hoeve van de familie Van Eetvelde, genaamd: 'Haenkensgoet' 20 .
- Hij kocht op 14-4-1650 van de familie Van Etten een stuk land 'in't
Kapellevelt' (450 roeden) 29 .
- Uit de erfenis van Jan Quaeyhaeghs en zijn vrouw Elisabeth Segers, die
op 14-5-1664 werd verdeeld, blijkt dat zij niet alleen de pachthoeve van de
Choralen bewerkten, maar naast de hierboven vermelde eigendommen
ook nog in het bezit waren van: 2 bunder beemd aan de Schijn ('de Inckvoirtsche hemden'), 5/4 bunder land te Ranst 'in't Craeyevelt', i bunder
weide (bij Jan De Houwers), een hoeve met 6/4 bunder te Oelegem, een
hoeve aan de Kerkstraat te Wommelgem (7/4 bunder), 2 gemeten land 'in't
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Callement' en 2 gemeten 'in't Molenvelt', een hoeve 'aen't Molenstraetien' en een hoeve van i bunder te Borsbeek 'in't Achterroth' 30 .
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Sociaal-ekonomische structuur
Een bijdrage tot de demografische en sociaal-ekonomische
geschiedenis van Wommelgem in de hedendaagse tijden.
JEF VAN

HAESEROECK

Deze bijdrage wil hoofdzakelijk een synthetisch en systematisch overzicht geven van de sociaal-ekonomische evolutie, die de gemeente in de
loop van de laatste drie eeuwen heeft meegemaakt. Wij zullen trachten de
verschillende faktoren van het sociaal en ekonomisch leven op te sporen
en te onderzoeken in welke mate ze hebben bijgedragen tot wat ons dorp
op het huidig ogenblik is geworden: een residentiële, verstedelijkte leefgemeente in een agrarische omgeving.
Het doel van deze studie is dan ook meteen klaar gesteld: een zo volledig
en reëel mogelijk beeld schetsen van de sociaal-ekonomische karakteristieken van ons dorp in de aoste eeuw op basis van de verschillende evolutiestadia van de i8de en de iqde eeuw. Een massa statistische gegevens
uit het gemeentearchief heeft als basis gediend om ons het nodige en
bruikbare feitenmateriaal te verschaffen. De onnauwkeurigheid, waarmee telkens tellingen in de lyde, i8de en igde eeuw werden doorgevoerd, en de niet-uniformiteit van de formulieren van de meer recente
volks- en landbouwtellingen hebben er ons toe aangezet de bereikte resultaten met de meeste omzichtigheid te benaderen, teneinde de analyse zo
objektief mogelijk weer te geven.
Aldus hebben wij achtereenvolgens de systematische bespreking aangevat van de aardrijkskundige en verkeersgeografische ligging en het fysische uitzicht van de gemeente als inleiding tot het eigenlijke studieobjekt:
de demografische en sociaal-ekonomische evolutie van Wommelgem in
de i8de, igde en 2oste eeuw.
Beschouwingen van socio-kulturele en -politieke aard hebben wij in deze
bijdrage niet ter sprake gebracht. Natuurlijk kunnen de resultaten van dit
praktisch ekonomische onderzoekingswerk ook buiten het historisch of
heemkundig verband nuttig worden aangewend. Vele gemeenten zijn inderdaad belangstelling gaan tonen voor het sociaal-ekonomisch onderzoekingswerk. Men wenst meer geïnformeerd te zijn over de positie, die
de gemeente in kwestie inneemt ten opzichte van de omliggende gemeenten, van gemeenten van gelijke grootte en van het Rijk; men wenst een gefundeerd oordeel over de waarschijnlijke evolutie van de bevolking in de
onmiddellijke toekomst, de huisvestingsproblematiek, het aantal gezin241

nen, het bestedingsbudget der gezinnen, de ontwikkeling van handel en
nijverheid, enz... Al deze in wezen zuiver ekonomische problemen zijn
voor vele gemeenten, tengevolge van de omstandigheden, belangrijk geworden.
Ook in het algemeen is het echter duidelijk geworden dat, al zijn er geen
bijzondere omstandigheden aanwezig, kwantitatieve kennis van al wat
op dit gebied in de gemeente leeft en werkt, een noodzakelijke voorwaarde voor een vooruitstrevend en kwalitatief hoogstaand gemeentebeleid
impliceert.
Wij hebben echter onderhavige bijdrage niet in deze optiek geschreven.
Onze bedoeling lag eerder in een historisch verslag van wat de Wommelgemnaren in de laatste drie eeuwen zoal hebben gedaan om in leven te
blijven en, indien het mogelijk was, welke bronnen zij hebben aangeboord om dit aardse leven aangenamer en daardoor draaglijker te maken.
i- Ligging
1.1 Aardrijkskundige ligging, oppervlakte en grenzen
Wommelgem ligt op 51° 12' 16" Noorderbreedte en op 4° 31' 27" Oosterlengte van de meridiaan van Greenwich. De gemeente ligt ongeveer 5.700
km van de evenaar en 4.300 km van de Noordpool verwijderd.
De gemeente Wommelgem ligt in de provincie Antwerpen, op 10 km ten
oosten van de stad Antwerpen; zij maakt deel uit van het arrondissement
Antwerpen en van het kanton Zandhoven.
De oppervlakte van de gemeente bedraagt 1.299 na 88 a en 10 ca. Het aantal inwoners op 31 december 1987 bedroeg 10.938, waarvan 5.391 mannen
en 5.547 vrouwen. (Einde 1988: 10.981).
Ten Noorden paalt Wommelgem aan Deurne, Wijnegem en Schilde. De
noordelijke grens wordt op natuurlijke wijze bepaald door de loop van
het Groot Schijn. Ten oosten liggen de dorpen Oelegem en Ranst en ten
zuiden de dorpen Vremde, Boechout en Borsbeek. Ten westen grenst
onze gemeente aan Deurne.
Ingevolge de wet op de fusies van gemeenten, die op i januari 1977 van
kracht werd, is in de begrenzing van Wommelgem sindsdien wel enige
verandering gekomen. Oelegem is gefusioneerd met Ranst en Vremde behoort nu tot de fusiegemeente Boechout. Vermits Deurne vanaf 1982 in
Groot-Antwerpen is opgenomen, paalt Wommelgem ook aan de stad Antwerpen.
In de loop der tijden zijn de grenzen van Wommelgem wel meerdere keren oorzaak geweest van onenigheden met de aanpalende dorpen. Er
werden zelfs ettelijke jaren lang processen daarover gevoerd. Voor deze
informatie verwijzen wij de lezer naar het afzonderlijke hoofdstuk over
'de grenzen en oppervlakte van Wommelgem' elders in dit boek.
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i .2 Verkeersgeogrofische ligging
Wommelgem is verkeersgeografisch zeer gunstig gelegen. Dit is in de eerste plaats te danken aan het feit dat Antwerpen, kosmopolitische havenstad met wereldfaam, op slechts een i o-tal km van Wommelgem-Centrum
is gelegen. De verkeersinfrastructuur, die levensnoodzakelijk is voor zulk
een wereldhaven als Antwerpen, heeft haar direkte weerslag op deze van
onze gemeente.
Het dorp Wommelgem ligt cartografisch gezien a.h.w. ingesloten door
drie heel belangrijke verkeerswegen:
- in het noorden loopt de grote in- en uitvalsweg van Antwerpen, nml.
de Boudewijn-autostrade of A313;
- in het westen ligt de Autolei, een 'agglomeratieve ringlaan' rond Antwerpen;
- in het zuiden verbindt de Herentalsebaan de verder oostelijk gelegen
dorpen Ranst, Broechem, Mijlen met de Antwerpse agglomeratie.
Met de bouw van de Boudewijnautostrade werd op het einde van de vijftiger jaren begonnen. De officiële inhuldiging van het vak Wommelgem,
vanaf het huidige rond punt op de Autolei, tot Herentals vond plaats op
19 september 1958. De verbinding Wommelgem-Borgerhout (Turnhoutse
Poort) werd op 12 maart 1964 officieel opengesteld. Sinds 1961 werden
voor dit laatste deel, van Wommelgem naar Borgerhout, zandopspuitingen verricht door de slijkopzuiger 'Vesdre' van de Société Générale de
Dragage. Deze 8oo-ton wegende boot heeft op deze manier het kunstmatig meer aan de Wijnegemsesteenweg gevormd. Voor het baanvak Wommelgem-Borgerhout werd de eerste spadesteek officieel gedaan op 2 juli
1963.

Bij de eerste officiële nummering kreeg de Boudewijnautostrade het
nummer Ai3. In het kader van de verkeerspolitiek van de Europese Ekonomische Gemeenschap kreeg deze autostrade eerst het nummer £39. In
1985 werd dit gewijzigd in E3I3.
De Autolei en de Herentalsebaan zijn verkeersbanen van relatief jonge
datum.
Wanneer wij de kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederlanden, opgenomen op initiatief van graaf de Ferraris in de periode 1771-1778, van naderbij beschouwen, was inderdaad de hoofdverbindingsweg met Antwerpen langs de huidige Dasstraat, Ternesselei en Draaiboomstraat naar de
overblijfselen van het kasteel van Immerseel. Vóór dit domein van Immerseel, meer bepaald langs de oostelijke zijde, liep een weg via een stenen brug over de Herentalse vaart en een item over het Groot Schijn naar
de Turnhoutsebaan. Op deze met bomen omzoomde weg kwam de verbindingsweg uit rechtover de dreef, die leidde naar het kasteel van Ertbrugge.
Op Wommelgems grondgebied liep de verbindingsweg tussen de twee
domeinen van Immerseel en Ternesse. Dit laatste goed werd toendertijd
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op de kabinetskaart vermeld onder de benaming 'Groenhof den druyboom'.
Vanaf het kasteel van Immerseel vertrok een met hagen omzoomde weg
zuidwaarts naar Kandonklaar, waar de weg splitste in een meer westwaarts deel naar de Herentalsebaan en in een pal zuidwaartse weg naar
Borsbeek en ergens aansluiting vond op de Herentalsebaan, zoals deze
nu ongeveer loopt tot aan de Driemasten en verder naar de richting Millegem.
De Herentalsebaan werd als tweede weg in Wommelgem gekasseid en
wel in 1842 maar enkel voor het trajekt van de herberg 'De Drij Masten'
onder Wommelgem naar Ranst. Deze kasseiweg gaf Ranst een verharde
aansluiting op de oude zandweg Wommelgem-Millegem-Grote HoeveBroechem.
In 1851 kwam het deel tussen de herbergen 'De Drij Masten' in Wommelgem en 'De Drij Koningen' in Deurne voor kasseiïng aan de beurt. Door
deze verharding kwam ook voor Wommelgem een volledig nieuwe verbindingsweg met Antwerpen tot stand en nam de Herentalsebaan meteen de funktie van de Ternesselei over als voornaamste toegangsweg tot
Deurne, Borgerhout en Antwerpen.
In 1946 werd de Herentalsebaan, tussen onze Melkerijstraat en de grens
Wommelgem-Deurne, rechtgetrokken waar dit mogelijk was en tevens
verbreed en met een asfaltlaag bedekt. De breedte van de rijweg werd gebracht op 10 m, met twee rijvakken. Vanaf de Welkomstraat werd een
nieuwe verbindingslaan naar Ranst met aansluiting op de oude Herentalsebaan juist achter de grens Wommelgem-Ranst gerealiseerd in 1962: de
Kempenlaan.
De Autolei werd in 1872 gekasseid met de bedoeling de acht forten van de
tweede verdedigingsgordel rond Antwerpen te verbinden. De eerste 'moderne' weg werd tot in april 1914 Krijgsbaan genoemd en werd daarna
omgedoopt in Autolei. Maar in de volksmond blijft de weg de benaming
'Militaire Baan' behouden.
De belangrijkheid van de hierboven beschreven verkeerswegen blijkt
overduidelijk uit de resultaten van de verkeerstellingen, die door het Ministerie van Verkeerswezen op welbepaalde tijdstippen worden georganiseerd. De cijfers uit onderstaande tabel zijn het berekend resultaat van
een daggemiddelde, bekomen uit een dagelijkse telling van alle motorvoertuigen (uitgezonderd brommers en moto's) van 6 u 's morgens tot
22 uur s' avonds over een minimum aaneengesloten periode van 14 dagen.1
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Tabel I - Gemiddeld aantal voertuigen per dag
(tussen 06 u en 22 u)
Plaats van
telling

Autolei

Autostrade
Antwerpen-Luik

15.373
15.937
19.578

8.710
21.010
37.503
48.199
70.271

Herentalse
baan

Jaar
1965
1970
1975
1980
1985

_ !)

31.300

5.363
7.826
9.872
14.819
12.7782'

1) Cijfer ontbreekt omdat er op die plaats niet werd geteld als gevolg van besparingsmaatregelen van de regering.
2) Dit cijfer wordt door de Dienst van het Wegverkeer zelf betwijfeld; er moet iets met de
telling zijn fout gelopen.

Deze cijfers leren ons overduidelijk dat de beschreven in- en uitvalswegen een zeer belangrijke betekenis hebben in de verkeersgeografische
analyse van Wommelgem en omgeving. Op 20 jaar is het gemiddeld aantal voertuigen minstens verdubbeld wat betreft het verkeer op de Autolei.
Op de Herentalsebaan is de vermeerderingscoëfficiënt bijna 2,4 en op de
Boudewijnautostrade wordt op 20 jaar een verkeersmultiplikator van 8
genoteerd.

2. Physisch uitzicht van de gemeente
In dit hoofdstuk behandelen wij achtereenvolgens de samenstelling van
de bodem, de hydrografie en de hydrologie, en tenslotte de bodemverhevenheid. Voor onze bijdrage over de land- en tuinbouwbedrijvigheid, die
voor ons dorp in het verleden steeds van grote betekenis is geweest, zijn
deze inleidende beschrijvingen onontbeerlijk. De lokalisatie van de landen tuinbouwbedrijven hangt inderdaad in belangrijke mate af van de samenstelling van boven- en ondergrond, van het reliëf en van de toestand
der natuurlijke waterwegen.
2.1 Samenstelling van de bodem,
a. De ondergrond
Aangezien de studie van de Wommelgemse ondergrond stricto sensu
niet tot de opgave van deze verhandeling behoort, beperken wij ons tot
een algemene beschrijving aan de hand van de geologische kaart, die de
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formaties sedimentsgesteenten aanduidt, welke onmiddellijk onder de
verweringskorst liggen.2
Deze geologische kaart vertoont een grote verscheidenheid en wijst er op
dat tijdens de vormingsperiode onze streek dicht bij de zee lag. Tengevolge van opeenvolgende transgressies en regressies verschoof de kustlijn
voortdurend.
De geologische konstruktie van de ondergrond van onze streek kan volgens onderstaand schema worden gerangschikt, en dit van oud naar
jong:

Periode of
Tijdsperk

Tijdsnede

Sedimentslagen met verklaring

Tertiair

Oligoceen
Mioceen
Plioceen

Kwartair

Pleistoceen
Ijstijdvak
Holoceen

1. Rupeliaan: Boomse klei
2. Antwerpiaan: grind en zand
3. Diestiaan: glauconiethoudend 'zand
van Deurne'
4. Scaldisiaan: grijs glauconiethoudend
zand
5. Taxandriaan: fijne zanden
6. Basisveen en stuif- en rivierzand

Op de geologische kaart van Wommelgem zijn eveneens op de nietbebouwde gebieden de substraten aangebracht, dit zijn de ondergrondlagen die zich onmiddellijk onder de oppervlaktelagen bevinden. Deze substraten zijn wetenschappelijk enkel van belang indien ze textureel sterk
afwijken van de bovengrond.
Het grootste gedeelte van Wommelgem, ten zuiden van de Boudewijnautostrade, bestaat uit klei-zandsubstraat, beginnend op een geringe of matige diepte.
Tussen Fort II en het rond punt op de Autolei en de streek tussen de
Doornaardstraat en de Keerbrug is de ondergrondlaag een leemsubstraat, eveneens beginnend op geringe of matige diepte.
Een groot zandsubstraat, beginnend op eveneens geringe diepte ligt tussen het Groot Schijn en de Beemdkant, van de grens met Schilde tot de
Guddegemhoeve. Van hieruit gaat de ondergrond over in een veensubstraat, beginnend op geringe of matige diepte.
b. De oppervlaktelagen
Volgens de verklarende tekst bij het Kaartblad Borgerhout 28 E is de ondergrond van Wommelgem gevormd uit kalkrijk, glauconietrijk, tertiair
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kleiïg zand en zandige klei (Scaldisiaanj en komt dit substraat voor binnen boorbereik (een diepte van 1,25 m).
Op dit substraat werd in de Würmijstijd (Boven-Pleistoceen) zandiglemig materiaal met typische stratificatie afgezet.
In meer recente perioden werd deze laag plaatselijk overstoven met zandig materiaal van lokale herkomst. De verspreiding van deze zandige afzetting schijnt nauw samen te hangen met het bestaan van vroegere of
huidige valleien, hetgeen doet vermoeden dat deze zanden afkomstig zijn
uit de valleien. Deze uitstuivingen zijn waarschijnlijk periodiek gebeurd.
Ten gevolge van de stijging van het grondwater in recente periode werd
in de valleien veen gevormd en alluvium afgezet.
In gans de vallei van het Groot Schijn is het alluvium zwaar zandleem,
met plaatselijk veel vrije ijzeroxyden en ijzerconcreties. In de zijvalleien,
de stroomgebieden van de Koude Beek, de Rollebeek en de Diepenbeek is
het alluvium eveneens zandleem met afnemend kleigehalte in de richting
van het brongebied, waar alluviaal zandleem geleidelijk overgaat in eolisch zandleem met ca. 5 % klei.
Al de beekafzettingen hebben een hoog gehalte aan organisch materiaal
(>5%)-

Veen, een grondsoort die voor ca. 60 % uit koolstof bestaat en ontstaan is
door inkoling uit plantenresten, komt voor in de ondergrond in een kleine vlek bij de samenloop van de Diepenbeek en de Keerbeek; het vormt
een bijna aaneengesloten strook in gans de vallei van het Groot Schijn en
in de benedenloop van de Koude Beek. Het veen, dat zoals reeds gezegd
bestaat uit sterk verteerde plantenresten van een bosbestand, heeft een
hoog gehalte aan minerale stof en is matig voedselrijk, met een zuurtegraad van 5-6 pH (de pH-waarde geeft de zuurtegraad aan op een schaal
van o tot 14, pHv = neutraal, pHo = maximaal zuur), en soms toch voedselrijk (kalkhoudend).
Buiten de alluviale gronden, die hierboven zijn beschreven en gekarteerd
op de bodemkaart van Wommelgem, vormen de eolische sedimenten
overal de oppervlaktelaag.
Eolisch licht zandleem omvat het grootste gedeelte van het gebied ten
zuiden van het Groot Schijn. Het bevat steeds een weinig glauconiet.
Voor de systematische bestudering van de oppervlaktelagen heeft het
Centrum van Bodemkartering van de R.U. Gent een klassifikatiesysteem
uitgewerkt, dat steunt op drie hoofdkenmerken en ook op enkele andere
bijkomstige nevenkenmerken.
De kern van het klassifikatiesysteem wordt bepaald door het moedermateriaal, de draineringsklasse en de profielontwikkeling, welke wij hierna
achtereenvolgens zullen behandelen in het licht van de nadere analyse
van de Wommelgemse bovengrond.
Het moedermateriaal of de textuurklasse van de bovenlaag wordt in 7
klassen ingedeeld aan de hand van de samenstelling van de korrelgrootte:
Korrelgrootte > 50/1 = zand
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Korrelgrootte 2-50 /i = leem
Korrelgrootte < 2 = klei
Deze 3 welbepaalde grondsoorten vormen de basis van de 7-klassen-indeling, die op haar beurt steunt op het percentage aandeel zand, leem of
klei, waaruit de onderzochte bovenlaag is samengesteld.
De 7 textuurklassen kunnen de volgende percentages zand, leem of klei
bevatten:
^\n -*
^v
Textuurklassen

zand
Korrelgro otte->
Aandef ü in -»
^\

1 - Zand
2 - Lemig-zand
3 - Licht zandleem
4 - Zandleem
5 - Leem
6 - Klei

7 - Zware klei

> 50 /*
%

leem
2-50 IJL
%

klei
< 2 IJL

%

Kenletter
Z
S
P
L
A
E
U

> 92
>
>
>
<
>
<

82,5
88
82,5
15
65
65

<
<
<
<
>
<
>

17
32,5
50
85
85
90
90

-

< 22,5
< 30
< 45
> 45

Tweede pijler van het klassifikatiesysteem is de draineringsklasse. De
grondwatertafel komt overal voor op relatief kleine diepte. De watervoorziening van de planten hangt af van de diepte van het grondwater en het
waterophoudingsvermogen van de grond, dat des te groter is naarmate
het materiaal fijner is. Hoe fijner dus het materiaal, des te dieper de
grondwatertafel mag voorkomen.
Op basis van deze theorie werden door het Centrum voor Bodemkartering van de R.U. Gent de gronden volgens hun vochtgehalte geklasseerd
in 7 vochttrappen naargelang van de grondwaterstand. Deze vochttrappen worden ook als draineringsklassen betiteld.
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Vochttrap of
Draineringsklasse
1. Zeer droog
2. Droog
3. Matig droog
zwak gleyïg
4. Matig nat
matig gleyïg
5. Nat, sterk
gleyïg
6. Zeer nat, zeer
sterk gleyïg
7. Uiterst nat

Kenletter

Stand van het grondwater t. o. v. het
maaiveld

a
b
c

Komt nooit op minder dan 120 cm
Stijgt tijdelijk tussen 90 en 120 cm
Stijgt tijdelijk tussen 60 en 90 cm

d

Stijgt tijdelijk tussen 30 en 60 cm

e

Stijgt gedurende een korte periode,
< 3 maanden, tot aan het maaiveld
Stijgt gedurende een matig lange periode, 3-6 maand, tot aan maaiveld
Stijgt gedurende een lange periode,
> 6 maand, tot aan het maaiveld.

f
g

Het derde basiskenmerk van het bodemklassifikatiesysteem is de samenstelling van de opeenvolgende bodemstruktuurlagen, de zogenaamde bodemprofielontwikkeling. Het Centrum voor Bodemkartering onderscheidt in deze profielontwikkelingsgroep 6 soorten, die in onderstaand
schema zijn weergegeven.
Volgnr.

Kenletter

1
2
3

b
c
f

4

g

5
6

m
P

Beschrijving van de grondsoort volgens struktuurlaag
Gronden met struktuur B horizont
Gronden met verbrokkelde struktuur B horizont
Gronden met weinig duidelijke humus of/en ijzer B
horizont (bruine podzolachtige gronden*
Gronden met duidelijke humus en/of ijzer B horizont
(podzolen)
Gronden met diepe antropogene humus A horizont
Gronden zonder profielontwikkeling

* Podzol: onvruchtbare zandgronden, gekenmerkt door sterke uitlogging vooral van kalk en humus.
Door deze wetenschappelijke bestudering van de oppervlaktelagen van
de Wommelgemse bodem op basis van deze drie hoofdkenmerken bekomt men een uitgebreid driedelig kombinatiesysteem, dat erin hoofdzaak op gericht is uit te maken voor welke teelten deze gronden geschikt
zijn.
Daartoe worden de bodemsoorten gegroepeerd in geschiktheidsklassen,
volgens hun produktiekapaciteit voor een bepaalde teelt in normale omstandigheden van uitbating. Men onderscheidt aldus de volgende geschiktheidsklassen:
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Geschiktheidsklassen
1
2
3
4
5

Gemiddelde opbrengst in & van het optimale
rendement
^ 90 %
75-89 %

Zeer geschikt
geschikt
matig geschikt
weinig geschikt
ongeschikt

55-74 %
30-54 %
^ 30%

Op basis van dit wetenschappelijk klassifikatiesysteem van het Centrum
voor Bodemkartering van de R.U. Gent hebben wij een aantal gronden te
Wommelgem en hun teeltgeschiktheid voor de voornaamste teelten van
de streek in tabelvorm aangeduid.
Tabel II - Onderzoek en uitslag van de teeltgeschiktheid van enkele
gronden in Wommelgem
Ligging van de
gronden van O
naar W en van
N naar Z
Hoge keer,
Eenhoorn, &
zuidelijke
Schijnvallei
Sombeke
't Withofke tot
Doornaard
Guddegem
KapelleveldTerstraetenhoeve
ten N en P van
Fort II
EksterveldenKallement
Moffenhoeven
Schranshoeve
Het kwade gat
Het stenen
kruis
De Stommen

Bodem- Weiland Rogge Haver Voeder- Zaaisoort
aardap- bieten gras
pelen

Late Vroege
groen- groenten
ten

Lfp
Lep

4
2

5
3

5
3

5
3

5
2-3

5
3

5
4

Zcm
Sep

3
1-2

3-2
3

3-2
3-2

3
2

3
1-2

3

Pdm
Pcm

3-2

2

2

3-2

2

2

2
3
1

Sbm
Leb
Sbm
Pbm
Ldb
Pbm

4
1
4
3
1
3

3
3
3
2
3
2

3
2
3
2
2
2

4-3
3
4-3
4-3
3
4-3

3
1-2
3
3-2
1-2
3-2

4
2
4
3
2

3

3
1

Pcc
Pcm

3-2
3-2

2
2

2
2

3-2
3-2

2
2

2
2

1
1

2

3
3
3
1

Om de resultaten uit bovenstaande tabel doelmatig te kunnen aflezen,
nemen wij als typevoorbeeld de gronden gelegen op 'De Stommen', d.i.
ten zuiden van de Stommehoevenstraat, naar de grens met Vremde toe:
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Deze gronden zijn licht zandleemachtig, waarvan de samenstelling meer zand dan leem
bevat: meer dan 88 % zandkorrels en minder dan 50 % leemkorrels ( = P).
Voor wat betreft de vochttrap of draineringsklasse worden deze gronden als matig droog
geklasseerd, wat betekent dat het grondwater tijdelijk kan stijgen tot 60 cm onder het
maaiveld ( = c). Deze gronden hebben een antropogene humus A horizont ( = m) wat
beduidt dat er een hoge teeltgeschiktheidsquotering wordt behaald.

Tot besluit van deze summiere ondergrondbestudering kan gesteld worden, dat de gronden vruchtbaarder zijn naargelang men zich verder zuidwaarts van de vallei van het Groot Schijn verwijdert.
Uit de belastingslijsten (zetboeken) van de i-jde eeuw blijkt ook duidelijk
dat de slechte gronden, waarvoor men gehele of gedeeltelijke belastingvrijstelling genoot, ook meestal in en rond de Schijnvallei waren gelegen.
2.2

Hydrografie en hydrologie

a. Hydrografie
Wommelgem behoort tot het stroomgebied van de Schelde. De afwatering gebeurt naar de waterloop het Groot Schijn, dat in Antwerpen in de
Schelde uitmondt.
- Het Groot Schijn (waterloop nr. 3)
Een oude vorm van deze riviernaam is 1202 'Seint'. Sinds de i6de eeuw
heeft de genuswisseling van 'de'-naar 'het'-woord plaatsgevonden. Oorspronkelijk was de naam vrouwelijk, maar zoals vaker voorkomt in Zuidnederlandse dialekten, verschrompelde het oorspronkelijke lidwoord tot
't, zodat wij deze rivier verder in deze bijdragen als 'het Groot Schijn' zullen betitelen.3 Andere auteurs houden het bij 'de grote Schijn'.
Deze waterloop ontspringt te Westmalle, ten noorden van de rijksweg
Antwerpen-Turnhout, ongeveer halfweg tussen de Trappistenabdij en de
dorpskerk aldaar. Het Groot Schijn komt Wommelgem binnen op de
meest oostelijke punt, nml. op de grensscheiding van Schilde, Oelegem
en Wommelgem. Vanaf dit grenspunt vormt de waterloop van oost naar
west de noordelijke grens van de gemeente. Over een afstand van
7.980 m, waarvan 335 m volledig opWommelgems grondgebied, voert het
Groot Schijn de volledige afwatering van de gemeente uit.
Over een afstand van 1.525 m vormt deze waterloop de grens met Schilde.
De grens met Wijnegem loopt over een lengte van 5.150 m en het Groot
Schijn vormt een 970 m lange grens met Deurne.
Op de grensscheiding met Schilde en Oelegem ligt de hoogtelijn van 7 m
en bij het punt waar het Groot Schijn de grens Wommelgem-Deurne verlaat ligt de hoogtelijn op 3 m. Over een afstand van 7.980 m is er dus een
hoogteverschil van 4 m vastgesteld, d.i. een verval van i m op 2.000 m
lengte, of een halve meter op i km.
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Het Groot Schijn ontvangt de hiernavolgende waterlopen op Wommelgems grondgebied:
- De Diepenbeek (waterloop nr. 3.17)
Deze waterloop ontspringt in de naburige gemeente Vremde en komt op
een hoogtelijn van 10 m onze gemeente binnen aan de Broederlozestraat.
Zij vloeit noordwaarts en ontvangt eerst de Stommen Loop (waterloop
nr. 5, lengte 900 m) op haar rechterzijde en even verder aan de Stommehoevenstraat de Pietingloop (waterloop nr. 8, lengte 1.300 m) op haar linkerzijde. In het midden van de Terhagelaan loopt de Molenbeek (waterloop nr. 6. lengte 350 m, is gedeeltelijk overbrugd) uit in deze beek. Tussen de Keerbaan en de Boudewijnautostrade ontvangt ze de Keerbeek
(waterloop nr. 3.17.1, lengte 1.500 m op Wommelgems grondgebied) die in
Ranst Schawijkbeek wordt genoemd. Op de hoogtelijn van 5 m mondt de
Diepenbeek uit in het Groot Schijn.
De totale lengte van deze waterloop bedraagt op Wommelgems grondgebied 4.275 m en 50 m grensscheidend met Vremde. De Diepenbeek overwint met een lengte van 4.325 m een niveauverschil van 5 m. Dit is een
verval van i, 16 m per km.
In eigen afzetting, maar voornamelijk in de alluviale afzettingen van de
oude vallei van het Groot Schijn, heeft deze waterloop verschillende kleine meanders. Bij overvloedige regenneerslag zwelt de Diepenbeek, ook
door het tamelijk grote verval, gemakkelijk aan en is er vooral in de benedenloop, daar waar ze uitmondt in het Groot-Schijn, veel kans op overstroming.
- De Dorpsloop (waterloop nr. 3.15)
De Dorpsloop ontspringt in het centrum van de gemeente (vandaar ook
de benaming), aan het hofke Moons, juister gesitueerd tussen de Kerkplaats, de Torenstraat en Jan Moonsstraat. De totale lengte bedraagt
2.525 m en ligt uiteraard helemaal op Wommelgems grondgebied. De
Dorpsloop ontspringt bij de hoogtelijn van 9 m en mondt uit in het Groot
Schijn op een hoogtelijn van 4 m. Dit is een verval van 5 m op een totale
lengte van 2.525 m of bijna 2 m op i km.
- De Rollebeek (waterloop nr. 3.14)
De Rollebeek ontspringt op de grensscheiding Wommelgem-Boechout en
loopt langs het domein Huigenrode noordwaarts. Tussen de Rollebeekstraat en de samenloop van Hoevenstraat en Ternesselei ontvangt zij de
Moffenloop (waterloop nr. 10, lengte 1.300 m).
De Rollebeek heeft een totale lengte van 3.495 m, waarvan 45 m grensscheidend met Boechout, en komt op een hoogtelijn van 10 m de gemeente binnen en op een hoogtelijn van 4 m mondt zij uit in het Groot Schijn,
hetgeen een verval van i ,72 m per km betekent.
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- De Koude Beek (waterloop nr. 3.13]
De Koude Beek vormt over een afstand van i .550 m de grens met Deurne.
Zij ontspringt te Hove en loopt door de gemeenten Boechout, Mortsel en
Borsbeek.
Volledigheidshalve vermelden wij hier dat het Albertkanaal, hetgeen
vóór de tweede wereldoorlog het Schelde-Maaskanaal werd geheten,
over een lengte van ongeveer 575 m over het grondgebied van Wommelgem loopt. Het Albertkanaal werd in 1859 voor de scheepvaart geopend
en heeft voor Wommelgem, omwille juist van deze minieme afstand,
geen betekenis i.v.m. de vestigingsplaats voor industriële bedrijvigheden.
b. Hydrologie
Zoals reeds is gebleken uit de beschrijving van de ondergrond, zijn het
glauconiethoudend zand en de ijzerzouten oorzaak dat het grondwater
op sommige plaatsen in de gemeente een bruinachtige kleur vertoont.
Op vele plaatsen elders in de gemeente bevat het grondwater veel kalk.
Onder de limonietlagen treffen wij de kalklagen aan. Het grondwater dat
zich beweegt in de omgeving van deze limonietlagen bevat ijzerzouten en

WOMMELGEM
RELIEF
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deze laatsten geven aan het water de aangename smaak. Het water dat
zich dieper dan in de limonietlagen beweegt bevat veel meer kalk en geeft
bij verbruik in verhouding meer kalkresten af.
Zo onderscheidt men dan te Wommelgem twee voorname grondwatersoorten: het limoniethoudend of ijzerzouten-bevattend grondwater en
het kalkhoudend water.
Op 22 maart 1958 gaf de gemeenteraad van Wommelgem haar principiële
goedkeuring aan het voorontwerp tot aanleg van een waterleidingsnet.
De definitieve goedkeuring volgde op 4 augustus 1960. Op 15 oktober 1960
werden de werken, waarvan de kosten geraamd werden op 25 miljoen
frank, aangevat door de firma Denys uit Gent. De eerste aansluitingen
werden doorgevoerd op het einde van 1961.
De ganse uitvoering van dit waterleidingsnet werd toevertrouwd aan de
Provinciale Intercommunale Drinkwatermaatschappij van de Provincie
Antwerpen, afgekort PIDPA. De bevolking van Wommelgem behoorde op
het einde van 1961 tot de groep van 85 % der Belgische bevolking, die beschikte over leidingwater.
2.3 De bodemverhevenheid
Wommelgem helt af van zuid naar noord.
Van het Zuiden, dat hoger ligt (10-11 m) en beschermd wordt door vastere
leemgronden, dalen wij gelijkmatig af naar de bedding van het Groot
Schijn. De gemiddelde hoogte boven de zeespiegel bedraagt 7 a 8 m.
Het hoogste punt ligt op 11 m in het Zuid-Oosten van de gemeente. Het
laagste op 4 m, in de vallei van het Groot Schijn.
Wommelgem helt ook nog gedeeltelijk af van Oost naar West. Aan het Albertkanaal in het Oosten noteren wij een hoogte van 7 a 8 m. en aan de
grens met de gemeente Deurne aan de westkant van Wommelgem 3 a 4 m.
Zo ontstaat er een hoogteverschil van ongeveer 4 m in de ganse Schijnvallei op het grondgebied van Wommelgem, en dit over een lengte van
7.980 m.
Het dorpscentrum van Wommelgem ligt merkwaardigerwijze volledig
binnen de 10 m hoogtelijn.
Op bijgaande kaart van Wommelgem zijn de verschillende niveaulijnen
aangeduid.
3. De demografische evolutie
Achter het behang van cijfers en getallen in de evolutie van de bevolking
schuilt een hele brok geschiedenis.
Alhoewel wij vóór de i7de eeuw niet over exacte cijfers beschikken, kan
aan de hand van andere tellingen en optekeningen in belastingdossiers of
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parochieregisters de bevolking geschat worden. Aan de grootte of uitgebreidheid van de steden kan men bij benadering het aantal inwoners vermoeden. Kroniekschrijvers uit de middeleeuwen zetten ook soms bevolkingscijfers van bekende steden voorop, maar er moet wel enig voorbehoud worden gemaakt voor hun zeer waarschijnlijk overdreven cijfers.
Zo schat men het bevolkingscijfer van Leuven bijvoorbeeld op 100.000 a
150.000, en zelfs 200.000 voor leper, Brugge, Gent of Kortrijk. Historici
nemen veeleer 20.000 a 30.000 aan voor Leuven en 40.000 a 50.000 voor
Brugge en Gent ten tijde van hun grootste middeleeuwse bloei. Veel realistischer schat men het bevolkingscijfer van Antwerpen in de tweede
helft van de i4de eeuw op misschien 5.000. Dank zij de teloorgang van
Brugge en het doorbreken van de Westerschelde groeide de bevolking
van Antwerpen op explosieve wijze naar 50.000 in 1500 en naar 100.000
vlak voor het uitbreken van de tachtigjarige oorlog in 1568. Daarna bleef
het schommelen tussen 40.000 en 70.000 tot het begin van de igde eeuw.4
Ook voor Wommelgem tast men in het duister op het gebied van bevolkingscijfer. Alleen haard- en woningtellingen werden in de late middeleeuwen sporadisch doorgevoerd. En het leven op het platteland moet
men nu ook niet romantiseren. Regelmatig trokken epidemieën een
spoor van dood door de bevolking. In het hele land haalde maar een goede helft het twintigste levensjaar en bijna één kind op vijf stierf in de eerste twaalf maanden. En velen leden honger, ook op het platteland. 5
In de loop der tijden hebben ook oorlogen, plunderingen en rampen er in
belangrijke mate toe bijgedragen dat onze bevolking in aantal stagneerde,
soms zelfs uitgesproken daalde. Wij verwijzen hier naar het jaar 1589,
waarin 33 personen door het staatsenleger werden vermoord en praktisch alle woningen werden platgebrand. Nadien lag ons dorp bijna geheel verlaten; velen waren gevlucht. In 1593 telde Wommelgem nog
slechts 5 hoeven tegenover 45 in 1570.
Doorgaans bleef het bevolkingscijfer tot ver in de i8de eeuw praktisch
ongewijzigd. In het reeds vermelde jaar 1570 bedroeg het aantal inwoners
745Volgens de officiële telling van 7 november 1693 woonden er te Wommelgem 814 personen, waaronder ongeveer 367 zieken en 255 kinderen onder de 14 jaar en 30 handwerkers.
Ten tijde van de Spaanse Successieoorlog (1700-1712) herbegon in onze
gewesten weer het bonte defilee van allerlei uniformen door onze straten
te trekken: Engelsen, Spanjaarden, Oostenrijkers, Hollanders, Duitsers,
Pruisen en regelmatig ook Fransen. De ellende van de voorbije jaren
werd nog groter en de bevolking leefde bestendig in angst voor het misdadig optreden van de voorbijtrekkende troepen. Bij onze boeren werd regelmatig geplunderd en geroofd, vooral granen, hooi, stro en dieren, aangezien de bevoorrading van deze zwervende troepen meestal hét grote
probleem was voor de legerleiding.
Op 29 mei 1709 werd een keizerlijke plakkaat uitgevaardigd, waarin alle
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'officiers, magistraeten ende Wethouderen' bevolen werd om de 'quantiteyt der graenen' in alle huizen van de inwoners te registreren. Bovendien moesten alle gezinshoofden de samenstelling van hun gezin opgeven.
Uit deze telling, die wij ook in het sociaal-ekonomisch deel van deze bijdrage zullen bespreken, blijkt dat er in Wommelgem op dat tijdstip 121 gezinnen of families leefden met in totaal 753 personen. Van de 121 gezinnen hielden er in dat jaar niet minder dan 59 een knecht en/of een meid
op na.
Ook onder het bewind van Keizerin Maria-Theresia werd met het oog op
het heffen van belastingen een volkstelling gehouden. Volgens het 'placcaert van Haere Keijserlijcke & Conincklijcke Majesteijt van date 27Xbris
1754' werden de tellingen door de secretaris Salicati uitgevoerd en beëindigd op 14 januari 1755.
Er werden 872 personen geteld, verspreid over 126 gezinnen.
Om U een globaal beeld van de drie hierboven aangehaalde volkstellingen te kunnen vormen, stellen wij de bijzonderste gegevens tegenover
mekaar.
Tabel III - Overzicht der tellingen
Jaar van Mannen Vrouwen
telling
1693
1709
1754

127
118
156

135
125
153

Kinde- Meiden Knechren
ten
401
364
387

68
63
76

83
83
100

TOTAAL

Gezinnen

814
753
872

136
121
126

In de telling van 1693 werden er 209 jongens en 192 meisjes opgetekend,
terwijl deze getallen in de telling van 1754 dichter bij mekaar lagen: 197
jongens en 190 meisjes. In dit getal kinderen zijn niet meegerekend de 19
'cleyne knegten' en 16 'cleyne meyssens', die op de boerderijen en bij de
meer begoeden waren tewerkgesteld. Deze kinderarbeiders en -arbeidsters staan afzonderlijk vermeld in de kolommen 'meiden en knechten'.
Door deze telling weten wij ook heel nauwkeurig de beroepen van de inwoners en wordt de sociale toestand hiermede gedeeltelijk in het licht gesteld. Deze uitgebreide informatie behandelen wij in het sociaal-ekonomisch gedeelte van deze bijdrage.
Vanaf 1815 begint er een meer rustige periode voor onze bevolking en
zien wij het aantal inwoners merkelijk stijgen. In 1815 was de kaap van
i .000 inwoners reeds overschreden: er werden i .068 inwoners geteld.
Hieronder volgt een tabel, waarin de bevolkingscijfers vanaf 1815 tot 1985
zijn opgenomen, met telkens 5 jaar tussenruimte.
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Tabel IV - Bevolkingscijfers op 31.12 van elk jaar
Jaartal

Aantal

Jaartal

Aantal

Jaartal

Aantal

1815
1820
1825
1830
1835
1840
1845
1850

1.068
1.296
1.385
1.484

1875
1880
1885
1890
1895
1900
1905
1910
1915

1.703
1.868
2.116
2.288
2.467
2.703
3.127
3.236
3.574
3.502
3.872
4.415

1935
1940
1945
1950
1955
1960
1965

4.822
5.297
5.332
5.926
6.949
7.967
8.547
8.973
9.689
10.446
10.867
10.938

1855

1860
1865
1870

1.475
1.478
1.476
1.486
1.511
1.477
1.494
1.581

1920
1925

1930

1970
1975
1980
1985
1987

Wanneer wij deze statistische gegevens in grafiek brengen - wij zetten
op de X-as de jaartallen niet vijfjaarlijkse intervallen en op de Y-as het
aantal inwoners uit - dan onderscheiden wij vrij duidelijk een vijftal perioden met daartussen de stagnatiejaren van beide wereldoorlogen.
De eerste periode stemt overeen met het korte bewind van het Koninkrijk
der Nederlanden. Op gemeentelijk vlak en dank zij de provinciale en stedelijke instellingen herleefde de aloude lokale autonomie, die onder het
Franse bewind was afgeschaft.
Dadelijk na 1815 had het land te lijden onder een scherpe ekonomische
krisis. Maar nogal tamelijk snel werd de ekonomische bedrijvigheid
nieuw leven ingeblazen. De landbouw werd aangemoedigd en nieuwe
landbouwgronden in de Kempen werden aldus ontgonnen. De handel
bloeide op en de haven van Antwerpen werd weldra de draaischijf van
een bloeiende handel.
Deze faktoren en de belangrijke omstandigheid, dat de mensen op het
platteland zonder strijdverrichtingen en ronddolende en plunderende
soldaten konden leven, bepaalden het gunstige klimaat. De bevolking
steeg van 1.068 in 1815 tot 1.484 in 1830, een vermeerdering van 416 inwoners op 15 jaar tijds, wat een relatieve stijging van bijna 39% betekende.
De tweede periode loopt van 1830 tot 1865 en is gekenmerkt door een stagnatie in de bevolkingsstructuur. In 1830 noteerde men inderdaad 1.484 inwoners en in 1865 was dit aantal slechts gestegen tot 1.494. ^ n een tijdspanne van 35 jaar was dus de aangroei van 10 eenheden zeer miniem te
noemen. Het bevolkingscijfer van Wommelgem schommelt gedurende 35
jaren rond 1.500 inwoners. Oorzaken van deze stagnatie dienen gezocht
te worden in de hongersnood, de bedelarij en de industriële revolutie.
Tussen 1830 en 1865 werd ons land door bezoekende vreemdelingen wel
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eens het land der bedelaars genoemd. Zelfs in de nacht zwierven hongerlijders rond, niet alleen volwassenen maar ook kinderen in benden, zodat
men op de boerderijen met schrik en angst ging slapen.
In 1845 kwam dan nog, na een zeer strenge winter 44-45, die duurde van
december tot ver in maart, de aardappelziekte, die bijna de ganse oogst
vernielde. Na een zachte doch zeer natte winter 45-46 halveerde een ziekte de graanoogst. Het gevolg was dat drie jaar lang in gans Vlaanderen de
hongersnood een streep van dood en vernieling door de bevolking trok.
En om de rampen volledig te maken teisterden epidemieën nogmaals de
hongerende bevolking: tyfus in 1847-48 en cholera in 1848-49.
Als het aantal geboorten in deze beschouwde periode gemiddeld 35 bedraagt, dan stelt men een gemiddeld sterftecijfer van 29 vast. Dit positief,
gemiddeld geboorteoverschot van 6 eenheden wordt grotendeels tenietgedaan door een negatief, gemiddeld migratieoverschot van 5 eenheden,
vermits de immigratie opdeze 35 jaar gemiddeld 29 eenheden is en de
emigratie 134. Voor dit negatief migratieoverschot kunnen wij de industriële revolutie zeker verantwoordelijk stellen. Inderdaad vele arbeiders
uit de randgemeenten werden aangetrokken om in de stad, waar de fabrieken waren opgericht, te gaan werken. En omdat in die tijd de vervoersmogelijkheden zeer beperkt waren, zagen de arbeiders zich wel verplicht zich met hun gezin in de stad Antwerpen of in de voorsteden te
vestigen.
Procentueel uitgedrukt ten overstaan van het bevolkingscijfer van 1830
bedraagt de toename van het bevolkingsaantal in een tijdspanne van 35
jaar, slechts 0,67 %.
Vanaf 1865 tot 1915, of juist vóór het uitbreken van de eerste wereldoorlog
in 1913-14, noteren wij een merkelijke stijging van het bevolkingsaantal
met 2.080 eenheden. Inderdaad groeide de bevolking gedurende deze
derde periode, welke over een kleine vijftig jaar loopt, aan met meer dan
het bevolkingsaantal van 1865, hetgeen ons een relatieve toename geeft
van 140 % ten overstaan van 1865.
In de jaren zestig werden de mensen ook meer mobiel. In 1860 werden de
stadsoctrooien opgeheven en enkele jaren later volgde de opheffing van
de barreelrechten op hoofd- en buurtwegen. Weer iets later reden de
stoomtrammetjes lustig door het landschap en door de zeer gunstige
spoorkaartjes konden de arbeiders en bedienden goedkoop gebruik maken van dit soort openbaar vervoer. Het platteland werd in deze periode
uit zijn isolement gehaald, waardoor het bevolkingsaantal zo kon stijgen.
In 1914 breekt de eerste wereldoorlog uit. Deze bracht tevens een breuk
teweeg in de evolutie van de bevolkingsaangroei. De oorlog is niet alleen
op rechtstreekse wijze oorzaak geweest van een lichte daling van het bevolkingscijfer door een vermindering van het aantal geboorten - in 1913
telde men 113 geboorten en in 1919 slechts 85 - , maar ook op onrechtstreekse wijze door de verwoesting van woningen. Enerzijds viel het aantal mannen van 1.800 in 1913 terug tot op 1.738 in 1919 en anderzijds ver258

minderde slechts het aantal vrouwen met 18 eenheden. In totaal betekent
dit een procentuele afname van de bevolking met 2,32 %. Het procentuele
verlies bij de mannen in 1919 ten overstaan van 1913 bedraagt 3,56%; gedurende diezelfde periode is het procentuele verlies slechts i ,06 %.
Niettegenstaande de oorlog in deze vier jaar een totale vermindering in
de bevolking meebracht van 80 eenheden, kunnen wij terloops vermelden dat een niet-officiële telling in de gemeente ons voor het jaar 1915
toch een totaal van 3.574 inwoners opgeeft.
In de eerste jaren na de eerste wereldoorlog kende de bevolkingsaangroei
maar weinig sukses. Van 1919 tot 1922 noteerde men slechts een toename
van 110 eenheden; in 1922 waren er zelfs 11 inwoners minder dan het jaar
tevoren. Gelukkig heeft deze min of meer stabiele toestand, die wij als een
soort 'rekuperatietijd' kunnen beschouwen, slechts vier jaar geduurd, zodat wij vanaf 1923 een relatief sterke stijging hebben gekend tot aan het
uitbreken van de tweede wereldoorlog. In deze beperkte tijdspanne van
amper 17 jaren steeg het bevolkingsaantal met 2.400 eenheden. Deze vierde periode van 1923 tot 1940 kende een procentuele toename van 65,7%
ten overstaan van 1923. In vergelijking met de relatieve aangroei van
140% in de derde periode, betekent dit procent van 65,7 gedurende de
vierde periode geen vermindering, aangezien de periode 1923-1940 ook
2,8 maal korter is dan de voorgaande periode.
De laatste wereldoorlog heeft een niet zo grote invloed gehad op het
Wommelgemse bevolkingscijfer als de eerste wereldoorlog. In tegenstelling met de toenmalige, weliswaar geringe bevolkinsdaling, steeg het
aantal inwoners ditmaal van 5.297 in 1940 tot 5.332 in 1945. Nochtans kende de oorlogsperiode zelf een kleine inzinking, waarvan het minimum lag
in 1943 met 5.288 inwoners. De mannen zijn in deze periode logischerwijze de grote verliezers; daarentegen blijft het aantal vrouwen ongeveer
stationair met een lichte stijging naar het einde van de oorlog toe.
Na de tweede wereldoorlog kende Wommelgem de sterkste stijging van
het bevolkingsaantal sedert haar eeuwenlang bestaan. Op iets meer dan
40 jaar tijd is het aantal inwoners gestegen met 5.606 eenheden t.o.v. een
bevolkingscijfer van 5.332 in 1945, hetgeen meer dan een verdubbeling is.
Om een duidelijker en dieper inzicht te verwerven in de komponenten
van de bevolkingsfluktuatie, bespreken wij nu achtereenvolgens de natuurlijke bewegingen, de migratie en de leeftijdsstruktuur van de bevolking.
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Grafiek i: Evolutie van het bevolkingsaantal in Wommelgem vanaf 1815
tot 1987
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Om een enigszins overzichtelijk beeld van deze komponent te bekomen
hebben wij het aantal geboorten en het aantal overlijdens per periode van
vijf achtereenvolgende jaren gerangschikt en samengeteld. In de laatste
kolom wordt het geboorteoverschot uitgezet, hetgeen het verschil weergeeft tussen het geboorte- en het overlijdenscijfer.
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Tabel V - Absolute geboorte- & sterftecijfers per perioden van 5 jaren
Volgnr.
1
2

3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Periode
1846-1850
1951-1855
1856-1860
1861-1865
1866-1870

Geboortecijfer

1936-1940
1941-1945
1946-1950

139
167
182
216
239
260
342
371
386
403
518
594
591
579
389
518
557
411
518
424
554

1951-1955

639

1956-1960
1961-1965
1966-1970

739
830
671

1971-1975
1976-1980
1981-1985

629
663
683

TOTAAL

13.212

1871-1875

1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920
1921-1925
1926-1930
1931-1935

Sterftecijfer
124
155
156
163
186
224
188
233
214

Geboorteoverschot
+ 15
12
26
53
53
36
154
148
172
145
285
328
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233
266

298
323

322
261
113
297
283
136
209
130
256
316

324

415

393
463
518
489

437
208
111

269
318
276
221
274
275
309
294

174
146

537
7.971

5.241
_

1986
1987

124
123

124
127

—

4

In deze tabel bemerken wij aanstonds dat het geboorteoverschot van 1846
tot 1985 steeds positief is geweest. Over dezelfde periode geeft bovenstaande tabel ons voor wat betreft het geboorte- respektievelijk overlijdenscijfer de volgende kumulatieve waarden: 13.212 en 7.971. Het totaal
geboorteoverschot bedraagt dan 5.241 eenheden. Het aandeel in procent
uitgedrukt van het geboorteoverschot tussen de beschouwde perioden
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1846-1850 en 1980-1985 ten overstaan van de procentuele aangroei van de
totale bevolking gedurende diezelfde periode bedraagt 406,1 %, of ongeveer 56% van 726,4%. M.a.w. als de bevolking van Wommelgem gedurende een periode van 140 jaren (tussen 1846 en 1985) is aangegroeid met
9.371 inwoners, dan is dit voor bijna 56% aan het geboorteoverschot te
wijten en komen de resterende 44 % voort uit de migratorische oorzaken,
die wij in de volgende paragraaf zullen behandelen.
Tot in de periode 1956-1960 bedroeg dit procentuele aandeel van het geboorteoverschot in de relatieve groei van de totale bevolking nog 342,7 %
of m.a.w. als de bevolking van Wommelgem gedurende 115 jaren (18461850 tot 1956-1960) was aangegroeid met 6.417 eenheden, dan was dit nog
voor 65 % aan het geboorteoverschot te danken, en kwamen de resterende 35 % voort uit migratorische oorzaken.

N
•

Geboortelijn
Sterftelijn

De evolutie van de nataliteit, de mortaliteit en het saldo tussen beide verschijnselen analyseren wij nog meer gedetailleerd en meer konkreet aan
de hand van de hiernavolgende cijfergegevens.
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Tabel VI - Aantal geboorten en overlijdens per i.ooo inwoners
Periode

Geboorten
°/00

Overlijdens

Overschot

°/00

ü /no

1846-50
1851-55
1856-60
1861-65
1866-70
1871-75
1876-80
1881-85
1886-90
1891-95
1896-1900
1901-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35
1936-40
1941-45
1946-50
1951-55
1956-60
1961-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85

18,6
22,5
24,7
28,3
30,9
33,1
37,4
36,1
34,9
33,5
39,4
40,2
36,0
33,2
22,1
28,2
26,3
17,6
20,2
16,0
19,6
19,5
19,4
19,9
15,2
13,4
13,1
12,8

16,6
20,9
21,1
21,3
24,1
27,7
20,5
22,6
19,3
21,4
17,7
18,0
16,4
18,2
15,6
12,0
12,9
11,8
12,0
11,1
10,6

1985
1986
1987

11,3
11,4
11,2

11,0
11,4
11,6

9,9
8,5
9,4

10,5
11,0
9,6

10,1

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

2,0
1,6
3,6
7,0
6,8
4,4
16,9
13,5
15,6
12,1
21,7
22,2
19,6
15,0
6,5
16,2
13,4
5,8
8,2
4,9
9,0
9,6
10,9
10,5
4,7
2,4
3,5
2,7

+

0,3
- 0,4
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Grafiek 2: Geboorte en sterftelijnen per i.ooo inwoners
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Uit deze samenvattende tabel en de daarbij horende grafische voorstelling ervan blijkt overduidelijk dat de vruchtbare periode, deze van het geboorteoverschot voorbij is, en de mortaliteitsindex het laatste jaar hoger
is dan deze van de geboorten.
Men kan aan het feit niet voorbijgaan dat de algemene trend van het minder aantal geboorten ook in Wommelgem tot uiting komt. Het aantal geboorten op i .000 inwoners is sinds 1900, met een kleine tussentijdse summiere stijging na de tweede wereldoorlog, in dalende lijn gegaan. Daarbij
komt nog het effekt van het verouderingsverschijnsel van de bevolking en
het bestaan van drie instellingen voor bejaarde mensen, zodat de mortaliteitscijfers ongeveer konstant blijven en hierbij het geboorteoverschot
deden omslaan in een sterfteoverschot.
Samenvattend kan gesteld worden, dat het geboortecijfer duidelijk degressief evolueert, zodat er een evenwichtssituatie tussen geboorte- en
sterftecijfer ontstaat. Het verschijnsel van de huidige geboortedaling
houdt sterk verband met een ingesteldheid, die algemeen in de bevolking
is waar te nemen.
Om meer inzicht te bekomen in de diepere achtergronden van deze geboortedaling zouden wij verscheidene faktoren verder moeten bestuderen. Vooreerst determineren demografische faktoren dit fenomeen van
de geboortedaling: een gewijzigde leeftijdsstruktuur, een geringere huwelijksfrekwentie, verhoging van de huwelijksleeftijd en een grotere
frekwentie van huwelijksontbindingen. Nochtans wordt het effekt van
deze demografische faktoren in zeer belangrijke mate tenietgedaan door
sociaal-ekonomische faktoren zoals: verstedelijking, welvaartsverhoging, sociale mobiliteit, religieuze achteruitgang, emancipatiebeweging
van de vrouw en een toegenomen beroepsaktiviteit van de gehuwde
vrouw.
Ondanks het hier opgesomde grote aantal mogelijke oorzaken van geboortedaling blijft het biezonder moeilijk dit fenomeen en zijn oorzaken
juist te kwantificeren. Dan is de bestudering van het sterftecijfer eenvoudiger omdat dit sterftecijfer veel minder een uitdrukking van de algemene volkskracht is, maar veeleer het gevolg van de gezondheidstoestand
van de bevolking.
3.2 De migratorische stromingen
In de migratorische stromingen ligt tenslotte de tweede verklaring van
het stijgende bevolkingscijfer van Wommelgem. Om deze belangrijke
komponent van de bevolkingsfluktuatie nader te bestuderen, vertrekken
wij eveneens van een tabel, die het aantal inwijkelingen en het aantal uitwijkelingen met inklusief het migratieoverschot voorstelt per periode
van 5 jaren gedurende een tijdsverloop, dat zich situeert tussen 1846 en
1985-
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Tabel VII - Immigratie, emigratie en migratieoverschot
in absolute cijfers
Volgnr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Periode

Immigratie

1846-1850
1951-1855
1856-1860
1861-1865
1866-1870
1871-1875
1876-1880
1881-1885
1886-1890
1891-1895
1896-1900
1901-1905
1906-1910
1911-1915
1916-1920

530
679
739
623
519
498
576
503
536
563
717
1.098
1.056
1.048
982

1921-1925

1.247
1.676
1.870
1.948
1.430
1.786
2.590

1926-1930
1931-1935
1936-1940
1941-1945
1946-1950
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970

2.719
2.541
2.707

Emigratie
555
682
770
668
504
420
567
511
537
604
669
1.002
1.120

976
1.090
1.173
1.310
1.688
1.702
1.525
1.461
1.905

2.137
2.409

1971-1975

3.361

1976-1980
1981-1985

3.819
2.990

2.508
2.756
3.345
3.169

TOTAAL

41.364

37.773

669
600

616
578

1986
1987

Migratieoverschot
- 25
3
- 31
- 45
+ 15
+ 78
+ 9
8
1
- 41
+ 48
+ 96
- 64
+ 76
- 108
+
+
+
+
+

74
366
182
246
95
325

+
+
+
+
+

685
582
132
199
605

+ 474
- 179

+ 3.591
+ 53
+ 22

Wat ons hier in deze tabel onmiddellijk opvalt zijn de hoge absolute cijfers van zowel de immigratie als de emigratie. In deze 28 perioden, die
een tijdspanne van 140 jaren overbruggen, is het migratieoverschot niet
altijd positief.
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Of Wommelgem een positief migratieoverschot, d.i. er worden in een bepaalde periode meer inwijkelingen dan uitwijkelingen genoteerd, kan
aanhouden, hangt in niet geringe mate af van het grondbeleid en de
bouwpolitiek die het gemeentebestuur zal volgen.
Om nog een dieper inzicht te verkrijgen in het hier wel degelijk komplekse probleem van de migratorische stromingen, besturen wij in een tabel
en een overeenstemmende grafische voorstelling de migratie per i.ooo
inwoners.

Figuur 3: Immigratie- & Emigratielijnen per i.ooo inwoners
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Tabel VIII - Migratie en migratie-overschot per i.ooo inwoners
Periode

Immigratie

Emigratie

Migratieoverschot

°/00

°/00

°/00

1846-50
1851-55
1856-60
1861-65
1866-70
1871-75
1876-80
1881-85
1886-90
1896-1900
1901-05
1906-10
1911-15
1916-20
1921-25
1926-30
1931-35
1936-40
1941-45
1946-50
1951-55
1956-60
1961-65
1966-70
1971-75
1976-80
1981-85

71,1
91,5
100,2
81,6
67,1
61,5
62,9
48,9
46,8
54,5
74,4
64,3
60,1
55,7
67,8
79,2
80,3
75,9
53,8
63,3
79,1
71,5
61,1
61,5
71,5
75,3
56,1

74,4
91,9
104,4
87,4
65,2
51,9
61,9
49,7
50,2
50,8
67,9
68,2
56,0
61,8
63,8
61,9
72,5
66,3
57,4
51,8
58,2
56,2
57,9
56,9
58,6
66,0
59,4

1985
1986
1987

62,3
61,3
54,9

54,2
56,4
52,8

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

3,3
0,4
2,2
5,8
1,9
9,6
1,0
0,8
3,4
3,7
6,5
3,9
4,1
6,1
4,0
17,3
7,8
9,6
3,6
11,5
20,9
15,3
3,2
4,6
12,9
9,3
3,3

+ 8,1
+ 4,9
- 2,1

Het immigratiebeeld per i.ooo inwoners vertoont de meest grillige lijn
van de twee. Aanvankelijk noteren wij zeer grote verschillen van de promille cijfers per opeenvolgende periode van vijf jaren. In de laatste perioden echter stellen wij een nivellering naar beneden vast.
De emigratiegrafiek wordt eveneens gekenmerkt door een zeer grillige
struktuur. In het begin vertoont deze emigratie ook grote verschillen in
de promille cijfers, maar nu gaat ook deze eerder een nivelleringsverschijnsel naar beneden toe vertonen.
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Het migratieoverschot, nu eens negatief en dan weer positief in de loop
der laatste 140 jaren, vertoont dus in de laatste jaren de neiging om het
nulpunt te bereiken.
De totale bevolkingsaangroei van Wommelgem wordt bepaald door de
som van de natuurlijke bewegingen van geboorten en sterften en het migratieoverschot. Om daartoe een beeld te kunnen vormen hoeft men de
cijfers uit tabellen VI en VIII, laatste kolom, op te tellen en men heeft een
overzichtelijke samenstelling van de twee belangrijke komponenten.
3.3 De lee/tijdsstruktuur
Om deze bijdrage over de demografische evolutie in Wommelgem af te
sluiten bespreken wij nog leeftijdsstruktuur van de Wommelgemse bevolking aan de hand van drie tellingen, deze van 1830, 1947 en 1971. Bovendien worden nog enkele gegevens verstrekt met betrekking tot de territoriale uitgestrektheid, de bevolkingsdichtheid en de woningbouw.
Voor wat betreft de leeftijdsstruktuur van de bevolking hebben wij de resultaten van de drie bovengenoemde tellingen in één samenvattende tabel bijeengebracht.

Tabel IX - Indeling der bevolking per leeftijdsgroep
MANNEN
1.1.1830
3

Leeftijdsgroepen

Telling van
31.12.47 31.12.71

10
12
15
24
40
36
36
42
63
72
65
79
85
78
84

19
43
56
102
91
141
139
220
195
201
188
197
247
246
239
207
241

335
367
439
435
369

751

2.772

4.482

7

52
56
138
176
203
243
191
298
313
314
298
255

VROUWEN
31.12.71

> 80
76-80
71-75
66-70
61-65
56-60
51-55
46-60
41-45
36-40
31-35
26-30
21-25
16-20
11-15
6-10
<6

TOTAAL

Telling van
31.12.47 1.1.1830

124
87
146
202
216
231
198
303
303
318
288
261
308
348
412
405
344

32
52
65
74
103
125
134
215
214
201
153
198
228
265
208
219
248

4
10
11
15
21
22
24
26
40
54
51
64
65
70
65
103
89

4.494

2.734

734
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Grafiek 4: Bevolkingspiramide in 1830 - 1947 en 1971
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Om de onderlinge vergelijkbaarheid van de leeftijdsstruktuur van de
Wommelgemse bevolking uit de drie tellingen optimaal tot haar recht te
laten komen, zijjn de leeftijdspiramides onder mekaar grafisch voorgesteld. En dan stellen wij vast, dat de leeftijdspiramide, resulterend uit de
telling van 1829-30, in haar algemene vorm demografisch gezond is, inzoverre zij de driehoeksvorm het dichtst benadert en de jongste groepen
van 0-20 jaar een voldoende brede basis vormen om het aantal inwoners
van Wommelgem in de toekomst veilig te stellen.
De bevolkingsstruktuur per 31/12/1947 ziet er veel minder demografischgezond uit. Het is weliswaar zo dat de hogere leeftijdsgroepen veel meer
aanwezig zijn, hetgeen positief te noemen is en de mensen een veel hogere leeftijdsverwachting garandeert. Maar de basis waarop een dynamische bevolking normaal steunt, is niet aanwezig. Wereldoorlog I, de minder gunstige ekonomische situatie van de jaren 30 en wereldoorlog II
hebben deze basis natuurlijk in hoge mate en in negatieve zin beïnvloed.
Een generatie verder, op basis van de telling van 31.12.1971, wordt eveneens vastgesteld, dat de basis van de piramide hetzelfde negatieve beeld
vertoont als in 1947: de geringe nataliteit in de voorbije jaren heeft de basis versmald, waardoor het typische beeld van de bevolkingspiramide, de
driehoek, verdwijnt. De bevolking wordt ouder en het aantal mensen dat
de hogere leeftijdsklassen haalt stijgt voortdurend. In 1830 was 4,8 % van
de totale bevolking ouder dan 65 jaar. In 1947 was dit reeds gestegen tot
8 % en bij de volkstelling van 1971 werd dit aandeel van de Ó5-jarigen en
ouder in de totale bevolking reeds op 10,9% genoteerd, wat op een duidelijke veroudering van onze bevolking wijst.
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Dit verminderd geboortecijfer en de hogere seniliteitscoëfficiënt bepalen
tesamen de zeer versmalde bevolkingspiramide van Wommelgem in
1971.
In het door het N.I.S. in samenwerking met het Ministerie van Ekonomische Zaken en Energie uitgegeven Bulletin over de Algemene Volks-, Nijverheids- en Handelstelling van 31.12.1947, boekdeel VI, pag. 264, vinden
wij voor Wommelgem de volgende gegevens voor wat betreft de territoriale uitgestrektheid van ons grondgebied.
TABEL X - Territoriale uitgestrektheid op 31.12.1947
Aard van de onroerende goederen

Ha

a

ca

Belastbaar
Onbelastbaar

1.219
80

02
85

84
26

TOTAAL

1.299

88

10

Wommelgem heeft een oppervlakte van bijna 1.300 Ha en volgens de Algemene Volkstelling van 1947 is deze oppervlakte verdeeld in 4.218 percelen. Hiervan waren er toen 2.598 niet bebouwd en 1.620 wel bebouwd.
Het aantal eigenaars bedroeg op 31.12.1947 in totaal 1.508.
De verhouding van de bevolking der gemeente tot haar grondgebied in
1947 bedroeg 424 inwoners per km 2 . Op 31.12.1987 was dit statistisch kengetal gestegen tot 841 inwoners per km 2 ; op 40 jaren is het aantal inwoners per km 2 in Wommelgem verdubbeld.
Voor wat betreft de woningbouw in Wommelgem hebben wij in de resultaten van de Volkstelling van 1947 volgende gegevens gevonden.
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Tabel XI - Analyse der gebouwen in Wommelgem
1. Aantal eigenlijke partikulieren huizen
2. Aantal hotels, logementshuizen, waarvan de bewoners
in gemeenschap leven
3. Aantal noodwoningen
4. Aantal gebouwen niet voor huisvesting bestemd, maar
die bijkomstig woningen bevatten voor portiers, toezichters, enz.
5. Totaal aantal gebouwen in hoofdzaak of bijkomstig
voor huisvesting bestemd:
a. totaal
b. waarvan onbewoond
6. Andere gebouwen
7. Totaal der gebouwen
8. Gebouwen in opbouw
9. Gebouwen in wederopbouw
10. Gebouwen in afbraak
11. Geheel of gedeeltelijk vernielde gebouwen waaraan
niet gewerkt wordt
12. Aantal woningen:
a. totaal
b. waarvan onbewoond
13. Aantal bewoners

1.188
3
6

1.201
12
23
1.224
4
2

1.623
21

5.504

In 1947 werden er dus in totaal 1.623 woningen geteld, waarvan er nochtans slechts 1.205 bewoond waren. In 1956 was dit aantal reeds gestegen
tot 1.816. In 1958 telt men 1.935 woningen, en in 1960 werden er reeds
2.058 geregistreerd.
Op het einde van 1954 zag de woningtoestand in de gemeente er als volgt
uit:
Tabel XII - Woningtoestand in Wommelgem in 1954, in vergelijking met
de jaren 1920, 1930 en 1947
Criterium van onderzoek

1920

1930

1947

1954

Bevolking
Aantal gezinnen
Aantal woningen

3.502
739
698

4.415
1.065
985

5.603

6.700

1.427
1.205

1.810
1.650
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i.óoo van deze woningen in 1954 werden bewoond door één enkel gezin.
50 ervan werden bezet door verschillende gezinnen. Er verbleven op het
einde van 1954 nog 8 gezinnen in een tiental krotten en twee gezinnen betrokken toen twee barakken.
4. De sociaal-ekonomische evolutie
Wanneer wij Wommelgem op de kaart van Ferraris bekijken, dan lag de
heerlijkheid temidden van een groene gordel van weiden, velden en bossen. De ganse Schijnvallei was een aaneenschakeling van weiden, moerassen met struikgewas en bossen. Langs de grens met Deurne was het
uitzicht van het land al even groen: moerassen en bossen langsheen de
Koude Beek. Op de zuidgrens met de dorpen Borsbeek, Boechout en
Vremde was het land al meer ontgonnen en vinden wij slechts hier en
daar een bunder bos of struikgewas. Op de zandgronden van de Keer lagen de laatste restjes heidegrond en verraadden de dennebossen de eerste kennismaking met de Kempen.
'Ons Wommelgems land was als een tuin, een dorp rond de kerktoren, ingebouwd in de landelijke omgeving van smalle slingerbanen, omzoomd
door beuken- en doornenhagen en soms weggeborgen onder de schaduw
van olmen en eiken. Geen spektakulaire natuur, gewoon vlak land met de
zindelijkheid en de eenvoud van een intens bebouwd gebied. Een land als
één grote tuin, met heldere sloten langs de weiden en vele wilgenknotsen,
en over dit alles heerste de stilte, de eenzaamheid van de beginnende
Kempen. Men moet de rust van dit land trachten te zien met de ogen van
tijdgenoten: het uitzicht op bossen, weiden en akkers was ongestoord.
Vele sporen tonen aan dat de bewoners in harmonie met de natuur leefden en dat deze natuur van de grond, waarop zij leefden en waarvan zij
moesten eten, zich in hun gemoed en karakter weerspiegelde.' 8
Eeuwenlang is het leven op het land, in het dorp of in de buurtgemeenschappen op de gehuchten onveranderd gebleven. Immerseel, Candoncklaer, Mouffenhoeven, 't Withof en de Keer waren de gehuchten,
die reeds sinds eeuwen over het grondgebied van Wommelgem verspreid
lagen. De mensen die er leefden ontmoetten elkaar alleen de zondag in de
dorpskerk en daarna in de talrijke herbergen. In de i7de en i8de eeuw
vormt de boerenstand nog altijd de kern van onze dorpsgemeenschap.
De schepenen, de burgemeester en de meier zijn boeren. Daarnaast wonen er de ambachtslieden zoals de timmerman, de molenaar en de smid.
Het leven op de grote hoeven, die de oorsprong vormen van onze gehuchten, is nog gedeeltelijk afgestemd op de feodaliteit: de hereboer bezit de
hoeve met landerijen; hij heerst er over een hiërarchie van paardeknechten, stal- en huismeiden en handwerkers, die zich op de hoeve zeer geborgen voelen.
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Eenvoudiger is het bestaan op de kleine hoeve en in de zeer bescheiden
huizen van de landarbeiders en de huiswerkers: zij bezitten een koe of
een paar geiten en spitten hun stukje land met de spade om. En in het
dorp, rond de kerktoren, vormt de zogenoemde middenstand de kern van
de leefgemeenschap. Men moet deze terminologie niet in al te strikte zin
interpreteren: men vindt hier wel de meest representatieve beroepen terug, maar men doet ook nog wat anders dan metselen, slachten en timmeren. Men bewerkt een lapje grond, er wordt wat kleinvee gehouden, misschien wel een koe of een varken, en de vrouw houdt een winkeltje of tapt
bier. Heel wat gezinnen uit deze middenstandsklasse halen hun inkomen
uit meerdere beroepen, zodat er uiteindelijk een min of meer leefbaar leven kan geleid worden. Onder deze middenmoot leven de dienstboden,
de dagloners, de armen en de bedelaars; en boven de ambachtslieden
troont de dorpsélite: de pastoor, de schepenen, de burgemeester, de sekretaris, de koster. Maar toch delen alle standen in de vreugde en de
rouw van iedereen. De dorpskerk is de echte band en het teken, dat men
tot één grote familie behoort. 7
Maar het leven in de moeilijke en oorlogszwangere i6de en i-jde eeuw
mag men zeker niet romantiseren. Na de vrede van Munster in 1648,
waarbij een einde werd gesteld aan de 8o-jarige oorlog en de scheiding
der Nederlanden definitief werd, werden de tijden iets rustiger maar het
oorlogvoeren in onze contreien bleef toch duren, alhoewel iets meer 'beschaafd'. De dorpsbelastingen werden nog grotendeels besteed om de
kosten van het inkwartieren van vreemde troepen te dekken.
Zo leert een zetboek uit loog8 ons heel veel over de grootte van de hoeven,
over het aantal belastingbetalers, over pachter of eigenaar zijn en soms
over de benaming der hoeven of landerijen. Deze belastingslijst uit 1669
vermeldt in totaal 148 betalers, sommige weliswaar zijn tweemaal vermeld. De globale som aan inkomsten van het dorp via deze grondbelasting bedroeg toch de eerbiedwaardige som van 348 gulden en 18 stuivers.
Principieel bedroeg de belasting 8 stuivers per bunder landbouwgrond of
beemd. Enkele percelen, vooral in de Schijnvallei aangduid door 'schommen' en 'slechte landen', waren van heffing vrijgesteld. En deze lijst vermeldde dus enkel de inwoners van Wommelgem, van wie de woning op
ons grondgebied was gelegen ('op den voet volghende het Roockgath' =
waar de schouw is gelegen). Dit betekent ook dat in de belastinglijst gelden zijn vermeld voor gronden buiten Wommelgem gelegen. In totaal
werden belastingen betaald voor 872 bunder, of omgerekend aan i ,31 ha
= i bunder, geeft dit een totale oppervlakte van 1.142,32 ha belastingplichtige bouw- en bosgrond.
De hoeve van Immerseel, toebehorende aan de graaf van Bouckhoven,
bedroeg in totaal 56 bunder, wat iets meer dan 73 ha betekent. Nicolaas
Knijff en Antoni Goijvaerts pachtten deze 56 bunder ieder voor de helft,
waarvoor zij ieder 11 gulden en 6 stuivers moesten betalen aan de dienstdoende burgemeester(s) of bedezetter(s) of gemeenteontvanger.
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Jan Van Berendonck pachtte, eveneens voor de ene helft de Guddegemhoeve van het Kapittel van Antwerpen en betaalde voor zijn 13 i /4 bunder
land 5 gulden en 6 stuivers. Jaecq Celens betaalde voor 111/4 bunder van
de Guddeghemhoeve 4 gulden en 10 stuivers en de resterende 3 3/4 bunder van dezelfde hoeve (totaal 28 1/4 bunder = ±37 ha) pachtte Aert De
Backer en betaalde aan de gemeente i gulden en 10 stuivers.
De boeren die 20 ha en meer in pacht of in eigendom hadden waren tamelijk talrijk. Een volledige lijst van deze belastingplichtigen wordt hierna
afgedrukt.
Tabel XIII - Lijst der belastingbetalers, die meer dan 20 ha bewonnen
Volgnr.

Naam van de boer

Belasting in
gulden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nicolaes Knijff
Anthoni Goijvaerts
Jan Quaeijhaeghs
Jan De Ridder
Jan Van Bouwel
Dielis Mast
Guilliam Wegghe
Pr Weduwe Seghers
Adriaen Wijns
Jacques Van Camp
Jan Braeckmans
Pr Bocaels
Jan Segers
Pr Van Dijck
Adriaen De Ridder
Cornelis Wijckmans
Hendrick Van Soom
Laureijs Quaeijhaeghs
Geraert De Ridder
Dielis Quaeihaeghs
Jan Van Bulck
Lieven De Both, molenaer
Totaal

stuivers

11
11
6
7
8
6
6
6
10
8
6
6
6
7
7
6
10
9
8
10
7
6

6
6
1
1
11
6
15
14
5
4
4
1
1
14
11
12
17
1
10

174

1

Naast de 'grote boeren' leefden natuurlijk ook de 'minder begoeden', die
tussen de 10 en 20 ha landbouwgrond bebouwden en er naar verhouding
gemeentebelasting moesten voor betalen. Een tweede reeks van 20 boe276

ren illustreert goed dat in feite de Wommelgemnaars het nog niet zo
slecht stelden.
Tabel XIV - Lijst der belastingbetalers, die tussen i o Sc 20 ha bewonnen
Volgnr.

Naam van de boer

Belasting in
gulden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jan Van Soom
Peeter Pittoirs
Andries Martens
Jan Van Berendonck
JaecqCelens
Wauter Smidt
Wauter De Ridder
Marten Joris
Adriaen Van Mensel
Claes ende Peeter De Backer
Dielis Hens
Frans De Backer
Jan Dillis
Jan De Backer
Thomas De Wolff
Jan Lans
Adriaen Van den Wijgart
Jaspar Pittoirs
Michiel Pittoirs
Lenaert Dielis
Totaal

3
3
4
5
4
4
3
3
3
4
5
5
4
4
5
5
4
4
5
3
90

stuivers
10
8
12
6
10
8
10
9
2
2
19
3
19
12
12
1
18
16
3
-

Het minimum bedrag dat aan belastingen moest betaald worden betrof
Adriaen Adrianssone: 2 stuivers voor het vierendeel (= 1/4 bunder) land
dat hij van de kerk mocht bewinnen. En Hendrick Joris betaalde voor
'twee parcheeltkens van Jouffe Van Oncen', groot 1/3 bunder: 2 2/3 stuivers.
Op dezelfde belastinglijst staan verder 33 personen die ieder een bedrag
van 4 stuivers moesten betalen en bij de meesten ervan staat eenvoudigweg geen oppervlakte vermeld, zodat er kan van uitgegaan worden dat
dit bedrag het minimum belastingbedrag vertegenwoordigde onafgezien
van de oppervlakte die de 'steede' of woninge in haar geheel in beslag
nam.
Op 29 mei 1709, juist 40 jaren later, werd aan alle 'officiers, magistraeten
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ende Wethouderen' bevolen binnen de 3 dagen ' 'tondersoecken allen de
huysen van de innewoonders der opene steden, vrijheden ende dorpen,
mitsgaeders d'abdijen, Cloosters en andere plaetsen, om aldaer t'achterhaelen de quantiteijt der graenen'. De toenmalige sekretaris B.F. Salicati
voerde dit bevel uit en de oorkonde ervan werd afgesloten op 13 juni
I709.9
Het aantal personen bedroeg 753, het aantal gezinnen 121, hetgeen gemiddeld meer dan 6 personen per gezin betekende. Er werden de volgende quantiteiten granen uitgedrukt in veertelen of viertel (i viertel = 77 liter, inhoudsmaat voor granen), vastgesteld.
Tabel XV - Overzicht der graantelling 1709

Viertel

Tarwe

Goren

Somer- of
wintergerst

Haver

Boekwijt

Totale
quantiteit

643/4

881 5/8

83/4

63/4

203/8

982 1/4

Van de 121 gezinnen hielden er in het jaar 1709 niet minder dan 59 een
knecht en een meid op na. Slechts 34 gezinnen (= 28 %) deden niet aan
landbouw. De Wommelgemse bevolking bestond dus hoofdzakelijk uit
landbouwers, waarvan sommigen nogal tamelijk welstellend waren.
Voorname lieden in de dorpsgemeenschap waren o.m. Jan Taymans (3
knechten en 2 meiden), Adriaen De Backer (4 knechten en 2 meiden), Cornelis Knijff (4 knechten en 2 meiden).
Op 24 september 1734 werd op last van Keizer Karel VI van Habsburg een
'placcaerte' gepubliceerd, waarbij bevel werd gegeven een algemene
paardentelling te houden. Op 9/10 november 1734 werd deze telling afgesloten door de toenmalige sekretaris E.J. Sallicati.10
Uit deze telling weten wij dat er op die tellingsdagen in november 1734 te
Wommelgem 186 paarden waren, waarvan 116 merries, 63 ruinen, 4 pieten en 3 hengsten.
Het paardenbezit is een voorname maatstaf om de sociale welstand van
onze boeren te kunnen onderzoeken. In totaal werden er 65 eigenaars
van paarden geteld. Het aantal paarden per eigenaar hebben wij in onderstaande tabel samengevat.
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Tabel XVI - Aantal paarden per eigenaar volgens de telling van 1734
Aantal eigenaars

Aantal paarden per
eigenaar

3
4
4
7
17
12
18

7
6
5
4
3
2
1

21
24
20
28
51
24
18

65

3

186

Totaal aantal paarden
geteld

Het is opvallend, dat er praktisch uitsluitend zwarte paarden te Wommelgem aanwezig waren: 179 zwarte tegen 6 bruine en i grijs. Op 27 oktober
1694 werd door Adriaen Cleyn uit Wommelgem een zwarte gekolde ruin,
oud 3 jaar, verkocht aan een abt van Gent, en overgeleverd ten huize van
de prokureur-generaal van Brabant. De Wommelgemse zwarte paarden
moeten destijds wel zeer gekend geweest zijn.
De laatste telling van het Ancien Régime, waarover wij hier berichten,
deze van 1754-55, geeft ons nog enkele duidelijke aspekten van de sociaalekonomische struktuur van de Wommelgemse bevolking, nml. de beroepsstruktuur en het relatieve aantal van welbepaalde bevolkingsgroepen t.o.v. de totale bevolking. De telling der bevolking ingevolge het 'placcaert van Haere Majesteyt van den 27en December 1754' [Keizerin MariaTheresia) werd officieel afgesloten op 14 januari 1755 door sekretaris
M.F.C. Salicati.11

279

Tabel XVII - Samenstelling van de beroepsbevolking in Wommelgem
volgenstellingvan 1754-55
Volgnr.
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Beroep
Landwinninghe 1ste klasse
Landwinninghe 2de klasse
Landwinninghe 3de klasse
Brouwer en landwinninghe
Brouwer en landwinninghe 2de kl.
Brandewijnstoker en pachter 1ste kl.
Tapper en pachter 3de klasse
Brouwer, tapper en pachter 2de kl.
Smidt en tapper
Tapper en handwerker
Tapper en cloonmaker
Stroydecker en tapper
Cleermaecker en winkelier
Cuyper en tapper
Coster en schoolmeester
Metser en tapper
Handwerker/-ster
Cleermaecker
Cuyper
Gereelmaecker
Raeymaecker
Stroydecker
Cloonmaecker
Naaister
Lijnenwever
Tapper
Molder
Timmerman
Smid
Schoenlapper
Chirurgijn
Vorster
Collecteur 1754
Pastor en vice-pastor
Totaal

Mannen

Vrouwen

13
19
18
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
39
1
1
1
2
2
3
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2

3
1
2
_
4
1
-

127

11

Totaal
16
20
20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
43
1
1
1
2
2
3
1
2
2
1
1
1
2
1
1
1
2
138

Op basis van de gegevens uit deze telling kan men zich een tamelijk duidelijk beeld van de sociaal-ekonomische toestand van de bevolking vormen.
Er woonden in Wommelgem toen 872 mensen, waarvan er 387 kinderen
werden geteld. Van de 176 knechten en meiden, die een inwonende
dienstbodenaktiviteit uitoefenden, waren er nog eens 35 kinderen, zodat
het algemeen totaal aan kinderen 422 bedroeg, hetgeen bijna de helft van
de toenmalige Wommelgemse bevolking betekende (ca. 48,4 %).
Van de 138 beroepen die er werden opgegeven waren er 56 boeren, die
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geen nevenaktiviteit hadden vermeld (40,6 %) en 14 die minstens een dubbele beroepsaktiviteit hadden opgegeven (ca 10,1 %). De andere helft van
de Wommelgemse beroepsbevolking oefende één enkel beroep uit (ca.
49,3 %) en zal het niet zo heel breed gehad hebben. Ter illustratie halen
wij hier enkele samenstellingen van gezinnen aan, waaruit duidelijk
blijkt dat armoede troef was.
Catharina Van Schil, weduwe van Jan Steurs, was handwerkster en arm,
had geen kinderen en had volgende personen in haar huis opgenomen:
- Melsen Van Schil, bij haar inwonende, oud en arm;
- Jacobus Van Camp, kleermaker, met vrouw die blind is en dochter van
3 jaar, met Anna Cantens, dienende de vrouw en Jan Cantens, oud 14
jaar, allen arm;
- Frederik Cluijmers, handwerker, met vrouw en i dochter van 5 jaar;
- Elisabeth Jacobs, weduwe van Adriaen Ghijs, handwerkster, arm.
In totaal woonden er 11 mensen in het huis van de weduwe Jan Steurs.
Melchior Van den Bogaert, timmerman van beroep, had benevens zijn
echtgenote, twee jongens van 12 en 19 jaar en een dochtervan 20 jaar nog
volgende personen in zijn huis opgenomen:
- Peeter Van Hove, handwerker, met vrouw en een dochter van 2 jaar,
arm;
- Catharina Laenes, weduwe Laureijs Princes, handwerkster, met 3 zonen, van n, 12 en 20 jaar oud, arm;
- Jenno Van Heurck, weduwe van Cornelius De Bie, handwerkster, arm.
Ook sommige boerenfamilies leefden niet in weelde, vooral dan diegene,
waarvan de vader overleden was. Zo werd de weduwe Jan Geeraert, Maria Verhoeven, als arm aangegeven. Zij had een landwinninghe van 3de
klasse en had 2 zonen van 10 en 18 jaar en 3 dochters van respektievelijk
13, 22 en 28 jaar. Ook werd Jacobus Van Camp als arm vermeld. Zijn gezin
bestond uit vrouw en 2 zonen (5 en 12 jaar) en 3 dochters (i, 7 en 15 jaar).
Hij was pachter van 2de klasse geweest 'maer nu uijtgespannen'.
De schepenen en de sekretaris bevestigden zelfs op de laatste bladzijde
van de officiële telling: 'soo veele inden voorsch: lijst zijn aengeteeckend
differente persoonen sonder eenigen stiel te doen, de selve en sijn nochtans geene persoonen die leven op hunne goederen ofte renten, maer bij
naer altemael oude & arme persoonen, die door hunnen kinderen ofte familie worden gealimenteert, en oock differente die leven bij de aelmoessen die aen hun door den heere Pastor, armmeester, oude goede lieden
worden uijtgereijckt, onder dewelcke oock een wijnige sijn die leven &
subsisteren van het gene sij sijn hebbende & alsoo allenskens het hun sijn
opteirende, verclarende voorts dat de gene geteeckend met een cruijsken, bestaende in 35 posten, sijn arme menschen.'...
Deze 35 posten komen overeen met 97 personen. Meer dan n % van de
Wommelgemse bevolking leed in 1755 armoede en leefde uitsluitend van
giften en voedsel, verstrekt door liefdadige instellingen of meer begoeden
inde gemeente.
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In het algemeen kan men wel uit deze telling besluiten dat de bevolking
van Wommelgem een uitgesproken agrarische aktiviteit aan de dag legde
en de bedrijvigheden van de ambachtslieden en neringdoeners beperkt
bleven tot wat de dorpsgemeenschap strikt nodig had (smid, timmerman,
raeymaker, tapper, brouwer, etc...).
In de loop der XIXde eeuw bleef deze toestand ongeveer ongewijzigd. In
de XXste eeuw bemerken wij echter een mutatie in de struktuur van de
ekonomisch-aktieve bevolking van de gemeente. De relatief grote vlucht,
welke het absoluut bevolkingscijfer neemt, is oorzaak van deze struktuurverandering. Meer en meer gronden uit de landbouwsektor worden benut voor het bouwen van nieuwe woningen.
Een tweede faktor, welke storend werkt op de landbouwaktiviteit, vinden
wij in de verbrokkeling der landbouwbedrijven en in de verspreide ligging van de percelen. Naarmate de beteelde oppervlakte per specifiek
landbouwbedrijf kleiner wordt, worden de opbrengsten respektievelijk
de verdiensten geringer. Het is evident dat de nijverheid, met haar materiële en sociale voordelen, het haalt op de landbouw en zodoende arbeidskrachten uit de agrarische sektor tewerkstelt. Deze tendens veroorzaakt eveneens de 'trek naar de stad'. In latere jaren wordt deze plattelandsontvluchting echter tegengewerkt door de agglomeratieve uitbreidingstendens der geïndustrialiseerde steden. Vanaf het begin der XXste
eeuw vindt deze evolutie haar uitdrukking eveneens in de zich steeds wijzigende samenstelling der Wommelgemse bevolking. De landbouwaktiviteit ondervindt hiervan de nadelige invloeden. Er is bovendien nog een
belangrijk gevolg te noteren van de verbrokkeling der landbouwbedrijven, waarover wij zojuist handelden, Deze versnippering geeft sommige
landbouwers de kans het areaal van hun bedrijf uit te breiden. De vermindering van het aantal landbouwers in de loop van deze eeuw impliceert
een stijging van de gemiddelde grootte der landbouwbedrijven, hetgeen
mede-oorzaak is van de inkomensverhoging van de landbouwers.
Tenslotte is er nog een derde storende faktor, welke in ruime mate de ontwikkeling der specifieke landbouwbedrijven beknot: het sukses der tuinbouw. Inderdaad schakelen talrijke landbouwers in de loop dezer eeuw
over naar de tuinbouwbedrijvigheid, en meer speciaal beginnen zij allerhande groenten te winnen onder glas voor de verkoop. Deze teelt onder
glas wordt in sterke mate geïntensifieerd; vandaar dat niet de kwantiteit
maar wel de kwaliteit aan grond primeert. Vermits de opbrengsten respektievelijk de verdiensten, mede door de verbetering der technische
hulpmiddelen en de veredeling der benodigde zaden, in de loop van deze
eeuw een steeds stijgende tendens vertonen, zien vele landbouwers zich
verplicht hun zonen een paar hektaren grond te bezorgen opdat zij zich
als tuinbouwers een materieel gunstiger toekomst zouden verzekeren.
Al de faktoren, welke enigzins de landbouwaktiviteit beperken of versterken, kunnen niet afzonderlijk in het daglicht worden gesteld. Nochtans
282

zal in dit hoofdstuk getracht worden de verschillende aspekten van de
land- en tuinbouw zo systematisch mogelijk te analyseren. Vooral aan de
hand van de landbouwtellingen van 1880, 1900, 1920, 1950 en van de landen tuinbouwtelling van 15 mei 1960 zullen wij een statistisch beeld ophangen van de stagnatie of vermindering in de landbouwbedrijvigheid
respektievelijk van de evolutie van land- naar tuinbouw.
Bij deze laatste beschouwing aanleunend, verwijzen wij naar de speciale
paragraaf over de evolutie van zuiver landbouwbedrijf tot specifiek belangrijkheidstendens.
4.1. De specifieke landbouwbedrijven
Voor de bestudering der zuivere landbouwbedrijven nemen wij als vertrekbasis de individuele gegevens van de landbouwtelling van 1880, gehouden op last van het Ministerie van Landbouw. Dit feitenmateriaal zal
telkens vergeleken worden met de gegevens uit latere tellingen, zodat het
evolutieverschijnsel duidelijk zal naar voren treden.
4.1.1. De grootte der bedrijven
Alvorens de evolutie van de grootte der landbouwbedrijven te schetsen,
is het wel interessant even stil te staan bij de resultaten van de landbouwtelling van 1880. Deze telling maakt een onderscheid tussen gronden in
eigendom of vruchtgebruik en gronden in pacht. Onderstaande gerangschikte gegevens tonen ons duidelijk aan dat in 1880 bijna 3/4 van het totaal aantal landbouwers (beroeps- en gelegenheiduitbaters) hun gronden
in pacht hadden.
Tabel XVIII - Gronden in eigendom of in pacht in i88o12
Aard
Grootte
0-1 ha
1-3
3-5
5-10
10-15
15-20
20 en +

Totaal

In eigendom
Aant. ha
74
15
4
5
1
1

100

15
26
13
37
11
38

a

„
, , .meigend.
Totalen
6 ,,
in pacht

In pacht
Aant. ha

a

31
68

190
38
11
24
10
12
6

56 86
71 11
43 84
170 45
122 61
215 99
139 36

264
53
15
29
11
12

143 98

291

820 21

391

82
39
93
86

a

ca

72 67
97 49
57 77

78

Aant. ha

7

30
91
98
04

51
09
49
91
53
02

964 19

33

208
133
215
178
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In 1880 werd er dus een totale oppervlakte van 964 ha 19 a en 33 ca beteeld. Er werden dat jaar 227 beroeps- en gelegenheidsuitbaters geraadpleegd, d.w.z. iedereen die een lapje grond bebouwde moest aangeven
hoeveel ha en a grond hij bewerkte en welke produkten hij op die oppervlakte won. Het is vanzelfsprekend dat verscheidene landbouwers én eigen én gepachte gronden bewerkten. Hierdoor is het te verklaren dat het
in tabel XVIII vermelde totaal der landbouwers ver boven het reële cijfer
227 is gelegen. Met het cijfer 391 uit tabel XVIII bedoelen wij eerder het
totaal der individueel bewerkte hoeveelheden gronden in eigendom en in
pacht.
Wanneer wij deze cijfers van tabel XVIII in globo beschouwen, komen
wij tot de interessante vaststelling dat praktisch 5/6 van de totaal beteelde
oppervlakte pachtgrond is. Als wij daarbij het aantal bewerkers en de
hoeveelheid bewerkte grond van kategorie i, deze van o-i ha, buiten beschouwing laten, dan valt ons eerst op dat de sociale toestand van de
landbouwers in 1880 niet bepaald schitterend was. Inderdaad, het totaal
aantal landbouwers dat grond in eigendom bewerkte bedroeg 25. Hiervan beheerden 15 landbouwers een bedrijf van 1-3 ha, 4 boeren hadden
een hoeve van 3-5 ha, 5 boeren bezaten een bedrijf van 5-10 ha en i landbouwer bewerkte een goede n ha in eigendom. Sommigen van deze beroepsuitbaters pachtten nog gronden van grootgrondbezitters (kasteelheren, stadsrijken, enz.). Deze 25 landbouwers-eigenaars bewerkten samen
een oppervlakte van 90 ha grond of i/io van de totaal beteelde oppervlakte.
Ongeveer 100 landbouwers hadden in 1880 hun gronden in pacht; in relatieve cijfers uitgedrukt maakt dit ongeveer 80%. Zij bewerkten tesamen
een oppervlakte van 760 ha grond.
Wij vergelijken deze globale cijfers even met de resultaten van de landbouwtelling van 1920. Er werden hier in totaal 117 landbouwers ondervraagd. Nochtans maakt men bij deze landbouwtelling geen onderscheid
meer tussen bewerkte gronden in eigendom of vruchtgebruik en in
pacht. Wij kunnen nochtans de grootte der bedrijven in 1920 weergeven
in onderstaande tabel.

284

Tabel XIX - Grootte der bedrijven in
Grootte
0-1 ha
1-3
3-5
5-10
10-15
15-20
20 en +

Totaal

Aantal

ha

a

40
30
29
11
5
2

_
73
118
201
136
84
52

90
56
17
69
23
96

117

667

51

-

-

De kategorie 1-3 ha telt nog steeds het grootste aantal landbouwers. Deze
40 boeren bewerkten nochtans een totale oppervlakte die op één kategorie na de geringste is. Kategorieën 3-5 ha en 5-10 ha duiden respektievelijk
30 en 29 boeren aan. Niet in het aantal landbouwers schuilt een verschil,
maar wel in de bewerkte oppervlakte grond: de 29 boeren van kategorie 510 ha bewerken inderdaad bijna 90 ha meer grond. Naarmate de hoeveelheid bewerkte grond stijgt, neemt nu het aantal landbouwers sterk af: nog
11 boeren besturen een boerderij van 10-15 na > n°8 5 beheren een bedrijf
van 15-20 ha en tenslotte baten 2 landbouwers een bedrijf uit van meer
dan 20 ha.
Wanneer wij dit feitenmateriaal vergelijken met de gegevens van tabel
XVIII, komen wij tot de volgende interessante besluiten.
1. Bij de landbouwtelling van 14 juni 1920 heeft men geen rekening gehouden met de bedrijfjes of boerderijtjes, welke een grootte hadden
kleiner dan i ha. Hetgeen op deze gronden wordt gewonnen is tenslotte toch voor 90 % voor eigen konsumptie bedoeld.
2. Het aantal landbouwers dat een bedrijf van 1-3 ha bestuurt is volgens
de cijfergegevens gedaald van 53 tot 40. Nochtans moeten wij hieraan
de volgende beschouwing vastknopen: van die 53 landbouwers die in
1880 een kleine 100 ha bewerkten zijn er 15 die de grond in eigendom
hadden en 38 die de grond pachtten. Wij dienen hieronder te verstaan
dat sommigen van die 15 eigenaars ook nog grond gepacht hadden en
vanzelfsprekend zijn dezen dan bij de 38 pachters gerekend. Tenslotte
zal de werkelijke daling bij deze kategorie landbouwers niet zo uitgesproken negatief zijn.
3. Het aantal boeren die een hoeve met 3-5 ha grond beheren is merkelijk
gestegen: van 15 in 1880 tot 30 in 1920. Deze verdubbeling vindt wellicht haar oorzaak in de aftakeling van de grotere bedrijven, vermits
het aantal landbouwers van kategorie 15-20 ha op de helft is teruggezakt: van 12 op 5 boeren. De grondoppervlakte verminderde van 216 ha
tot 84 ha.
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4. De kategorie van 5-10 ha is zowel wat betreft het aantal boeren als wat
betreft de bewerkte oppervlakte praktisch ongewijzigd gebleven. Dit
kan eveneens gezegd worden van kategorie 10-15 na 5. De kategorie der grootste bedrijven, deze van 20 ha en meer, is weer
tot een minimum aantal landbouwers herleid: in 1880 bewerkten 7
mensen 178 ha land en in 1920 werd nog slechts 52 ha door 2 landbouwers bewerkt.
In het algemeen mogen wij zeggen dat de landbouwaktiviteit de neiging
vertoont te verminderen. In 1880 werd - afgezien van de 72 ha land van
bedrijven kleiner dan i ha - in totaal 892 ha bebouwd in Wommelgem. In
1920 is - eveneens met weglating van alle ha grond behorende tot boerderijen kleiner dan i ha - dit cijfer gedaald tot 667 ha. Op 40 jaren is er
dus een vermindering van beteelde landbouwgrond genoteerd van 225
ha. Er zijn eveneens gedurende deze periode een lo-tal landbouwers met
hun beroep uitgescheiden, zodat er in 1920 nog 117 boeren werden geregistreerd.
De Algemene Landbouwtelling van 15 mei I95014 geeft ons weer andere
resultaten, welke een sterk gewijzigd beeld weergeven van de landbouwbedrijvigheid in de gemeente. De telling maakt hier eveneens onderscheid tussen beroepslandbouwers en beroepstuinbouwers.
Tabel XX: Grootte der bedrijven in 1950. (Beroepslandbouwers)
f^rnottp HPT

bedrijven
- dan 1 ha
1-3 ha
3-5

5-10
10-20
20-30
Totaal

Aantal
boeren
7
29
15
34
14
1
100

Oppervlakte uitgebaat
in eigendom
ha
a

in pacht
ha
a

3
26
13
71
32
29

19
97
91
96
43
90

2
26
41
175
168

178

36

415

Totaal
Via

na

a

29
30
98
78
84

5
53
55
247
201
29

48
27
89
74
27
90

19

593

55

-

Ten overstaan van de cijfers van 1920 bemerken wij aanstonds volgende
wijzigingen.
1. Een sterke vermindering bij het aantal landbouwers en bij de omvang
van de bewerkte labeurgrond in kategorie i -3 ha: respektievelijk van 40
naar 29 landbouwers en van 73 ha 90 tot 53 ha 48 bewerkte grond.
2. Eveneens een vermindering bij kategorie 3-5 ha: het aantal boeren is
op de helft gevallen, van 30 naar 15, en de bewerkte grondoppervlakte
is gedaald van 118 ha 56 tot 55 ha 89.
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De oorzaken van deze opmerkelijke daling in beide kategorieën vinden
wij weerspiegeld in de reële stijging van het aantal tuinbouwbedrijven,
waarvan het rendement niet afhangt van de grootte maar wel van de intensifiëring der bedrijven. Een oppervlakte van 2 tot 5 ha is hier de meest
gunstige vorm. Wij behandelen dit onderwerp uitgebreider in § 4.2 van
dit hoofdstuk.
3. De volgende kategorie, 5-10 ha, is zowel in grootte als in aantal toegenomen. Het aantal bedrijven steeg van 29 in 1920 tot 34 in 1950. De totale beteelde oppervlakte van deze kategorie van bedrijven bedroeg in
1950 247 ha 47 tegen 201 ha 17 in 1920.
4. Het aantal bedrijven van 10-20 ha daalde van 16 in 1920 tot 14 in 1950.
De respektievelijke oppervlakten bedroegen 220 ha en 201 ha. De laatste kategorie is eveneens tot de helft geslonken, zowel wat betreft de
grootte als het aantal der bedrijven.
In totaal gezien verminderde het aantal specifieke landbouwbedrijven op
deze tijdspanne van 30 jaren met 17 eenheden, en de beteelde oppervlakte
nam af met 75 ha.
Om een duidelijk beeld te bekomen van deze merkwaardige evolutie in de
landbouwkonstellatie der gemeente, zetten wij in een vergelijkende tabel
de grootte en het aantal der specifieke landbouwbedrijven van de drie
jaartallen 1880, 1920 en 1950 uit. Wij houden in deze tabel geen rekening
met aren, welke wij zullen afronden naar boven of naar onder, al naargelang het cijfer boven of beneden 50 aren ligt. Wij maken eveneens geen
onderscheid tussen oppervlakten, uitgebaat in hoedanigheid van eigenaar en deze uitgebaat in hoedanigheid van huurder.

Tabel XXI - Vergelijkende staat van de grootte en het aantal der
specifieke landbouwbedrijven der jaren 1880, 1920 en 1950.
1880

Grootte der
bedrijven
1-3 ha
3-5
5-10
10-20
20-30

1920

1950

Aantal

ha

Aantal

ha

Aantal

ha

53
15
29
23
7

97
58
208
350
178

40
30
29
16
2

74
119
201
221
53

29
15
34
14
1

53
56
248
201
30

Wanneer wij, voor iedere grootte-klasse, enerzijds het aantal bedrijven en
anderzijds de beteelde oppervlakte in beschouwing nemen, kunnen volgende reeksen worden opgesteld.
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Tabel XXII - Cumulatieve % van oppervlakte en aantal bedrijven volgens de landbouwtelling van 1950
Bedrijven
Grootte
0-1 ha
1-3
3-5

5-10
10-20
20-30
Totaal

Aantal

o/o

7
29
15
34
14
1

7
29
15
34
14
1

100

100

Beteelde oppervlakte
Cumul.

ha

o/o

Cumul.

7
36
51
85
99
100

5
53
56
248
201
30

0,84
8,94
9,44
41,82
33,90
5,06

0,84
9,78
19,22
61,04
94,94
100,00

593

100

Door het opmaken van de cumulatieve reeksen voor beide groepen (aantal bedrijven en beteelde oppervlakte), uitgedrukt in % van hun respektieve totale frequenties, kunnen wij deze reeksen onderling vergelijken bij
middel van de kromme van ongelijke verdeling of de kromme van Lorenz.
Grafiek 12: De kromme van Lorenz of de kromme der ongelijke verdeling
van het aantal en de grootte der landbouwbedrijven.
Cumulatief % v/d oppervl.
94.94

61,04

19,22
9,78
0,84
288

85

Cumulatief
% v/h aantal
99 bedrijven.

Deze grafiek toont aan dat 51 bedrijven, welke dus de helft van het aantal
getelde bedrijven uitmaken, nauwelijks 20% van de totale oppervlakte
beslaan en dat 33,9%, hetzij ongeveer 1/3 van het landbouwareaal (gearceerd gedeelte) beteeld wordt door een 14 % van de exploitanten. Tenslotte belicht deze grafiek nog een gunstige situatie: ongeveer de helft der
Wommelgemse boeren besturen boerderijen met een beteelde oppervlakte van 75,72 % van de totale oppervlakte, of een gemiddelde oppervlakte
van 9 ha per bedrijf.
4.1.2. De beteelde oppervlakten
Wanneer wij de beteelde oppervlakten in de gemeente Wommelgem nader bestuderen, ontdekken wij een opmerkelijk dalende tendens. In onderstaande tabel komt dit verschijnsel duidelijk naar voren.
Tabel XXIII: Overzicht van de beteelde oppervlakten van 1880 tot en met
1960
Jaartal
1880
1900
1920
1929
1950
1960

Beteelde oppervlakte
964 ha
1.054
664
1.107
647
567

19 a
77
51
95
80
52

33 ca
-

Wij voegen aan deze tabel onmiddellijk toe dat deze beteelde oppervlakten slechts betrekking hebben op de eigenlijke landbouwbedrijven. Vermits de tuinbouwbedrijvigheid in §3 speciaal zal behandeld worden, hebben wij gemeend de oppervlakten aan tuinbouwgrond hier niet te vermelden. Wij hebben eveneens de gronden, in beslag genomen door
groenselhoven, luststuinen en -parken, niet in deze tabel opgenomen,
vermits zij niet specifiek betrekkking hebben op de teelten eigen aan de
landbouwbedrijven.
De nadelige invloeden van beide wereldoorlogen uiten zich vooral in een
opmerkelijke vermindering van beteelde oppervlakten in de gemeente.
Inderdaad daalde de totaal beteelde oppervlakte van 1.054 na in I9°° tot
nog slechts 664 ha in 1920. En 9 jaren later was dit cijfer terug tot 1.107 na
opgeklommen, meteen het hoogste cijfer dat de laatste 80 jaren werd bereikt.
In 1950 werden nog slechts 647 ha eigenlijke landbouwgrond beteeld en
in 1960 was dit cijfer nog gedaald tot 567 ha. Indien wij enkel de jaartallen
1929 en 1960 beschouwen, komen wij tot de onthutsende vaststelling dat
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het areaal der specifieke landbouwbedrijven tot op ongeveer de helft is teruggevallen.
Eén van de eerste en tevens belangrijkste oorzaken dient wel gezocht in
de evolutie van de tuinbouw. De definitieve overschakeling van de landnaar de tuinbouwaktiviteit nam een aanvang in de tweede helft der tussenoorlogse periode en voltrok zich, na een korte stilstandperiode van
vijf jaren, na de tweede wereldoorlog. Het is vooral in dit perspektief dat
wij de achteruitgang der landbouwbedrijven dienen te situeren.
Een tweede en niet minder belangrijke oorzaak vinden wij in het dynamisch aspekt van de Wommelgemse bevolking. De zeer felle aangroei der
bevolking brengt vanzelfsprekend de noodzakelijkheid mee tot woningbouw. In 1930 waren er 985 woningen en in 1960 noteren wij 2.058 huizen
en appartementen.
Wanneer wij onder deze paragraaf de teelten, te Wommelgem gewonnen,
nader onderzoeken aan de hand van de respektievelijke landbouwtellingen, stoten wij wellicht op nog enkele totnogtoe onbekende oorzaken van
achteruitgang van de eigenlijke landbouwaktiviteit.
Tabel XXIV - Overzicht der bijzonderste teelten
aard der teelten

1900

1920

1929

1950

1960

Tarwe
Rogge
Gerst
Haver
Aardappelen
Voederbieten
Voedermaïs
Weiden en grasland
Rapen
Rode of gewone klaver

32
291
16
108
165
10
144
5
59

11
160
1
56
103
23
219
3
29

2
197
-

9
93

48
3
443
18
18

55
77
53

9
69
4
27
33
34

3
345
-

384
1

Totalen

830

605

942

639

566

66
147

4

5

Over het algemeen kunnen wij aan de hand van deze tabel besluiten dat
alle teelten in 1960 ten overstaan van 1900, in bebouwde oppervlakte althans, verminderd zijn, met uitzondering van de rubrieken: voederbieten, voedermaïs en vooral weiden en grasland.
Deze tabel, meer in detail ontleed, verschaft ons de volgende verhoudingsgetallen. Bij de voornaamste hoofdteelten van de landbouw bedrijven is vooraal de daling te vernoemen van de aardappeloogst: deze is in
1960 gevallen op 1/5 van de aardappeloogst in 1900. Onmiddellijk hierop
volgend noteren wij een opmerkelijke daling van de oppervlakte, beteeld
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met rogge en haver, tot op 1/4 van de bebouwde oppervlakte, beteeld met
rogge en haver, tot op 1/4 van de bebouwde oppervlakte in 1900. De oppervlakte, in 1960 bebouwd met tarwe en gerst, bedroeg nog slechts 3/10
van het aantal in 1900 met deze graangewassen beteelde ha. Rapen en klaver, als hoofdvruchten in 1900 verbouwd op een oppervlakte respektievelijk van 5 en 59 ha, werden in 1960 niet meer genoteerd.
Voederbieten en voedermaïs hebben een vermeerderingscoëfficient van
respektievelijk 3,5 en 5, terwijl wij eveneens aan de rubriek 'weiden en
grasland'een coëfficiënt van + 2,7 kunnen toekennen.
De oorzaak van de aangroeicoëfficienten der voedergewassen en van de
weiden en het grasland vinden wij wellicht in een toename van de veestapel der Wommelgemse landbouwbedrijven. Dit onderzoek zal dan het onderwerp uitmaken van het volgende punt.
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4 .i -3 • De veeteelt en de pluimveeteelt
Onder deze titel zullen wij, in de mate van het mogelijke en indien het feitenmateriaal ons voldoende lijkt, telkens een afzonderlijke beschouwing
wijden aan de verschillende soorten vee en pluimgedierten. Hierbij zullen wij de rangschikking inachtnemen, welke in de jaarlijkse landbouwstatistieken van het Ministerie van Landbouw algemene regel is.
a. Landbouwpaarden
In de loop der jaren is er een aanzienlijke vermindering van paarden,
welke dienen voor de landbouw, waar te nemen, zowel op nationaal, regionaal als plaatselijk plan. Onderstaand staatje geeft ons hiervoor een
duidelijk beeld op plaatselijk vlak.
Tabel XXV - Statistisch overzicht der landbouwpaarden
Paardensoort
Hengsten
Merries
Ruinen
Mannelijke veulens
Vrouwelijke veulens
Totalen

1900

1950

1960

2
88

8
56

1
38

79

53

37

6
5

2

2

180

119

78

Van 1900 tot 1950, dus over een periode van 50 jaren, is het totaal aantal
landbouwpaarden gedaald met 61 eenheden. In de laatste 10 jaren, van
1950 tot 1960, noteren wij een daling van 41 paarden. In 1950 bedroeg de
relatieve daling van het aantal landbouwpaarden ten overstaan van 1900,
34 %; in 1960 ten overstaan van 1950 was dit 35 %. De laatste 10 jaren zijn
er praktisch evenveel paarden, dienende voor de landbouw, verdwenen
als in de periode 1900-1950.
Wij kunnen hieruit besluiten dat, indien de daling van het aantal landbouwpaarden even vlug gaat zoals dit in de periode 1950-1960 het geval is
geweest, de paarden binnen afzienbare tijd tot de kategorie der zeldzame
dieren gaan behoren.
Tenslotte weze hier nog aangestipt dat de Land- en Tuinbouwtelling van
15 mei 1950 vermeldt dat er in dat jaar bovendien nog 29 paarden voor
niet-landbouwgebruik werden genoteerd. Dit aantal paarden, dat voor
een handels- of nijverheidsdoeleind werd gebruikt, daalde fantastisch
snel, zodat wij voor 1960 nog slechts 3 zulke paarden konden aanstippen.
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b. Runderen
Bij gebrek aan meer gedetailleerde statistieken moeten wij ons opnieuw
beperken tot de landbouwtellingen van 1900, 1950 en 1960.
Tabel XXVI - Statistisch overzicht der hoornbeesten in de
landbouwbedrijven te Wommelgem
Runderen
Ouderdom

Soort

< U

mann.
vrouw.
mann.
vrouw.
ossen
stieren
melkkoeien
vaarzen
trekossen
mestdieren

> 1 < 2 j.

>2j.

Totalen

iqnn

1Q50

1960

59
102
36
120
8
7
668
7

60
179
23
153
7
2
479
13
—
9

54
216
31
236
15
5
502
96
12
8

1 007

925

1.175

Wanneer wij bij de totalen van deze tabel ook nog het totaal aantal 'bestialen' voegen, genoteerd door de officiële landbouwtelling van 1920 en dat
730 bedroeg, komen wij tot de volgende besluiten.
1. De daling van het aantal hoornbeesten in de periode 1900-1920 is vooral te wijten aan de oorlogsomstandigheden, vermits het totaal aantal
runderen in de periode 1900-1910 steeds schommelt tussen 954 (onderste grens in 1909) en 1.038 (bovenste grens in 1907).
2. Van 1920 tot 1950 is het totaal aantal runderen gestegen van 730 tot 925.
Deze aanmerkelijke stijging van bijna 200 hoornbeesten werd nog in
hoge mate nadelig beïnvloed door wereldoorlog II. Sedert 1950 is het
totaal aantal runderen met 250 eenheden gestegen, zodat in 1960 een
totaal van 1.175 runderen werd genoteerd.
3. Het aantal melkkoeien van 2 jaar en ouder is gedaald: inderdaad in
1900 waren er 668, en in 1950 nog slechts 479. In 1960 liep dit aantal terug op tot 502. Onmiddellijk voegen wij hieraan toe dat in de landbouwtelling van 1900 geen onderscheid werd gemaakt tussen melkkoeien en vaarzen van 2 jaar en ouder. In 1950 en 1960 wordt wel dit
onderscheid gemaakt. Wanneer wij dit alles in overweging nemen,
kunnen wij het totaal aantal melkoeien en vaarzen voor de jaren 1950
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Landbouwer Karel Louis De Groof uit de Selsaetenstraat met familieleden en
dienstpersoneel aan het werk (foto ca. 1925).

en 1960 respektievelijk brengen op 492 en 598. Zo worden de verschillen enigszins geminimaliseerd.
4. Anderzijds merken wij in 1960 een aanzienlijke toename van het aantal vrouwelijke kalveren van minder dan i jaar ten overstaan van 1900
en 1950 en een zelfde verschijnsel is merkbaar bij vaarzen ouder dan i
jaar en minder dan 2 jaar.
5. Opvallend is ook het feit dat in 1960 27 ossen en trekossen werden genoteerd, terwijl er in 1900 en 1950 respektievelijk slechts 8 en 7 vermeld worden.
Wij suggereerden op het einde van punt 2, waarin wij handelden over de
beteelde opervlakten, dat de oorzaak van de aangroeicoëfficient der voedergewassen (weliswaar in kleine mate) en van de weiden en het grasland wellicht te vinden was in de toename van de veestapel der Wommelgemse landbouwbedrijven; nu moeten wij nochtans een zeker voorbehoud maken voor deze verklaring. Inderdaad, de aangroei van de weiden
en het grasland (144 ha in 1900 en respektievelijk 345 en 384 ha in 1950 en
1960) wordt niet in voldoende mate tegengewerkt door een opmerkelijke
toename van de veestapel. Er dient dus gezocht naar andere oorzakelijkheidsfaktoren.
Bij de overschakeling van land- naar tuinbouw stelde men vooreerst vast
dat een tuinbouwer veel minder labeurgrond nodig had dan voorheen als
gewoon landbouwer Indien hij daarenboven nog beschikte over serres,
warenhuizen en ramen, liet hij tamelijk veel grond ongebruikt. Vandaar
dat zich de noodzakelijkheid opdrong, deze braakliggende gronden in
weiden en grasland om te vormen. Somtijds gebruikte men dit weiland
om enkele stuks vee te laten grazen of men hooide het grasland om voeder te hebben voor sommige nuttige dieren zoals schapen, konijnen, geiten, enz. Men maakte aldus nuttig gebruik van overtollige gronden in de
tuinbouw.
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c. Schapen, geiten, varkens en pluimvee
Wij houden ons voor de statistieken van deze kategorie van vee bij de
landbouwtellingen van 1920, 1950 en 1960. De landbouwtelling van 1900
maakt inderdaad geen gewag van schapen, geiten en pluimvee, wel van
varkens.
Tabel XXVII - Statistisch overzicht van het aantal schapen, geiten,
varkens en pluimvee
Dierensoort

1920

Schapen
Geiten
Varkens
Pluimvee

33
43
133
1.877

1950
26
127

1960
11
4

354

257

3.829

6.038

Wij kunnen uit tabel XXVII onmiddellijk besluiten dat enkel het pluimvee
een aangroei kende, welke aanzienlijk is. Van het totaal aan pluimvee, dat
in 1950 3.829 bedroeg, waren er 2.988 leghennen; in 1960 waren er 3.830
leghennen op een totaal van 6.038. In 1950 stellen wij geen mesthoenders
vast; in 1960 daarentegen werden in totaal 1.375 mesthoenders geregistreerd.
De toename van het aantal leghennen en mesthoenders dienen wij te situeren in de vrij redelijke prijzen, welke de landbouwers voor de produkten
der leghennen en vooral voor de mesthoenders verkrijgen. Meteen zijn
wij dan beland in de veredelingssektor van de landbouwaktiviteit.
De stijging van het aantal leghennen in 1960 ten overstaan van 1950 was
50%. Het aantal braadkiekens bedroeg in 1960 1.375 tegenover o in 1950,
Het aantal ha weiland en grasland bedroeg in 1960 384 ha tegenover 345
ha in 1950. In dit jaar waren er 492 runderen, in 1960 was dit getal gestegen tot 600. De bijzondere teelten van een landbouwbedrijf, zoals aardappelen, tarwe, gerst, rogge, haver, enz., verminderden in zeer aanzienlijke
mate. De voedergewassen daarentegen stegen volgens een opmerkelijke
verhogingscoëfficient.
Zoals de evolutie van essentiële landbouwprodukten naar veredelingsprodukten van land- én tuinbouw van zeer groot belang is voor de Vlaamse landbouw in het algemeen, die hoofdzakelijk een veredelingsaktiviteit
voert, in dezelfde zin voltrekt zich ook de ontwikkeling in onze gemeente
op plaatselijk vlak, hetgeen bewijst dat de landbouwers van de gemeente
hun beroepskennis op een bevredigende wijze aan doorzicht en realiteitszin paren.
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4.2. De evolutie van land- naar glastuinbouw
Reeds vóór de tweede wereldoorlog was er in Wommelgem een mutatie
te bemerken in verband met de eigenlijke landbouwbedrijvigheid en de
tuinbouw. Maar eerst na wereldoorlog II schakelden talrijke boeren definitief over naar de tuinbouw, en speciaal gingen zij zich bezighouden
met het kweken van verschillende groenten onder glas voor de verkoop.
Aan de hand van de landbouwtellingen van 1929, 1950 en 1960 zullen wij
trachten een evolutie te schetsen van deze overschakeling van land- naar
tuinbouw en dan in het bijzonder de overschakeling van de groententeelt
in open lucht naar de teelt van groenten in warenhuizen of m.a.w. onder
glas of in serres.
Tabel XXVIII - Groenteteelt in open lucht en onder glas 15
Aard van de winning

1929

1950

1960

ha

a

ha

a

ha

a

1. Groenten in open lucht
2. Groenten onder glas'a^

47
1

27

64

23
12

70
19

11
32

22
43

Totalen

48

91

35

89

43

65

(a) Onder deze rubriek wordt bedoeld: de groentewinning in serres, in warenhuizen en
onder platte ramen.

Bij een eerste oogopslag kunnen wij uit deze tabel de volgende besluiten
trekken:
- de groententeelt in open lucht is met 3/4 verminderd op en tijdspanne
van 30 jaren;
- de groententeelt onder glas is in 1960 ten overstaan van 1929 met ongeveer 300 % gestegen;
- nochtans is de totaal beteelde oppervlakte in 1960 ten overstaan van
1929 verminderd met ongeveer 5 ha.
Deze oppervlakkige besluiten dringen echter niet ten volle door tot de
kern van het evolutieverschijnsel. Want niettegenstaande de totaal beteelde oppervlakte in 1960 5 ha minder bedroeg dan in 1929, is de produktie
van de tuinbouwaktiviteit wellicht verhonderdvoudigd.
In 1929teelde men47 ha groenten in openlucht en slechts 1,5 ha groenten
onder glas. Wij kunnen dus in dit geval wel spreken van tuinbouwers,
maar nog niet van hoveniers in de zin die wij hieronder verstaan. Wij bedoelen met deze term de tuinbouwers die als bedrijfshoofd een tuinbouwbedrijf besturen dat hoofdzakelijk bestaat uit verwarmde warenhuizen, waarin groenten worden geteeld voor de verkoop.
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In 1929 was er praktisch nog geen sprake van warenhuizen. Er werden
toen 29 serres geregistreerd met een totale oppervlakte van 4.977 m2 beteeld met groenten. De resterende oppervlakte glas bedroeg ongeveer 1,2
ha en zal hoofdzakelijk bestaan hebben uit platte ramen. Rond deze tijd is
er hoegenaamd nog geen sprake van warme warenhuizen en werden tomaten enkel in volle grond verbouwd.
Tussen 1929 en 1960 is er heel wat vooruitgang te noteren, op het gebied
van de moderne tuinbouwmethoden.
Beschouwen wij even het jaar 1950. Er werden toen nog 23,7 ha grond besteed aan groententeelt in open lucht. Tegenover deze van 1929 is dit een
vermindering van 50%. Als voornaamste teelten in open lucht kunnen
wij de wortelen en de kropsla vermelden. In 1950 zijn er ook 169 warenhuizen met een totale oppervlakte van 74.132 m 2 geteld. Wanneer wij uit
deze gegevens de gemiddelde grootte van een warenhuis afleiden, bereiken wij slechts 438 m 2 . Deze minieme grootte steekt schril af met de afmetingen van een warenhuis dat in latere jaren werd gezet, zoals verder in
deze studie wordt aangetoond. In 1950 werden nog veel groenten onder
platte ramen gewonnen; dat blijkt uit de telling: 21.410 ramen met een oppervlakte van 2,2 ha aan groenten. Dit laatste systeem (groententeelt onder glasramen) hebben de tuinbouwers van 1960 reeds lang verlaten, om
de eenvoudige reden dat er niet gans het jaar door kon geproduceerd
worden. Met het systeem der verwarmde warenhuizen, dat vrij algemeen
is te Wommelgem, kan de produktie gans het jaar doorlopen.
In 1960 werden nog 11,2 ha groenten in open lucht geteeld. De teelt onder
glas bedroeg een oppervlakte van ongeveer 32,5 ha. Op 15 mei 1960 werden er 31 ha serretomaten genoteerd; deze werden voor het grootste gedeelte gewonnen in verwarmde warenhuizen.
Wat voorzeker niet vreemd is aan de snelle ontwikkeling van de glastuinbouwbedrijvigheid te Wommelgem, is de oprichting van de Mechelse
Tuinbouwveiling te St.-Katelijne-Waver. In 1950 werd deze veiling, na jarenlange voorbereiding en met de hulp van de Belgische Boerenbond, opgericht en is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot de sterkste en modernste
veiling van het vasteland.
4.3. Beroepsaktiviteit der bevolking
In 1910 werden er in Wommelgem 3.236 inwoners geteld. Hiervan waren
er 1.816 inaktief en 1.420 oefenden een beroep of ambt uit of hadden een
betrekking in de industrie. De aktieve bevolking van de gemeente bedroeg dus 43,9% van het totaal.
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Tabel XXX: Analyse der inaktieve bevolking in 1910
Mannen

Vrouwen

Totaal

- afhangende van gezinshoofd
- renteniers, gepensioneerden

669
41

1.074
32

1.743
73

Totalen

710

1.106

1.816

Personen zonder beroep

Het blijkt uit deze tabel dat het merendeel der inaktieve bevolking in 1910
deel uitmaakte van een gezin, waarvan het gezinshoofd een beroep of
ambt uitoefende of elders als werknemer een betrekking had. Het percentage der inaktieve bevolking bedroeg in 1910 56,1 %; in 1947 was dit gestegen tot 59,1 %. De oorzaak van deze vermeerdering dienen wij vooreerst
te zoeken op het gebied van het onderwijs: terwijl in 1910 de schoolplicht
nog niet bestond, was het mogelijk dat de gezinshoofden hun kinderen
zeer vroeg lieten werk zoeken ofwel als helper of helpster ergens een betrekking bezorgden; deze laatste groep wordt in de tienjaarlijkse volkstellingen wel degelijk bij deberoepsaktieve personen geteld. Tussen 1910 en
1947 is ook de mentaliteit der gezinshoofden veranderd in deze zin dat zij
eerder geneigd zijn hun kinderen langer dan de schoolplicht dit vereist te
laten schoollopen, zowel in humaniora, in technische scholen (vooral) als
zelfs naar de universiteiten. Dit komt ook tot uiting op plaatselijk en regionaal vlak. Het is dus ook vanzelfsprekend dat de schoolgaande jeugd
het absoluut aantal inaktieve personen komt vergroten. Vandaar dat het
percentage van 1947 van de inaktieve bevolking te Wommelgem 3,6 % hoger lag dan dit van 1910. Volgens de gegevens er Algemene Volkstelling
van 31/12/1961 bedroeg het percentage er inaktieve bevolking zelfs 63,3 %,
of in absolute cijfers uitgedrukt betekent dit dat op een totaal van 8.143 inwoners 5.151 inaktief zijn.
Een tweede grote oorzakelijkheidsfaktor van de percentsgewijze verhoging der inaktieve bevolking dient gesitueerd te worden in de verouderingstendens der bevolking. Op nationaal vlak veroudert de bevolking in
aanzienlijke mate; vanzelfsprekend komt ook op plaatselijk vlak deze tendens tot uiting. Wij verwijzen hiervoor naar 3.3. waarin wij de leeftijdsstruktuur der bevolking te Wommelgem uitvoerig hebben besproken.
De geleidelijke vermindering van de aktieve bevolking zowel wat betreft
het Rijk, de provincie en het arrondissement Antwerpen en de gemeente
Wommelgem stelt alzo de algemene tendens in het licht.
De tewerkstelling volgens het beroep bij de mannen en de vrouwen ontleden wij aan de hand van gegevens uit de Volkstelling van 1910 en 1961.
Wij vestigen hier de aandacht op het feit dat werklieden en bedienden in
één klasse zijn bijeengebracht.
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Tabel XXXI - Analyse van de beroepsaktiviteit bij de twee geslachten in
1910
Aard van het beroep
Loon- en weddetrekkenden
Land- en tuinbouw en
help(st)ers
Zelfstandigen, vrije beroepen
en helpers

Man

Vrouw

Totaal

t.o.v. 1.420

513

81

594

41,8

332

258

590

41,5

106

130

236

16,7

Wij laten hierop onmiddellijk de cijfers volgen, welke de Volkstelling van
31/12/1961 ons verschaft.
Tabel XXXII - Analyse van de beroepsaktiviteit bij de twee geslachten in
1961
Man

Vrouw

Totaal

%
t.o.v. 2.992

Loon- en weddetrekkenden
Land- en tuinbouw en
help(st)ers
Zelfstandigen, vrije beroepen
en helpers

1.902

406

2.308

77,1

218

21

239

8,0

321

124

445

14,9

Totalen

2.441

551

2.992

100,0

Aard van het beroep

Wanneer wij beide tabellen tesamen beschouwen, stellen wij volgende
markante feiten vast.
i. De eerste rubriek, welke de loon- en weddetrekkenden aanduidt, toont
ons een opmerkelijke evolutie der arbeidskrachten in de gemeente. Waar
zij in 1910 slechts 41,8% vertegenwoordigden van de 1.420 aktieve personen, die Wommelgem toen telde, behalen zij nu een cijfer, dat het belang
van hun groep uitgesproken illustreert: 77, i % of in absolute cijfers omgezet betekent dit dat er 2.308 werklieden en bedienden begrepen zijn op
een totaal van 2.992 aktieve personen. Van deze 2.308 loon- en weddetrekkenden zijn er 74,3 % werklieden, zowel mannen als vrouwen, en 25,7 %
bedienden van beider geslacht. Wij stellen aldus vast dat de klasse der
werklieden de overgrote meerderheid vormt van de aktieve Wommelgemse bevolking.
Elders in deze studie hebben wij de mening vooropgezet dat de gemeente
Wommelgem evolueert van louter agrarische gemeente naar een zuiver
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woningdorp; de arbeiders vestigen zich in de onmiddellijke omgeving
van hun arbeidsterrein en vermits Wommelgem gelegen is op slechts enkele kilometers van Antwerpen en de geïndustrialiseerde randgemeenten, is het te begrijpen dat zij de gemeente verkiezen om er hun woonplaats te maken. Dit evolutieverschijnsel vinden wij ook enigszins weerspiegeld in onze volgende bemerking.
2. De bevolking welke aktief in de land- en tuinbouw is ingeschakeld verliest gevoelig terrein. In 1910 bedroeg dit percentage 41,5% en op
31/12/1961 was dit nog slechts 8%. Dit gevoelig verlies moet echter bekeken worden in het kader van de algemene evolutie in het absoluut bevolkingscijfer. De bevolking steeg van 1910 tot 1961 in absolute cijfers van
3.236 tot 8.143. Waar de arbeidsbevolking gedurende deze periode zeer
snel is gestegen, is dit niet het geval met de boerenbevolking; integendeel
zelfs, de land- en tuinbouwbevolking is, voor zover zij niet is gedaald, dan
toch gekenmerkt door een stagnatie.
Bovendien moeten wij hieraan nog een tweede bemerking toevoegen: bij
de groep 'land- en tuinbouwers en helpsters en helpers' dient rekening
gehouden te worden met het feit dat talrijke echtgenoten van de land- en
tuinbouwers verklaarden dat zij zich uitsluitend met het huishouden bezig houden, alhoewel in de praktijk de echtgenote een 'loontrekkende'
vervangt.
In derde instantie konfronteren deze cijfers ons met een ander akuut probleem. Er bestaat in iedere mens de drang naar een betere levensstandaard. Traditioneel echter is de landbouwersstand een bevolkingsgroep
met bescheiden behoeften. Het bedrijfsinkomen wordt veeleer bekeken
als middel om het bedrijf zelf uit te bouwen dan tot materiele verbetering
van de levenswijze. Op dit gebied doet zich een evolutie voor, gedeeltelijk
zelfs onder de dwang der omstandigheden. Zo moet de boer zijn kinderen bij gebrek aan plaatsingsmogelijkheden in de landbouwaktiviteit, de
kans geven zich voor te bereiden voor een ander beroep. In plaats van zo
haast mogelijk helpers te kunnen inschakelen staat hij voor opvoedingsproblemen, welke een ware kettingreaktie van behoeftenstijging teweegbrengen.
Deze drie verklaringen doen niets af aan het feit dat de land- en tuinbouwersstand in onze gemeente is teruggedrongen tot een kleine minderheidsgroep.
3. De klasse der zelfstandigen, der vrije beroepen en help(st)ers bedroeg
in 1910 16,7%, in 1961 14,9% van de totale aktieve bevolking der gemeente. Nochtans heeft deze groep in belangrijkheid niets verloren. Hier ook
doet zich het verschijnsel voor dat de stijging van het aantal zelfstandigen en vrije beroepen hoegenaamd niet parallel loopt met de toename
van de bevolking in absolute cijfers. Vandaar dat het percentage van 1961
een weinig is gedaald ten overstaan van dit van 1910.
De toestand van de aktieve bevolking, zoals hij zich te Wommelgem op
31/12/1961 expliceert, kunnen wij als volgt samenvatten:
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- meer dan 3/4 van de aktieve bevolking behoort tot de stand der loon- en
weddetrekkenden;
- 15 % der aktieve bevolking bestaat uit zelfstandigen en vrije beroepen
en helpers of helpsters;
- de land- en tuinbouw omvat 8 % van de aktieve bevolking.
Tot slot van dit paragraaf over de beroepsaktiviteit der bevolking wijden
wij nog enkele beschouwingen aan de mobiliteit der aktieve personen
volgens de verschillende beroepen. Wij baseren ons hiervoor op gegevens verstrekt op de formulieren der recente Volkstelling van 31/12/1961.
a. Mannen.
In Wommelgem bedroeg het totaal loon- en weddetrekkend personeel
1.902. Hiervan waren er 1.491 loontrekkenden en 411 weddetrekkenden.
Van deze i .491 loontrekkenden vinden slechts 138 werk in eigen gemeente en 1.353 verlaten dagelijks hun woonplaats om elders hun dagtaak te
vervullen.
Van de 411 weddetrekkenden zijn er 56 terwerkgesteld in eigen midden.
355 begeven zich dagelijks naar hun werk, met allerhande vervoermiddelen, buiten de gemeente. Hun werkterrein ligt voor 90 % in Antwerpen.
b. Vrouwen.
Het totaal loon- en weddetrekkenden was 31/12/1961 406; hiervan waren
er 226 loon- en 18- weddetrekkenden. Van deze 226 loontrekkenden zijn er
49 vrouwen tewerkgesteld te Wommelgem. Hieronder zijn er 33 ongehuwd en 16 gehuwd. 177 vrouwen, waarvan er 102 zijn gehuwd, verlaten
dagelijks de gemeente om te kunnen bijdragen tot de gewone en luxebehoeften van het gezin.
Van de 180 weddetrekkende vrouwen zijn er 49 - waaronder 42 ongehuwd - in eigen gemeente tewerkgesteld. Buiten het grondgebied der gemeente vinden 134 elders werk, waarvan er 86 ongehuwd zijn.
In de land- en tuinbouw zijn er 17 ongehuwde helpsters en 4 gehuwde
vrouwen werkzaam.
4 4. De handelsbedrijvigheid
Zoals blijkt uit de bestudering van de aktieve bevolkingsgroep, is de
groep er zelfstandigen en vrije beroepen in 1961 een weinig gedaald ten
overstaan van 1910, wat betreft de percentsgewijze deelname aan de aktieve bevolking. In deze paragraaf echter bekijken wij de groep der zelfstandigen, meer bepaald de winkeliers, vanuit het standpunt der handelsbedrijvigheid.
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i. Aantal inrichtingen van klein- en groothandel.
Vermits de Algemene Volks-, Nijverheids- en Handelstelling van 1910
geen onderscheid maakt tussen klein- en groothandel en tussen inrichtingen met en zonder bezoldigd personeel, moeten wij ons beperken tot deze van 1947 en een verslag dat op 11 februari 1957 op last van het gemeentebestuur werd opgesteld.
Tabel XXXIII - Aantal inrichtingen (met en zonder bezoldigd personeel)
van klein-, groot- en van klein- en groothandel in de gemeente
Wommelgem in 1947 en 1957
Aard van de inrichtingen
1. Groothandel
- met bezoldigd personeel
- zonder bezoldigd personeel
2. Kleinhandel
- met bezoldigd personeel
- zonder bezoldigd personeel
3. Groot- en kleinhandel
- met bezoldigd personeel
- zonder bezoldigd personeel
Totalen

1947

1957

3
1

7
13

122

20
174

4

4
4

130

222

Wij kunnen uit deze gegevens besluiten dat de handelsinrichtingen te
Wommelgem een kentering en evolutie in de goede zin meemaken. Terwijl in 1947 de handelaars er praktisch geen bezoldigd personeel op na
hielden, heeft men het in 1957 toch over een andere boeg geworpen;
nochtans blijft het aantal handelszaken zonder bezoldigd personeel nog
steeds overwegend. Dit blijkt uit onderstaand samenvattend staatje.
Tabel XXXIV - Aantal inrichtingen met en zonder bezoldigd personeel.
Totalen in 1947 en 1957
Handelsinrichtingen
1. Totaal der handelszaken met bezoldigd personeel
2. Totaal der handelszaken zonder bezoldigd
personeel
Bron: Tabel XXXIII.

1947

1957

3

31

127

191

Terwijl in 1947 het aantal handelsinrichtingen met bezoldigd personeel
slechts 2,3 % van het algemeen totaal der handelszaken bedroeg, was dit
percentage in 1957 reeds gestegen tot 13,9%, hetgeen een aanzienlijke
verbetering betekent van de materiele en sociale toestand der handelaars.
Nochtans blijft het overgrote deel, t.w. 86, i % der handelszaken zonder
bezoldigd personeel. Het nationaal verschijnsel uit zich eveneens op het
gemeentelijk vlak: vele handelszaken worden gedreven door vrouwen,
zodat zij de verdiensten van het gezinshoofd, dat elders werkt, kunnen
aanvullen met de opbrengsten van hun handelszaak.
2. Aantal tewerkgestelde personen in de handelsinrichtingen
Dat het aantal tewerkgestelde werklieden en bedienden in handelszaken
te Wommelgem gevestigd, sinds 1947 een hoge vlucht heeft genomen,
moge blijken uit de tabel, welke hierop volgt.
Tabel XXXV - Aantal tewerkgestelde personen in de handelszaken te
Wommelgem in 1947 en 1957
Aard der tewerkgestelden

1947

Bedienden
Werklieden
Helpers

6
41

Totalen

47

1957
12
118
130

Bij de volkstelling van 1947 werden er geen bedienden genoteerd. In 1957
waren er 12. In 1947 telde men 6 werklieden en tien jaren later 118. In de
handelszaken waren er in 1947 41 helpers werkzaam, in 1957 werd er
geen enkele helper meer geregistreerd. Wij moeten bij deze beoordeling
nochtans rekening houden met de mentaliteit van de bevolking: 'staan zij
wel degelijk objektief tegenover een volkstelling?' O.i. geldt bij velen nog
de mening dat een volkstelling wel een fiskaal staartje zou kunnen hebben; daardoor zijn zij geneigd hun personeel slechts aan te geven als helpers in de zaak en zijn zij ervan overtuigd hun zaak en zichzelf een goede
dienst te hebben bewezen. Dat deze 'idee fixe' in 1947 algemeen gangbaar
was - de tweede wereldoorlog heeft daartoe in zekere mate bijgedragen - laten de cijfers uit tabel XXXV ons vermoeden. Geleidelijk echter
wint de objektiviteit in deze aangelegenheden terrein.
3. Aantal kleinhandelszaken - Belang en verscheidenheid
Wij beperken ons tot een vergelijkingstabel, waarin wij de kleinhandelszaken ontleden naar de verkoop in 't klein der verschillende produkten,
voor de jaren 1910 en 1947.
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Tabel XXXVI: Aantal inrichtingen voor kleinhandel naar de aard van de
handel in de gemeente Wommelgem in 1910 en 1947.
VolgAard van de handel: produkten der
nummer
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1910

1947

onbereide landbouwnijverheid
mijnen, groeven en graverijen
voedingsnijverheid
tabaknijverheid
scheikundige nijverheid
houtnijverheid, stoffering, constructie
papiernijverheid
drukkunst
huiden- en ledernijverheid
textiel- en kledingsnijverheid,
modeartikelen
keramische en glasnijverheid
nijverheid van ruwe en bewerkte metalen
kunst en precisienijverheid
verkoop van verscheidene artikelen en
andere handelszaken niet eerder genoemd

7
2
30
-

11
3
57
5
3
5
2
1
6

2
2
1
-

14
9
1

3

5

Totalen

47

122

De belangrijkste wijzigingen, welke zich tussen 1910 en 1947 hebben
voorgedaan in de struktuur der kleinhandelszaken, zijn op allerlei gebieden te vermelden. De handelszaken welke de verkoop verzorgen van de
produkten der voedingsnijverheid, der visvangst en der landbouwvoortbrengselen, bestemd tot onmiddellijke konsumptie, kennen vanzelfsprekend de belangrijkste vooruitgang: in 1910 bedroeg het aantal handelszaken van deze rubriek 30, in 1947 was dit gestegen tot 57. Op de tweede
plaats komen de handelaars in modeartikelen en in produkten van de textiel- en kledingsnijverheid met een aangroei van 12 handelszaken. Daarna volgen, in dalende lijn van belangrijkeid, de handelszaken van ruwe
en bewerkte metalen (+ 8), deze welke de produkten der huiden- en ledernijverheid verkopen ( + 6), de tabakswinkels en meubel-, stofferings- en
constructiehuizen ( + 5); veekooplieden en kooplieden in paarden, honden e.d. ( + 4).
Wat nu de vermoedelijke - wij kunnen dit niet door officiële cijfers bevestigen - evolutie was der kleinhandelszaken gedurende de periode
1947-1960, verloopt eerder in de richting der luxe- en andere weelde-produkten. Vanzelfsprekend zijn de voedingswinkels eveneens in aantal toegenomen, maar de aandacht der bijgekomen winkeliers is vooral gericht
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geweest naar de sektor der weelde-behoeften en naar die behoeften, welke gericht zijn op de sektor van de hout- en bouwnijverheid. Deze hebben
tussen 1947 en 1960 een hoge omzet gekend van die produkten welke nodig zijn geweest voor het bouwen, voleinden en inrichten van een woning en waarvan in bepaalde perioden de vraag in hoge mate het aanbod
overtrof.
4.5. De industriële bedrijvigheid
De industriële bedrijvigheid te Wommelgem was tot in 1950-60 nog in
haar kinderschoenen en getuigde niet van een snelle ontwikkeling. Het
aantal nijverheidsinrichtingen met en zonder loontrekkend personeel in
1956 kan in onderstaande tabel als volgt worden samengevat.
Tabel XXXVII - Aantal nijverheidsinrichtingen op 31/12/1956
Aantal nijverheidsinrichtingen
1. zonder loontrekkend personeel
2.

met 1 tot minder dan 5 personen
met 5 tot minder dan 10 personen
met 10 tot minder dan 20 personen
met 20 tot minder dan 30 personen
met 30 tot minder dan 50 personen

Totaal aantal bedrijven

Aantal bedrijven
9
38
3
4
2
1
57

Bron: Gemeentearchief van Wommelgem; verslag over de toestand der gemeente,
opgesteld op 11/2/1957.

Het totaal der nijverheidsinrichtingen te Wommelgem gevestigd op
31/12/1956 bedroeg aldus 57. Hiervan waren er 9 welke geen personeel tewerkgesteld hadden. In de bedrijven met bezoldigd personeel arbeiden
in totaal 233 personen. De Wommelgemse bedrijven hebben aldus een gemiddelde arbeidsbezetting van 5 wedde- of loontrekkende arbeidskrachten. Dit is zeer gering en op plaatselijk vlak zelfs van generlei betekenis.
De verdere analyse van deze tabel geeft ons dat er slechts één nijverheidsinrichting is met meer dan 30, doch minder dan 50 werklieden en bedienden: 'Chocolaterie Gudrun', een firma welke pralines en fijne chocolaterie vervaardigt. In hoofdzaak bestaan de werkkrachten uit jonge meisjes
die zorg dragen voor het inpakken. De arbeidsbezetting van dit bedrijf
schommelt aanzienlijk zodat dit aantal tewerkgestelde personen slechts
een gemiddeld jaarcijfer vertegenwoordigt.
De firmanaam van de nijverheidsinrichtingen met meer dan 10 werklieden of bedienden was in 1956:
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'Antwerps Metaalbedrijf'
'Vibracomptoir'
'N.V. Vitra'
In 1960 was de toestand enigszins gewijzigd in die zin dat het aantal arbeidskrachten in het ene bedrijf aanzienlijk verminderde terwijl in andere instellingen het tewerkgesteld personeel op peil werd gehouden of
zelfs vermeerderde, zodat wij andere bedrijven dan in 1956 met de grootste arbeidsbezetting aantreffen.
Tabel XXXVIII - Aantal nijverheidsinrichtingen op 31/12/1960
Aantal tewerkgestelden

Aantal bedrijven

1. zonder loontrekkend personeel
2. met 1 tot minder dan 5 personen
met 5 tot minder dan 10 personen
met 10 tot minder dan 20 personen
met 20 tot minder dan 30 personen
met 30 tot minder dan 50 personen

48
5
5
2
1

Totaal aantal bedrijven

61

Bron: Gemeentearchief van Wommelgem.
(a) niet vermeld in 1960.

Tegenover 48 bedrijven in 1956 is het aantal nijverheidsinrichtingen te
Wommelgem met bezoldigd personeel gestegen tot 61. Het totaal aangegeven werkkrachten in 1960 tewerkgesteld, bedraagt 286 personen. De
gemiddelde bedrijfbezetting is in 1960 4,7 tegenover 5 in 1956. Er zijn aldus bedrijven bijgekomen welke weinig of geen personeel tewerkstellen.
Het totaal aantal arbeidskrachten (286), welke door de respektievelijke bedrijven op de gemeentelijke diensten werden aangegeven om hierop het
gemeentelijk belastingstelsel van 100 F per tewerkgestelde arbeidskracht
toe te passen, is als volgt over de verschillende bedrijven verdeeld. Wij
nemen hier de jaarlijkse gemiddelde arbeidsbezetting.
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Tabel XXIX - Aantal tewerkgestelde personen per bedrijf in 1960
Naam en aard van het bedrijf
1. Bedrijf met 30 tot < 50 personen
- N.V.Vitra
2. Bedrijven met 20 tot < 30 personen
- Vibracomptoir
- Antwerps Metaalbedrijf N.V.

Aantal
35
26
22
48

3. Bedrijven met 10 tot < 20 personen

-

Plastibel
Brouwerij BeirensV.O. G. N.
Vleeswarenfabriek Van der Pluym & Zn
Chocolaterie Gudrun
Houtnijverheid L. Somers

19
18
14
13
13
77

4. Bedrijven met 5 tot < 10 personen

-

Houtzagerij We Borremans & Zn
Centrale verwarming Plompen
Chocolaterie Bemande
Vleeswarenfabriek Van Genechten
Lederbewerking 'Elite'

6
6
5
5
5
27

5. Bedrijven met 1 tot < personen

- 48 bedrijven
Totaal der tewerkgestelde personen

99
286

Van de vier eerste kategorieën nijverheidsinrichtingen zijn er 8 in totaal
gevestigd langsheen de Herentalsebaan, de rechtstreekse verbindingsweg Wommelgem-Antwerpen. Eén van de bedrijven uit de tweede kategorie was gevestigd in de omgeving van het Albertkanaal, vermits de
grondstof nodig tot het vervaardigen der eindprodukten, per kanaalschip
moest worden aangevoerd.
Om de enorme evolutie van de industriële bedrijvigheid in Wommelgem
gedurende de laatste 28 jaren duidelijk tot uiting te laten komen, is het
aangewezen deze cijfers uit 1960 te vergelijken met de door de gemeenteontvangerij ter beschikking gestelde huidige gegevens van 1988, dienstig
voor het heffen van de plaatselijke belasting op het tewerkgestelde personeel.
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Tabel XL: Aantal tewerkgestelde personen per bedrijf in 1988
Naam van het bedrijf

Aantal
tewerkgestelden
in 1988

1. Bedrijf met > 200 personen tewerkgesteld
- N.V. Pluma, Torenstraat
2. Bedrijven met > 100 personen tewerkgesteld
- C.G.R. Benelux, Gulkenrodestraat
3. Bedrijven met 50 tot < 100 personen
- N.V. Bopack, Uilenbaan
- N.V. ITT, Uilenbaan
- N.V. Colette Machines, Keerbergen
- N.V. MASSIVE, Uilenbaan
- N.V. Alpagro, Nijverheidsstraat
- N.V. Lyfra, Herentalsebaan
- N.V. Alcagro, Uilenbaan
- N.V. Vitra, Gulkenrodestraat
- N.V. Blonde, Herentalsebaan
4. Bedrijven met 30 tot < 50 personen
- Thomson Medical Benelux,
Gulkenrodestraat
- N.V. Décorophone, Jacobsveldweg
- N.V. Heylen Trans, Rollebeekstraat
- N.V. Postland, Uilenbaan
- Bvba Drukkerij Smits, Herentalsebaan
- Pvba Asete, Nijverheidsstraat
- Gervais Danone, Magazijn
Herentalsebaan
- N.V. Demandé, Herentalsebaan
- N.V. HGC, Nijverheidsstraat
- N.V. Pelikan, Nijverheidsstraat
- N.V. James Walker, 't Serclaesdreef
- N.V. Zeelandia-Troch, Nijverheidsstraat
- Bvba Elka, voorheen Fortbaan
- N.V. Fabo, Torenstraat
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Kumul

276

276

131

407

95
85
84
74
69
63
59
58
52
639

1.046

47
44
43
41
38
37
33
32
31
30
30
30
30
508

1.554

5. Bedrijven met 20 tot < 30 personen
- N.V. Borremans, Herentalsebaan
- N.V. Raneste, E 313
- Pvba Van Kerckhoven & Zonen,
Herentalsebaan
- N.V. Mokafina, Nijverheidsstraat
- D.M.D., Wijnegemsteenweg
- N.V. Hocké, Nijverheidsstraat
- N.V. Laroy, Jacobsveldweg
- Pvba Van Genechten, Herentalsebaan
6. Bedrijven met 10 tot < 20 personen
- N.V. BTO, Ternesselei
- Pvba Bakkerij De Raedt, Veldstraat
- N.V. Grafa, Herentalsebaan
- Pvba Europ Decor, Herentalsebaan
- Bvba Valobind, Uilenbaan
- Pvba Elite, Wiekenstraat
- N.V. Heras Hekwerk, Jacobsveldweg
- N.V. Gr af o, Autolei
- N.V. Peetermans, Wijnegemsteenweg

28
27
25
24
22
22
22
20
190

1.744

19
19
19
18
18
17
17
16
16
159

1.903

Deze tabel rangschikt enkel de Wommelgemse bedrijven, die meer dan 10
personeelsleden tewerkstellen. Het belastingsreglement op het tewerkgesteld personeel vermeldt immers dat de eerste 10 personeelsleden vrijgesteld worden van de plaatselijke belasting op het tewerkgesteld personeel; deze bedrijven zijn hier dus niet opgenomen.
In 1960 werkten in totaal 160 personeelsleden in 8 bedrijven met 10 en
meer arbeidskrachten. En 28 jaren later werden 1.903 personen geregistreerd in 42 bedrijven met meer dan 10 arbeidskrachten.
Het is zonder meer duidelijk dat de aanleg van de Boudewijn-autosnelweg E 313 de grote oorzaak van de industrialisatiegolf in de jaren 60 is geweest. We hoeven slechts de drie verkeerswegen langsheen de autosnelweg, Nijverheidsstraat, Uilenbaan en Jacobsveldweg, uit de tabel te nemen en we registreren reeds 17 bedrijven met niet minder dan 729 personeelsleden.
Wanneer we de bedrijven, gevestigd langsheen de Herentalsebaan en
daarop uitgevende straten, afzonderlijk beschouwen, komen we aan 15
bedrijven met 619 personeelsleden. In totaal brengen deze getallen ons
op 32 bedrijven met 1.348 arbeidskrachten, gevestigd langsheen de twee
belangrijkste verkeerswegen op Wommelgems grondgebied.
Deze industrialisatievlucht illustreert het belangrijke kenmerk van Wommelgem: de uiterst gunstige regionale ligging tussen de wereldhaven
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Antwerpen en het gebied dat wij in de regel 'de Kempen' noemen. De autosnelweg E 313 is op het huidig ogenblik en ook in de onmiddellijke toekomst voor onze gemeente en voor de algemene welvaart in de Kempen
van uitzonderlijke betekenis:
'De aanleg van de autostrade Antwerpen-Luik-Duitsland is vooral uiterst
waardevol omdat zij wordt aangelegd langsheen het Albertkanaal. De terreinen langsheen deze beide moderne verkeerswegen zullen voortaan
een grote aantrekkingskracht uitoefenen op de nijverheid, die zo noodzakelijk is om de snel-aangroeiende Kempense bevolking arbeid op eigen
bodem te bezorgen.'
Het is hier overduidelijk dat industrialisatie enorme voordelen voor de
Wommelgemse bevolking oplevert. Het partikulier initiatief en de gemeentelijke overheid kunnen er samen veel toe bijdragen, opdat de voor
industrialisatie voorbestemde gebieden zouden ontsloten worden.
Op dit plan is er voor de gemeente-overheid inderdaad een belangrijke
ekonomische taak weggelegd. De gemeente was vroeger louter een bestuursgemeente, die de openbare orde handhaafde, de diensten van de
burgerlijke stand en de bevolking verzekerde, het gemeentelijk patrimonium beheerde, gemeentelijke wegen aanlegde, in de behoeften aan algemeen basisonderwijs voorzag en voor dit alles belastingen inde.
Geleidelijk ging de gemeente zich verder gelasten met het verzekeren van
de nutsvoorzieningen (gas, electriciteit, riolering, waterleiding en kabelvoorzieningen] en met de volkshuisvesting.
Naast een bestuursgemeente moet Wommelgem ook een welvaartsgemeente worden, welke een plaatselijk sociaal en ekonomisch beleid
waarborgt.

Voetnoten
1. Deze telresultaten werden ons ter beschikking gesteld door het Ministerie van Openbare Werken.
2. Bodemkaart van België - Verklarende tekst bij het kaartblad Borgerhout 28E door F.
De Coninck, Centrum voor Bodemkartering, 1960.
3. Naamkunde, i8e jg. 1986, aflevering 1-4, pag. 13.
4. Twintig eeuwen Vlaanderen, deel 8 'De Vlaamse Gemeenschap', II Bevolking, 1978,
Heideland-Orbis n.v., Hasselt.
5. Prof. Dr. K. Van Isacker, Mijn land in de kering 1830-1980, deel I. Een ouderwetse wereld 1830-1914, Uitg. De Nederlandse Boekhandel, Antwerpen-Amsterdam, 1980.
6. id. pag. 12.
7. id. pag.49e.v.
8. Dr. J. Smits, Zetboek uit 1669, De Krijter, i ie jg. nr. 2, juni 1976, pag. 36 e.v.
9. Fr. Goris, De telling van 1709, De Krijter, 46 jg. nr. 3, juni 1969, pag. 41 e.v.

310

10. Fr. Goris, De paarden van Wommelgem in 1734, De Krijter, 46 jg. nr. 5, nov. 1969, pag.
84e.v.
11. Deze telling bevindt zich in het Dokumentatiecentrum van de heemkring De Kaeck.
12. Deze statistieken en volgende komen uit een niet gepubliceerde studie over 'Wommelgem, sociaal-ekonomische struktuur van een Antwerpse randgemeente', 1962. Deze
studie berust in het Dokumentatiecentrum van de heemkring De Kaeck.
13. id.
14. id.
15. id.

Eerste steenlegging van de Boudewijnsnelweg door Minister Van Audenhove
op 12.11.1956. (Gebofot)

Het kerkelijk Wommelgem

ALOIS SLEDSENS

De geboorte van een parochie en een kerk
Wanneer de kerk van Wommelgem, toegewijd aan de HH. Petrus en Paulus, precies werd gebouwd, zal meer dan waarschijnlijk een raadsel blijven. De dorpskerk kan er gekomen zijn in de 8ste of bij de aanvang van de
9de eeuw, vermoedelijk tussen de jaren 726 en 836, zegt Floris Prims.
Ofschoon Prims fantastisch en verdienstelijk werk heeft geleverd, is hij
'door overhaasting' 1 niet altijd betrouwbaar. Niettemin is er het testament van St-Willebrordus, waarover nochtans ook betwistingen bestaan.
Oorspronkelijk is het testament opgesteld in het zesde jaar der regering
van Theodirus (726). St-Willibrordus werd omstreeks 658 geboren, werd
priester gewijd in 690, bisschop in 739 en overleed op 7 november 739.
Zijn testament werd in 1190 opgenomen in 'Liber Aurens Epternacensis':
'Rohingus heeft mij geschonken de kerk, zich bevindende in de versterking Antwerpen, op de stroom de Schelde, in het land van Rijen, met haar
afhankelijkheden, genaamd Bacwaldus, Wimilicheno, Furgelarus'.
Rohingus is de eerste gezagdrager in het Antwerpse gewest omstreeks
7002. Prims heeft Furgelarus vereenzelvigd met Rijkevorsel (Forsela in
i I94J 3 . Over Bacwaldus twijfelt Prims: is het Boechout? Prims durft evenwel Malle te veronderstellen. Maar Wimilicheno is zonder enige twijfel
Wommelgem. Immers, in 1261 schrijft men Wimmelgheim; in 1286 Wimbelgem. 'Bovendien,' aldus steeds Prims. 'stellen we vast dat het Antwerpse Kapittel te Wommelgem grote bezittingen heeft die St-Willibordusgoederen heten. Verschillende stukken land dragen de Willibrordusnaam'.
J.B. Stockmans en Fr. Nooyens hebben een zeer uitvoerige studie gemaakt over het testament van Rohingus, dat in 1191 herschreven werd
door de Epternachmonniken. Ten gevolge van de inval der Noormannen
in 836, was de abdij van Epternach heel wat aan archiefmateriaal kwijt
geraakt. Ook het testament van Rohingus was zoek. Stockmans meent dat
de abten er zelfs in lange tijd niet meer hebben naar omgekeken. Tot in
1191 de giftbrieven werden teruggevonden 4 . In het testament komen de
plaatsen Hiutha, Sprusdare en Winlindechim of Winlindechem voor, die
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Het testament van Rohingus bevindt zich in de Forschungsbibliothek Gotha (DDR). Na
een druk gevoerde briefwisseling, gaf Direktor Dr. Helmut Claus op 2. i o. 1987 toelating
de toegezonden fotokopiën te publiceren. De namen Wommelgem zijn te vinden op de
derde laatste regel van kopie i en op de vijfde laatste regel van kopie 2.

Stockmans niet onmiddelijk durft verklaren. Maar 'zoveel is zeker, dat
Winlindechem met zijne huizen, keuken en lijfeigenen een voor die tijd
niet onaanzienlijke plaats moet geweest zijn' 5 .
Volgens Prims is Rohingus de eerste gezagsdrager in het Antwerpse; zijn
'regia villa' lag onder Deurne nabij het hof 'Ter Nesse, geheten Weimodo',
nu Tweemontstraat. Rohingus (ook Ranchingus), edelman en heer van
Deurne, was gehuwd met Bebelina. Van zijn vader erfde hij de villa
Sprusdare (Mijlen + Viersel?); van moederszijde was hem Winlindechim
ten deel gevallen. Omdat de Willibrordusabdij heel wat bezittingen had
in Wommelgem, en dat niet het geval was in Wijnegem, moet Winlindechim 'stellig Wommelgem' zijn 6 .
De Rohingusoorkonden en het testament van Willebrordus, waarop de
geschiedenis en de kerstening van Antwerpen, Deurne en Wommelgem
bijna uitsluitend berusten, hebben heel wat historici beziggehouden,
o.m. L. de Wachter, P.C. Boeren, L. van der Essen, J. Laenen, N. Goetzinger, Fl. Prims, A. Poncelet, C. Wampach, e.a. Alle problemen hieromtrent
hebben nooit een bevredigende oplossing gekend, maar Fr. Nooyens
twijfelt geen ogenblik aan de echtheid van het testament.
De meeste historici die de vroegste Antwerpse geschiedenis en het ermee
verbonden probleem van de missionering van Eligius, Amandus en Willebordus hebben bestudeerd, zijn van mening dat de 'ingweoonse nederzettingen' afkomstig zijn onmiddellijk vóór of met de komst van de Franken 7 .
De vervalsing van de Rohingusoorkonden heeft niemand kunnen bewijzen. J. Laenen beoordeelde ze als onecht, wat door Floris Prims fel bestreden is geweest. Ook F. Nooyens hecht weinig of geen geloof aan de stellingname van Laenen. 'We geloven niet dat het de moeite loont de bezwaren van Laenen punt voor punt te onderzoeken. De meeste van zijn bedenkingen i.v.m. de echtheid van de drie dokumenten - niet die i.v.m
hun vermeende draagwijdte - werden reeds lang weerlegd. Ofwel zijn
ze ongegrond, ofwel zijn ze verklaarbaar door de werkwijze van de Echternachse monniken en door de vorm waarin de Rohingusoorkonden
werden overgeleverd 0 . Nooyens noemt de uitspraken van Laenen 'al te
lichtzinnig'.
In het jaar 726 schonk Robingus dus goederen aan de kerk van Antwerpen, 'waarvan Willebrord de episcopus, de eigenaar of kerkheer is, nl.
een villa op de Nete ('Sprusdare' of 'Perpusdare') en de helft van de villa
Wommelgem' 9 .
De oudste kerken in ons land zijn toegewijd aan de heiligen Petrus en
Paulus10, wat o.m. het geval is met de kerk van Leuven. De eerste geloofsprediker in het aloude land van Rijen was de H. Eligius, bisschop van
Doornik. Hij predikte o.m. in Antwerpen in 639. Eligius is overleden na
665. Na Eligius kwam Amandus (t 684), die binnen de Antwerpse burcht
de eerste kerk stichtte en deze aan de HH. Petrus en Paulus ging toewijden. De kerk is in 836 door de Noormannen afgestookt 'en wanneer we
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weder van Antwerpen vernemen, is deze parochie aan S. Michiel toegewijd. We leiden daaruit af, dat de eerste bidplaats te Wommelgem, bij toedoen van de eigenares, namelijk de kerk van Antwerpen, is georganizeerd geraakt tussen 726 en 836. Ware Wommelgemkerk na de Noormannen gesticht, ze zou St.-Michiel voor patroon hebben'11.
Aanvankelijk moet de kerk van Wommelgem maar één patroon gehad
hebben. In de 146 eeuw gebruikten de schepenen van het dorp het wapen
van Jan van Immerseel als zegel: 'de drie sleutels rond het schild zinspelen op de dorpspatroon Sint Pieter' 12 .
Een oude aflaatsvergunning, gedagtekend in Rome 17 april 1289, noemt
enkel de heilige Petrus (Parochialis Ecclesia Sancti Petri de Wummelghem)13. Pastoor Geens (1895-1915) is van mening dat Paulus als tweede
patroonheilige toegevoegd is in 1559 onder het nieuwe bisdom Antwerpen, 'want zo veranderden meer parochieën, o.a. Deurne, van patroon'14.
Niettemin tekende landdeken Henricus Walravens op 26 april 1633 voor
Wommelgem op: 'St-Pieter is de naam van de kerk' (dekenale verslagen).
In 1660 is het 'Petri et Pauli'. In de 176 eeuw worden in de dekenale verslagen de heiligen Cosmas en Damianus, hulppatronen, vaak op gelijke
voet gezet. Ook een kerkrekening uit 1614-1615 maakt gewag van 'S.S.
Cosmas & Damianus, patronen van deze parochie'15. In 1664 was er nog
een altaar aan beide heiligen toegewijd; er werd dan 'een nieuw kas' voor
het altaar aangekocht18.
'Nochtans in de opgave der beneficiën van 1690 worden de HH. Petrus en
Paulus grote patronen (majores) en SS. Cosmans en Damianus incres
(klein) genoemd. Volgens Theunissen (Analectes pour servir a l'histoire
eccleqiastique la Belgique t. XIV, p. 447) zouden zij patronen geworden
zijn sinds de kerk voorname relikwieën van die heiligen bezit. Maar er
bestaat enkel een eenvoudige relikwie, goedgekeurd op 7 februari 1719 en
dit onder voorwaarde van ze niet te scheiden, aangezien de deeltjes reeds
zo klein zijn, zegt de vergunning (zie Registrum actorum episcoporum
Antwerpiensium S fol. 2 verso). Het kerkvisiet van 1731 zegt: 'SS. Cosmas
& Damianus zijn tweede patronen ter oorzake van hunnen relikwie goedgekeurd door Z.H. Petrus Joseph, en hun feestdag wordt onder het volk
gevierd'17.
Het altaar, aan de heiligen Cosmas en Damianus toegewijd, kreeg een
wijziging in 1731: het altaar in de zuiderbeuk werd dan toegewijd aan het
H. Hart. De martelaren moeten in Wommelgem toch op een bijzondere
wijze vereerd zijn geweest. Een oorkonde op datum 16 april 1289 uit de
St-Michielsabdij, opgesteld in Rome door veertien bisschoppen, verklaart dat een volle aflaat van veertig dagen verkregen wordt aan de gelovigen die de kerk van Wommelgem bezoeken op de feestdag van Cosmas
en Damianus 18 . De dominikanen van Lier kwamen op de feestdag van de
twee martelaars in Wommelgem prediken en aalmoezen inzamelen, zoals de minderbroeders van Antwerpen het deden op Sint-Pieter en de kapucienen van dezelfde stad op de feestdag van Sint-Jan Baptist. Dat heette 'statie houden'19.
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Hierbij dient aangestipt dat Wommelgem in de 196 eeuw 'de grote kermis' vierde op de feestdag van de HH. Cosmas en Damianus; de 'kleine
kermis' viel op de feestdag van de HH. Petrus en Paulus.

De kerkelijke organisatie
Toen de kerstening van onze regio's plaats vond, ontstond een kerkelijke
struktuur met bisdommen en meteen ook dekenijen. Wommelgem behoorde waarschijnlijk van begin af tot het bisdom Kamerijk en de dekenij
Antwerpen 20 . Filips II zorgde er mee voor dat er in 1559 een nieuwe kerkelijke indeling kwam. Zo werd het bisdom Antwerpen opgericht. Hierbij zou Wommelgem ondergebracht worden, met als dekenij Lier. Paus
Paulus IV had reeds in 1559 deze vernieuwing bekend gemaakt, maar het
nieuwe bisdom kwam pas in 1570 in voege 21 . De eerste bisschop van Antwerpen (Franciscus Van de Velde) werd pas in 1570 aangesteld.
Vanaf 1601 hoorde de parochie van Wommelgem onder de dekenij Antwerpen. Met de komst van de Fransen werd er op sociaal, politiek en
zelfs kerkelijk vlak heel wat veranderd. Napoleon sloot in 1801 een kónkordaat met Paus Pius VII, zodat Wommelgem in 1803 onder het bisdom
Mechelen ging horen (het bisdom Antwerpen werd afgeschaft), met als
dekenij Herentals en kort daarna weer Lier. Op 29.8.1837 werden de 24
bestaande dekenijen verdeeld in 48 kleinere en kwam Wommelgem onder de nieuw opgerichte dekenij Deurne. Het bisdom Antwerpen werd
weer opgericht in 1962 en van dan hoorde Wommelgem onder het 'nieuwe' bisdom en onder de dekenij Deurne. De dekenijen werden in 1973
weer kleiner gemaakt en zo kwam Wommelgem tenslotte onder de dekenij Wijnegem terecht en dit op 18 juni I973 22 .
In de middeleeuwen werd de pastoor benoemd door de persona personatus. Hij stond ook in voor het kerkbeheer. De persona personatus oefende
zelf niet het priesterambt uit in de parochie en was zelfs niet altijd een
priester, ofschoon hij toch een geestelijke moest zijn 23 . Het leek zelfs best
dat hij geen priester was 24 .
Op het ambt van de personata werd gretig geaasd: het bracht behoorlijk
wat op. De kerk moest aanvankelijjk beroep doen op allerlei inkomsten en
één daarvan was het heffen van tienden. Deze belastingsvorm is lang algemeen geweest. De parochianen moesten op hun landbouwprodukten
een tiende deel van de opbrengst afstaan aan de kerk. De kleine tienden
waren afkomstig van de hofvruchten en dieren; de grote tienden kwamen
vreemde handen terecht. Vandaar dat misbruiken schering en inslag waren. De persona personatus streek drie-vierde van de tienden op; de pastoor slechts één-vierde. In Wommelgem streek ook de heer van Immerseel een deel van de tienden op. Pastoor Geens beschreef dat als volgt25:
'De pastoor had de 3de schoof of hoop in de grote tiende als van tiende

rogge, gerst, boekweit, sloorzaad, raapzaad, speuriezaad, vlas, erwten,
enz., zijnde de 2 andere schoven of hopen voor de curiale kathedraal van
Antwerpen, en voor de heer van Immerseel. Die drie tiendeheffers kwamen in 1705 overeen om beurtelings elk een van de drie wijken (Keer,
dorp en Huigenrode) op te halen. Die 3 wijken werden eerst verdeeld in 3
klampen, maar in 1778 elk in 7 klampen.'
Door pastoor zal hier de penitentier moeten verstaan worden, die persona was: want kanunnik Vocht verhuurde zijn tiende (of waren het die van
de curialen?) aan pastoor Michiels in 1643; Kan. Zegers aan past. Michiels in 1662 (voor 250 gld.) Kan. Hillewerde aan past. Verbeeck in 1673
tot 1685. In 1703 kwam pastoor Malderus daartegen in verzet, na zelf betaald te hebben, doch 'ad redimendam vecam', zegt hij: 200 gld. aan Hillewerde en met afkorting der 2oe penninge telkens onder protestatie tegen
dat pensioen zonder titel, maar stelde zich bij overeenkomst tevreden
met 180 gld. Kanunnik Van Hamme eiste het achterstal op.
Op het Kapelleveld waren de tienden verdeeld in 9 schoven of hopen,
waarvan 3 voor de pastoor, 2 voor het St-Gummaruskapittel te Lier, i
voor de beneficiant van de St-Janskapel en 3 voor de heer van Velthem.
Maar kanunnik Van Hamme, in zijn proces tegen Malderus, haalde een
stuk aan, waarbij de grote en kleine tienden op Kapelleveld zouden toebehoren aan persona & parochus, zonder dat het kapittel of de vrouw der
plaats (vr. Van Velthem) daar iets in hebben, en persona zou de oblata alleen hebben.
In de Stommen had de pastoor i schoof en de heren van St-Michielsabdij
te Antwerpen 2. St.-Michiels had ook 2 delen in de tienden van Selzaten.
Willem van Berchem (heer van Selzatenhof) bekent in 1409 dat het 3de
deel der tienden op Selzaten en het stuk land Collement geheten, 2 3 3
bunder groot, aan 2 kapelanijen van O.L.V. te Antwerpen toekomen. In
de pastorale papieren van Christ. Van Trier, is een los blad, waaruit op te
maken is dat de Stomme tienden hem betwist werd (1733). Hij haalt, tot
handhaving van zijn recht, de manuale aan van Van Stryp (1609), Keremans (1612), Malderus (1692), De Craene (1716) en met het zijne toont hij
dat Pieter Taeymans en Jan, zijn zoon, ze hebben opgehaald voor stro en
kaf.
De pastoor had ook, en alleen, geheel het dorp door, de novale tienden
(ook wilgaertstienden of volgaertstienden geheten), bestaande, in 1701,
uit 17 perceeltjes, en in 1654 uit 14. Als weide of bos winnende land werd,
hield pastoor Willems (en waarschijnlijk ook anderen) zich het eerste jaar
tevreden met 1/36 der gewone tienden en het tweede jaar met de tweederden. In 1723 deed St-Michiel voor zijn tiendepachter, Ad. Verheven,,
de novalia ophalen van de hallebeemd, winnende land geworden sedert
1719. Daartegen kwam verzet van pastoor De Craene'.
De 'tiendebelasting' gaf dus aanleiding tot heel wat bewistingen. Reeds in
de i2e eeuw werden in de 'Concilies van Lateranen' strengere maatregelen getroffen, omdat al te veel wereldlijke heren misbruik maakten van de
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tienden. Zij riskeerden hiermee het verbod van een kerkelijke begrafenis
of in de kerkban geslagen te worden. Ook bij herstellingswerken aan de
kerk, waartoe de tiendeheffers moesten bijdragen, kwam het vaak tot betwistingen, waardoor gerechtelijke procedures ingezet dienden te worden. In de i8e eeuw sleepte in Wommelgem dertien jaar lang (1750-1763)
een proces aan omtrent het herstel van de bouwvallige kerktoren.
Het ambt van persona personatus behield men voor het leven, tenzij er
vrijwillig afstand van gedaan werd. Tien van hen zijn ons voor Wommelgem gekend.
Reeds vóór het jaar 1323 schonk Paus Johannes XXII het personaat van
Wommelgem aan Johannes de Bertincourt, die aan het hof van Kamerijk
verbonden en pastoor in Aalst was. Zo goed als zeker is het personaat van
de Bertincourt overgegaan naar Johannes de Conduno (Johannes Galli) in
I33626. Hij was licentiaat 'in artibus'.
Zijn opvolger is Airenbertus de Canny op 12.6.1353, landdeken van Fulgerüs (Fougères) in het bisdom Rennes. Hij was een zoon van Radulphus
de Canny 27 . Na hem kwam Philippus de Brouwer (1386) en Jan Coreman
(1408). Dan is er een leemte tot 1464, wanneer Theobaldus Symonie (dibbout Cymoenssone) het personaat geschonken krijgt. Hij was residerend
kanunnik in de O.L. Vrouwkerk van Antwerpen en bovendien notaris28.
In 1496 is Albrecht Canby persona personatus, waarna er weer een leemte is tot 1572, wanneer ons Pierre Binet bekend is. In 1574 werd hij opgevolgd door Symon Bourgeois, priester te Atrecht. De laatste persona is
Lambert Paradis (1596), waarna de bisschop van Antwerpen de hand wist
te leggen op het personaat van Wommelgem 'en het komt niet meer in het
bezit van vreemden' 29 .

De pastoors of curati
De persona stelde een priester als pastoor voor aan de aartsdeken, die de
kandidatuur alleen kon afwijken bij zeer ernstige reden (onbekwaamheid, slechte faam). Maar de dekenale visitaties wijzen uit dat niet alle
pastoors plichtbewust hun pastorale taak vervulden. Zo werd in 1630 de
pastoor van Schilde gierigheid en schraapzucht verweten30. Pastoor
Hoochstaert van 's Gravenwezel werd verdacht van ontucht. Hij werd in
1611 naar Zandvliet overgeplaatst, waar hij zich als een 'onverbeterlijk
drinkebroer' deed gelden en zelfs een mes getrokken zou hebben om te
vechten 31 . Over het gedrag van Martinus Verbeeck, pastoor in Wommelgem, weten de dekenale verslagen ook al niet veel goeds te vertellen. Ook
niet over het gedrag van koster Petrus De Groof. Het bezoek van de landdeken was immers niet bedoeld voor de pastoor alleen, maar ook voor de
onderpastoor, koster, onderwijzer, kerk- en H. Geestmeester. Men kwam
bijeen in de kerk voor een kort gebed, waarna de materiële benodigdheden voor de eredienst geïnspekteerd werden: tabernakel, altaren, doop319

vont, kerkgewaden, preek- en biechtstoelen, sakristie, parochieregisters
en -rekeningen. Het kerkhof werd niet vergeten; het lag toen overal nog
rond de kerk. Uit al die verslagen is te vernemen, dat toen in Wommelgem het Vormsel later op het jaar werd toegediend (op 25 augustus in
1733)De pastoor mocht zich ook niet al te veel inlaten met wat tot het domein
van het wereldlijke behoorde. Gebeurde dat wel, dan werd dat in de verslagen opgetekend. Zo hield de pastoor van Schoten zich te veel bezig met
koeien en paarden 32 en Judocus Chasteleyn van Hove hield zich in dezelfde periode te veel ledig met geneeskunde en alchimi, dan met het geestelijk welzijn van zijn parochianen. 'Zijn teologische kennis is trouwens
miniem en wegens regelmatig herbergbezoek in Mortsel geniet hij in de
streek geen goede faam'. Zelfs de taalproblemen kwamen af en toe opduiken33. Matthias Servatti, pastoor van St-Job-in-'tGoor (1612-1613) predikte te veel in het Frans! Ook Nicolaus Daneau, pastoor van Mortsel (16131615) viel het moeilijk in de Vlaamse taal te prediken. De namen van beide
priesters geven evenwel sterk de indruk, dat zij niet uit de streek afkomstig waren.
Haasten wij ons om aan te stippen, dat de goede kwaliteiten van de pastoors ook opgetekend werden. Het concilie van Trente, verontrust door
de gebrekkige en slordige opleiding van de clerus, gaf de bisschoppen opdracht een seminarie op te richten 34 . In Antwerpen werd in 1604 een seminarie geopend; te Mechelen in 1609. Een aantal priesters gingen aan
zelfstudie doen. Petrus De Deckere, pastoor van Oorderen (1610-1647),
die in 1613 als 'ongeleerd' werd bestempeld, legde zich in 1626 toe op de
humaniorastudie en op natuurfilosofie. Een kraan van een priester! Van
Joannes Lanen, pastoor van Kontich (1611-1639) tekende landsdeken van
Eynatten op: 'Indien allen zo maar studeerden' 35 .
Pastoor J. Busius van Ranst (1610-1625) schreef een werkje over het oude
gebruik der processies (gedrukt in 1618) en ook pastoor Keremans van
Wommelgem kreeg veel lof in de dekenale verslagen.
Op het einde van de i6e eeuw had de dekenij Antwerpen te kampen met
een tekort aan priesters. Dat was ook het geval in de dekenijen leper,
Brugge en Namen. Het tweemaal celebreren op één dag (binatio) diende
ingevoerd. In de woelige perioden, waarin het protestantisme twijfel en
verwarring had gezaaid, achtte bijna niemand zich geroepen om 'het onzekere leven' van priester aan te gaan. Wie zin had in de geestelijke staat,
verkoos de veiligheid van de kloostermuren, waar ook het levensonderhoud verzekerd was. Geweld, plunderingen en ziekten stonden de opbloei van het kerkelijk leven in de weg. De 18e eeuw bracht dan wel verbetering voor wat de priesterroepingen betreft.
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De kerk van Wommelgem vóór 1431
De eerste pastoor voor Wommelgem vinden we terug in I273 37 .
Het is Henricus of Heinrye (Van
Marie?). In 1304 is hij deken van
Antwerpen. In Wommelgem was
hij 'curati' van een kapel, die niet
groter was dan het huidige hoogkoor. Dat was inderdaad de eerste
bidplaats (7,30 x 12,60 meter),
met daarin vermoedelijk een primitief altaar. De westelijke gevel
was blind gehouden en de hoofdingang was zo goed als zeker het
laat-romaans portaal, dat gelukkig behouden is gebleven. Het
portaal, dat toegang geeft tot de
sakristie, heeft een dubbele geprofileerde rondboog op twee
driekwartzuilen, met licht geornamenteerde kapiteeltjes en sokDeur met romaanse omlijsting zou dateren
uit de 12e eeuw (Copyright ACL - Brussel)
kels, die verborgen zijn onder de
bevloering van de sakristie38.
Achter het altaar - dat van een latere datum is - bevinden zich twee gebeeldhouwde kapitelen van de eerste kerk; in de linkerhoek is het een kapiteel met enkele hangende bloemknoppen en in de rechterhoek met opgerold bladerwerk.
Het koor kan gerangschikt worden in de merkwaardige reeks van de sierlijke, vroeg-gotische koren. Het is van het schip gescheiden door een ongeprofileerde, hoge, spitsbogige snoerboog en is overdekt met een plaasteren gesimileerd kruisribbengewelf (zoals dat in de overige binnenkerk
het geval is.)
In het zuidelijk vlak van de koorsluiting bevindt zich een credentie (piscana in het Latijn), die met een drielobbige spitsbogige hoog is afgedekt. Het
koor is drie traveën diep en bezit tweedelige spitsbogige ramen, waarvan
elk deel door een drielobbige spitsboog met een vierpas is afgezet.
Langs de buitenzijde is het eerste venster der noordelijke langzijde van
het koor ingelijst met halfweg opgehouden zuiltjes, waarvan het rechterzuiltje bij wijze van kapiteel een romaans mannenhoofd vertoont. Het romaans is 'klaarblijkelijk bijgebracht', maar is 'ongetwijfeld afkomstig uit
de oorspronkelijke kerk' 39 .
De kalvarieberg stamt niet uit de periode dat het koor werd opgericht.
Na Henricus, wordt Henricus Coeckebackere als pastoor vernoemd 40 .
Nochtans wordt hij in het cartularium niet precies als pastoor vernoemd.
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Hij was alleszins in 1321 in een proces gewikkeld met de pastoor van
Deurne in verband met de hoeve 'De Sprinkhaan'.
In 1340 is Jan den Cupere pastoor41 en in 1394 Johannes Van der Hoe ven 42 .
Hij had Johannes (van de] Eynde als koster.
ArnoJdus Beersse werd in 1406 pastoor van Wommelgem. Reeds in 1394
werd hij vernoemd als beneficiant van het kasteel Selsaeten. Onder hem
werd in 1424 of 1425 voor de romaanse bidplaats een nieuw altaar gemaakt. Op 18.2.1425 verschenen Hendrik van Abraet en Claus Gommaers
als kerkmeester van Wommelgem voor de schepenen van Antwerpen en
bekenden schuldig te zijn aan de gebroeders Renier en Hendrik Lammens, de som van '80 Vranken en 5 schellingen gr.' voor 'een nieuw altaartafel die in de voorschreven kerk boven den hoogen altaar staat, die
de voorschreven broeders voor de kerk gemaakt en geleverd hebben'43.
Beersse zou aan de kleine bidplaats in 1431 een belangrijke verbouwing
laten ondergaan. De westelijke muur werd verwijderd, waarna de kruisbeuken werden bijgebouwd, zodat de kerk de vorm kreeg van een latijns
kruis. Het schip had een breedte van 15,15 m. (binnenwaarts gemeten).
Met de bouw van het schip zou zich een toch wel merkwaardige symboliek gaan voltrekken. Ten opzichte van het koor werd het schip schuin
aangebouwd. Het hoogkoor heeft daarmee een asafwijking naar het zuiden. Het betreft hier geen architekturale onbehendigheid.
De vroegere kerkenbouw was volledig op het symbolisme afgestemd: de
toren is het symbool van sterkte en beschutting; het kruis op de toren de
'zinnebeeldige hemelsleutel die het eeuwig hemelrijk ontsloot'; de torenhaan is het beeld van de waker en de prediker; het dak is het symbool van
de Hoop; het altaar is het hart of de ziel van de kerk en de pilaren verbeelden de apostelen ('een welingerichte kerk telt ook twaalf apostelen')44.
Toen in 1431 de kruisarmen en het schip werden aangebouwd, hield de
onbekend gebleven bouwmeester zich aan de symboliek. Ten opzichte
van het koor paste hij een asafwijking naar het zuiden toe. Hiermee
wordt symbolisch de stervende Kristus verbeeld. 'Dit afwijken van het
koor slaat terug op het lijdensverhaal van de Heiland: "En Hij neigde het
hoofd en gaf de geest" '45.
Wommelgem is geen alleenstaand geval, of zelfs geen zeldzaamheid. De
oudste kerken vertonen dergelijke afwijking, alhoewel die in de meeste
gevallen naar het noorden overhellen. De oudheidkundige de Caumont
heeft zo meer dan honderd kerken uit de 136 en 146 eeuw opgespoord 46 .
Beperken wij ons tot de Sint-Gummaruskerk van Lier, de gotische SintNiklaaskerk van Brussel ('het koor (1381) neigt naar links') 47 , de Sint-Pieterskerk van Puurs (reeds vernoemd in 1139), de Sint-Leonarduskerk van
Zoutleeuw, de Sint-Germanuskerk van Tienen (de as van het koor wijkt
ongeveer 7 graden af van die van de beuk).
Pastoor Beersse moet naar Grobbendonk vertrokken zijn. Hij kon best tevreden zijn over zijn apostolische taak in Wommelgem, waar hij een kerk
van 26 meter lengte, koor inbegrepen, nagelaten had. Wanneer hij precies
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uit Wommelgem is weggegaan, is moeilijk te achterhalen. Volgens een
handschrift van Jan Geens werd Beersse in de kerk van O.L. Vrouw ten
Troon van Grobbendonk begraven in 1450. Op zijn grafsteen was te
lezen: 'pastoor van Woemelghem'.
In 1450 is Aert Noyts koster in Wommelgem en was op dat ogenblik 72
jaar 48 . Hij is mogelijk de opvolger van J. de Eynde.
In 1464 komt de naam Jacobus Gerynes, alias Coperslager voor als pastoor49. Dan vinden we alleen de voornaam Peter als pastoor 50 . Op dat
ogenblik is Willem van de Velde koster en dit sedert 1482. Hij vervulde
ook het ambt van schepen en was tevens deken van de St-Sebastiaansgilde51.

16e eeuw
Had de parochiekerk in de 150 eeuw reeds een toren? Het aartsbisdom
van Mechelen gaf, hoe dan ook, op 19 maart 1518 toestemming gelden vrij
te maken voor de bouw van een nieuwe toren (novae turris) 52 . Op de
kruisbeuk stond een kleine toren en met 'nieuwe toren' zal men wel een
nieuwe en grotere toren bedoeld hebben, die tegen het schip aangebouwd zou worden. Deze toren zou worden opgetrokken in Gallische
stijl. Uit een studie van V.E. Wauters moet de toren (zonder spits) in 1589
bestaan hebben. Ook Tuerlinckx is van mening dat de toren er gekomen
is tussen 1450 en 1540, toen de kerken in de Kempen met de Dietse architektuur werden verijkt. In de inventaris der kunstvoorwerpen in de openbare gestichten bewaard (9 fase. 1926) wordt de toren toegeschreven aan
de i6e eeuw.
Jos Bleirs is van mening dat de 'imposante westertoren' tot de 156 eeuw
eenvoudig en bescheiden is gebleven en midden de i6e eeuw werd versierd door muurbanden 53 .
In het jaar dat Mechelen toestemming gaf gelden vrij te maken voor de
bouw van een nieuwe toren, overleed de toenmalige pastoor Wilhelmus
de Rode54. Hij wordt reeds vermeld in 1503. Het is de periode (1514-1521)
dat de streek geteisterd werd door de pest.
In 1525 is Pieter van Kynschhout parochieherder en daarna komt Pauwe](sj Stynen van 1545 tot 1555, jaar waarin hij is overleden 55 . Hij had
Slootmakers als koster, die tevens wordt vermeld als sekretaris56.
Het was onder pastoor Stynen dat Marcus Zeghers uit Herentals 57 in
1545 een uurwerk op de toren installeerde. In 1552 moest hij ze komen
herstellen en sloot daarbij een kontrakt voor twaalf jaar af voor de onderhoud van het uurwerk. Alleen bij extra oproepen zou hij 4 stuivers als
reiskosten mogen aanrekenen.
Jacobus vanden Berghe (Jacobus de Monte) wordt in 1555 vermeld als vicecureyt 58 en in 1559, jaar waarin hij zou overlijden, als verus curatus. In
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dezelfde periode wordt Jan De Wolf vicecureyt (i555) 59 en in 1559 komen
de vermeldingen pastor en vicecureyt60, maar ook prochiaen voor61. Het
blijkt een onzekere periode te zijn, resultaat van veelvuldige onlusten. In
1542 maakte Marten van Rossum de streek onveilig, waarbij onder meer
het kasteel Selsaeten in de as gelegd werd. Tal van huizen ondergingen
hetzelfde lot. Ook de daarop volgende jaren bleef de toestand onzeker.
Vandaar dat gedurende deze periode tal van kerkbedienaars in de archieven voorkomen zonder dat zij een vaste woonplaats in de parochie hebben. Vaak moesten zij zich ook schuilhouden.
Voor de periode 1555 tot 1562 worden, naast vanden Berghe en J. De Wolf,
nog drie namen van kerkbedienaars aangetroffen. Van 1559 tot 1562 is
Henricus Huysmans pastoor 62 . Hij is veelvuldig afwezig en rekende op
zijn vervanger Jan de Rycke, maar die bleek ook al niet veel zin te hebben
om in Wommelgem te verblijven. Huysmans stelde dan zelf Henricus
Schi]lemans aan als zijn vervanger.
Deken Aegidius kwam in 1562 op bezoek in Wommelgem en stelde vast
dat de 'echte pastoor' niet in Wommelgem woont en er geen vervanger
had aangetroffen. Hij sprak met enkele bewoners en die wisten te vertellen in acht dagen geen priester meer te hebben gezien en zich de vraag
stelden tot wie zich te wenden bij geestelijke nood63. De deken deed beroep op Joês Binet van de 'capnia Joês Baptiste' en stelde koster Slootmakers tevens aan als schoolmeester.
In 1560 werden voor de kerk voetbanken geleverd. In 1564 maakte Dilis
Faes het kruis 'boven t'choor' vast 64 . Misschien hing daarin een klokje,
vermits in 1569 een 'cleyn clocke verhanghen' en er een 'cleyn zeelcken'
gehangen werd 'uit cleyn thoreken' 65 .
In 1567 zijn enkele dorpelingen 'beelden gaan halen' in Mechelen, waarbij, benevens het weggeld dat in Walem betaald moest worden, toch ergens de dorst werd gelaafd. Er werden de kerk dan ook 5 stuivers aangerekend 66 . De beelden werden door Anthonis Fierens een plaats gegeven
in de kerk. Werden daarmee geroofde beelden vervangen? De 'Cronycke
van Antwerpen' (p. 110) weet voor het jaar 1567 te vertellen, dat 'een bende grauw huis gehouden' heeft in de kerken van Deurne en Wommelgem.
Naast de onlusten kwam ook de pest weer onheilspellend opdagen. Niettemin zou Henricus Schillemans zich toch in Wommelgem vestigen. Bastiaen (Bavo) de Bisschop was koster 67 . In 1572, zo stelde de deken vast,
woonde pastoor Schillemans inderdaad in de parochie 68 . De deken tekende ook op dat Michael de Visscher drie missen opdroeg in de kapelanie van kasteel Selsaeten, gewijd aan het H. Kruis. De Visscher verzorgde
tevens de diensten in de Sint-Janskapel. Koster de Bisschop, een vrijgezel, was ook schoolmeester. Het aantal leerlingen bedroeg ongeveer
twintig.
Het 'bezoek' van vreemde legers was er de oorzaak van dat een pestepidemie de streek teisterde. Ook de 'rode loop' was een gevreesde ziekte.
De pest verspreidde zich omstreeks 1572 algemeen in de Voorkempen.
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Koesterde pastoor Schillemans wel vrees voor de 'bende grauw', dan
schrok hij er niet voor terug zijn parochianen, die door de 'haastige ziekte' waren overvallen, te gaan opzoeken en troosten. Zo werd hij op de
duur zelf door de pest getroffen en overleed in de zomer van I57469. Henricus Adriani werd als opvolger aangesteld. De landsdeken tekende bij
zijn bezoek aan Wommelgem in 1575 op, dat Adriani zich goed van zijn
taak kwijt en graag gezien wordt door de parochiegemeenschap. De kerkelijke diensten werden zeer goed bijgewoond, waarvan de pest wel
enigszins de reden moet zijn geweest; de bevolking zocht meer dan ooit
haar toevlucht tot de kerk. De pest was ook een reden voor koster-schoolmeester de Bisschop om de school gesloten te houden.
De deken stelde vast dat de kerk nood aan herstelling had.
Pastoor Adriani overleed in I58570 en werd opgevolgd door Tobias BeJyen. Twee jaar later is echter Petrus Dannus pastoor en kan het wellicht
nog geweest zijn toen de kerk op 26 mei 1589 werd platgebrand.
De moord op de prins van Oranje in 1584 werd in de Zuidelijke Nederlanden gevolgd door een kettingreaktie. Er was de strijd tussen de 'noordelijken en de zuidelijken'.
Het Spaanse Tijdvak, in 1555 begonnen, betekende voor ons land het begin van een zeer zwarte periode. De strijd tussen Spanje en de Staatsen
leidde tot de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) en tot de scheiding van de
Nederlanden (1585). Het Staatsenleger werd gevormd door soldaten van
opstandige staten, die gesteund werden door hun protestantse bondgenoten (o.a. Hoogduitsers, Engelsen, Schotten). De 'zuidelijken' werden
aangevoerd door Farnès. Zij veroverden Antwerpen op 17 augustus 1585.
De Staatsen trokken zich terug in het Noorden. Alhoewel zij het pleit verloren hadden, gingen zij de bevolking nog financieel uitbuiten. Vanuit
Bergen-op-Zoom werden de dorpen van het oude hertogdom Brabant
verplicht tot een maandelijkse contributie. Bleef een dorp in gebreke, dan
werd van uit Bergen-op-Zoom op plundertocht gegaan. In de meeste gevallen kwam er brandstichting bij. Dat ondervond Wommelgem op 26
mei 1589. Toen werd 'de kercke met myns heeren meulen ende geheel de
plaetse verbrant by die van Bergen-op-Zoom.' Er werden 33 dorpelingen
vermoord.
In 1650 schreef Wommelgem een brief aan de Staten van Brabant, waarin
om belastingsvermindering aangedrongen werd omwille van de hoge onkosten die de heropbouw van de kerk had gevergd. In de brief werd, aan
de hand van overleveringen, de zwartste dag uit de geschiedenis van
Wommelgem nog eens overgedaan. Er werd gewag gemaakt van 38 doden 71 . 61 jaar na de rampspoedige dag was dergelijke vergissing (?) niet
vreemd te noemen.
Ook de 'Sint-Janscapel en vele huysen' werden afgebrand. Heel wat inwoners moeten in de kerk en in de toren gevlucht zijn. In dezelfde brief
wordt verteld, dat de vrouw van de Backer, die in verwachting was, vol
angst in de toren gevlucht was, door het vaangat kroop en van daar naar
beneden viel. Zij kwam er heelhuids van af!
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In 1590 'kwam de vijand weer' en nam het 'hof van Stuytel' in, waarheen
de meeste bewoners gevlucht waren. Het hof ging in vlammen op en het
vee werd meegenomen. Vermits ook de molen en enkele 'omwaterde huizen' hetzelfde lot hadden ondergaan, lagen de akkers er gedurende ruim
twee jaar onbewerkt bij.
Nergens is nog een spoor te vinden van pastoor Dannus of koster Slootmakers. Werden ook zij vermoord? Niet alle slachtoffers werden opgetekend, omdat de ontreddering te groot was. Niettemin werd Martinus
Steyns als pastoor aangesteld 72 . Hij was ook pastoor in Ranst en Millegem en dus in die moeilijke tijd bedienaar van drie kerken.
De kerk bleef voorlopig gesloten en de diensten hadden plaats op het hof
van Willem Jorens. Michiel De Winter werd in 1590 als koster aangesteld.
De pastoor werd in 1595 opgevolgd door Arnoldus inden Bemde, wat door
de landdeken wordt bevestigd bij zijn bezoek aan de parochie. Michiel De
Winter is dan nog koster. De kerk bezit op dat ogenblik geen klok meer,
maar de deken kon toch vaststellen dat de 'middelmatige versieringen'
van de binnenkerk bewaard zijn gebleven, alsook de tinnen kelk 72 .
Twee jaar later, op 12.10.1597, bezocht de landdeken opnieuw Wommelgem en noteerde dat Martinus Verbeke (Verbeeck) nu koster is. Deze laatste was gehuwd met Margriet Lyssens. In 1598 werden besprekingen gevoerd bij een timmerman 'tot boschhoudt' en met het kapittel voor wat
het herstel van de kerk betreft. Deuren en vensters werden besteld en de
aanbesteding voor het timmerwerk aan en het dekken van het dak der
kerk konden plaats grijpen 73 .
In 1600 werd ijzerwerk 'tot de clocke' geleverd en werd 'den mey' op het
rieten dak gestoken. Toch zou het dak nog niet helemaal afgewerkt zijn.
Ook de 'streng aent clockzeel' werd afgeleverd. Kandelaars die vroeger in
Antwerpen in bewaring werden gegeven, konden terug gehaald worden 74 .
Op 17 april 1600 bezocht de landdeken opnieuw Wommelgem en stelde
vast dat er een klok en drie altaren waren.

17de eeuw
In het jaar 1600 moeten er weer onlusten uitgebroken zijn. Alleszins
maakte pastoor inden Bemde zich zorgen over de kerk, waarvan de heropbouw slechts zeer langzaam vorderde en misschien wel eens nutteloos
zou kunnen zijn. 26 mei 1589 was nog niet vergeten. De pastoor werd om
een ongekende reden aangehouden en in de gevangenis van Bergen-opZoom gestopt. Er moest weer op de pastoor van Ranst beroep gedaan
worden om in Wommelgem de kerkelijke diensten te verzorgen, maar
Steyns overleed op 26.9.1600.
De ellende bleef aanslepen, ook voor de koster die in een 'hut' verbleef.
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De hut had hij in de kerktoren laten inrichten als woning en zou ook moeten dienen als pastorie. De kerkmeesters betaalden de koster een bedrag
uit van 15 gulden om de 'hut' enigszins bewoonbaar te maken75. Maar
Wommelgem moest het zonder pastoor stellen.
In 1601 was inden Bemde nog steeds afwezig en de kerkmeesters besloten
naar Bergen-op-Zoom te reizen, teneinde de 'vryheit te cruyghen voer
den pastoir' 76 . Tevergeefs echter.
In 1602 trokken koster Verbeeck en kerkmeester Coels naar Wijnegem om
pastoor Jacob Strypen te verzoeken Wommelgem uit de nood te helpen,
wegens 'faute van onsen pastoir'. Alleszins droeg Strypen de Sint Jansmis op en deed hij gedurende twee jaar sporadisch dienst in Wommelgem. De missen werden nog steeds bij Willem Jorens opgedragen, die
daarvoor een vergoeding uitbetaald kreeg ten belope van 3 1/2 gulden.
Er werd een tweede klok 'gehaelt thantwerpen' en aan de toren werd
steeds verder gewerkt. In 1604 werd Johannes Verbelius aangesteld als
plaatsvervangend pastoor. Hij moest zich tevreden stellen met de 'hut' in
de kerktoren als woonplaats. Jan Willems verrichtte er timmerwerk 77 .
Inmiddels waren abelenbomen aangekocht voor de kerk en 'gelazen' in
het gebouw gezet. Er valt ook te vernemen dat op het kerkhof fruitbomen
staan; de vruchten werden in 1601 verkocht aan Gheert Schollen78. In de
rekening uit het jaar 1604 staan uitbetalingen genoteerd voor het metsen
van de kerkmuren. In Antwerpen liet men een beeld van de H. Petrus
snijden.
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Op 12 februari 1604 kwam de landdeken op bezoek en noteerde dat Johannes Verbelius 'zoals voorheen in Wijnegem' plaatsvervangend pastoor is.
De koster is van goede zeden 79 . Maar op 15 februari 1605, wanneer Verbelius overleed, zat Wommelgem alweer zonder pastoor.
Jacob Strypen van Wijnegem wordt weer plaatsvervanger. Wommelgem
is er niet gelukkig mee. Op 20.2.1606 werd op 'Hulckenroy' een vergadering belegd om naar een oplossing te zoeken. In 1607 werden klachten
geuit over Strypen: hij zou zo goed als niet meer naar de parochie willen

Grondplan van de kerk in 1851 (kadaster - gemeentearchief Wommelgem).

omkijken 80 . Op kerstdag verzorgde een priester uit Antwerpen de dienst
en op 'jaerdach' was het de beurt aan de pastoor van Oelegem, deze van
Ranst op 'derthiendach' en opnieuw een priester uit Antwerpen met
Lichtmis. Zo werd dan op 19 februari 1609 Jan vanden Bossche als pastoor
aangesteld, maar alweer had Wommelgem geen geluk. Was de priester tegen zijn goesting aangesteld? Alleszins was hij zelden bereikbaar. Het
verblijf in een 'hut' kan er wellicht de reden van zijn geweest. Toen Adriaen Molenbroecs begraven moest worden, trok Mercelis Janssens naar
Oelegem om de pastoor te zoeken. Hij was daar niet, maar Janssens vond
vanden Bossche dan toch in Broechem. De schout en een schepen gingen
zich persoonlijk bij bisschop Miraeus beklagen; die ellendige toestand op
kerkelijk vlak was Wommelgem kotsbeu.
Op 19 maart 1609, precies een maand na zijn aanstelling, mocht Jan vanden Bossche gaan en kreeg 20 gulden uitbetaald 'van dat hy ons wylen
tyts heeft gediend als pastoir'81. Inmiddels was de kerkmeester naar
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Boechout gegaan om er pastoor Richardi de Huguet te vragen zijn broer,
eveneens een priester, te willen aanzetten pastoor in Wommelgem te
worden, maar het was Johan Keremans die als dusdanig werd aangesteld.
Een voorbeeldig priester overigens. Inmiddels werkten timmerlieden uit
Antwerpen verder aan de kerk, maar van een echte herstelling is nog lang
geen sprake.
In 1610 waren in de Antwerpse landdekenij slechts 5 van 27 kerken goed
in orde 82 . De tiendeheffers werden aangezet tussen te komen in het herstel van de kerk, opdat de werken sneller zouden opschieten. De tiendeheffers konden daar aanvankelijk niet mee instemmen, maar overal
draaide men toch langzaam bij. In 1613 waren nog maar 8 kerken ongeschikt voor de eredienst; het slechts waren die van Merksem en Oorderen
er aan toe.
Een 'joncman' uit Antwerpen had in 1610 een beeld en twee kandelaars
voor het altaar van Sint-Pieter geschonken en Merten Goris diepte 50 gulden uit zijn zak voor de heropbouw van de kerk. Ook 'heer Van Loon'
moet een niet onbelangrijk persoon geweest zijn; de koster diende zes
weken lang driemaal per dag voor zijn nagedachtenis te luiden.
In 1610 'deckten en stopten' Anthony Guens en P. Adriaensen de kerk. De
dakwerken schoten dus zeer langzaam op en vooral de binnenkerk was er
erg aan toe. Wommelgem heeft 'geene kerck, enckel eene hut', stipte landdeken Beyerlinck aan83. Hij tekende op dat 'S.S. Cosmas & Damianus' de
patronen van de parochie zijn. Maar in datzelfde jaar kwam er dan toch
plots schot in de herstellingswerken. Op 22 februari werden de voorwaarden voor de heropbouw van de kerk vastgesteld. Niclaus, Wouter en
Anthoni Conincx werden aangeworven om de kruiskoren met de beuk
aan te pakken, alsook het torentje op de 'kruiskoren' en 'in het vergaeren
van het werck', het klein torentje aan het koor van O.L. Vrouw, alsmede
het portaal vooraan de deur.
De onderste balken in de beuk moeten 10 en 12 duim dik zijn; de onderste
stijlen 8 en 9 duim en de scheerbalken 8 en 10 duim. Kepers van 3 1/2
duim (onder) en 2 1/2 duim (boven) dienden aangewend. De kepers moesten i voet van elkaar liggen. Het torentje op de kruiskoren moest '7 voet
wijd, 30 of 31 voet hoog' zijn. Het werk werd aangenomen voor 580 gulden, als volgt te betalen: 200 gulden bij de aanvang der werken, 200 gulden wanneer het werk beëindigd zou zijn en nog eens 80 gulden het jaar
daarna. Tijdens het werk konden de arbeiders rekenen op 3 tonnen bier
van 3 gulden per ton en na afloop van de werken kon nog eens gerekend
op 'een ton goed bier'. Het kontrakt werd afgesloten ten huize van koster
M. Verbeeck in aanwezigheid van de pastoor, Adriaen van. Broeck, Hans
Braeckmans en Jan Willems 'als naer'. Gevraagd werd de werken uit te
voeren zoals dat aan de kerk van Berlaar is gebeurd 84 .
Om de kerk te herstellen werden leningen afgesloten, o.m. bij de schout
(200 gulden), dat bedrag kon twee jaar later reeds terug betaald worden,
want er mochten ook schenkingen in ontvangst genomen worden. M. Go330

ris en Michial Boot schonken elk 400 gulden. Jan vander Eycken schonk
'uit devotie' 12 gulden. Maar alle middelen om aan geld te geraken waren
goed. In de herbergen werden bussen opgehangen voor de heropbouw
van de kerk, onder meer bij kerkmeester Wybrecht Truyts (t 9. i .1630) en
koster 'Merthen Verbeke'. Koster-schoolmeester Verbeeck bleek dus nog
herbergier te zijn ook. De opbrengst in 1611 bij Truyts en Verbeeck samen
bedroeg 6 gulden 12 stuivers85.
Ook de gemeenteoverheid stak een handje toe. In de gemeenterekeningen van 1612 tot 1641 wordt melding gemaakt van een oktrooi van 20 stuivers die geheven werden op 'ider tonne biers die by de weirdts soude uyt
getapt worden, mitsgaders 10 stuyvers op ider tonne die op bruyloften
soude gesleten worden' 86 .
Wouter Conincs, die samen met A. Mertens uit Kontich, de werken aan
het hoogkoor uitvoerde, liet in een balk een inschrift aanbrengen met volgende tekst: '1611. desen coor heeft Wouter Conincs gemaect'. Het inschrift werd bij verbouwingswerken in 1826 gevonden. Conincs woonde
in Berlaar en heeft ook de 'hooge choor vande kercke tot Contich' vervaardigd 87 .
Uit de kerkrekeningen van 1612 tot 1635 is één en al bedrijvigheid in en
rond de kerk waar te nemen. Aan Suerincx werd 32 gulden 32 stuivers betaald voor het leveren van 5 eiken; aan Jan de Livos 5 gulden voor twee altaarstenen, 79 gulden aan Frans de Haze voor het maken 'van het tafereel'
voor het hoogaltaar, 44 gulden aan Claes uit Brecht voor het maken van
oksaal, enz.
De landdeken noteerde de ijver van pastoor Keremans. In 1612 was hij
aan een manuale begonnen, die door zijn opvolger in 1629 werd voortgezet88. Pastoor Keremans behoorde tot de vier priesters van de 50 die van
de deken een 'uitgesproken goede kwalifikatie' kreeg89. Na zoveel ontgoochelingen was dat voor de Wommelgemse bevolking alleen maar een
gelukte noemen.
Op 23 april 1613 werd in Lier het nieuwe altaar gehaald en het was de
knecht van Frans de Haze die het in elkaar heeft gezet. In 1614 waren de
herstellingen aan de kerk in zoverre opgeschoten dat pastoor Keremans
bisschop J. Malderus ging vragen wanneer hij de tempel kon komen wijden. Dan zouden alle diensten weer normaal in de kerk kunnen plaats
grijpen, ook al bleef er nog heel wat te doen. De wijding gebeurde het jaar
daarop.
In 1616 werd het doopvont afgeleverd voor 6 gulden 5 stuivers, alsook de
hemel die boven het hoogaltaar diende gemonteerd (2 1/2 gulden). Hans
Pittoirs leverde in 1617 'bert voor biechtstoel'. In 's Gravenwezel werd
hout voor de kerk gehaald en op kosten van het kerkbestuur werd 'iets gedronken inden Vogelensanck'. Toen moest er nog niet in het zakske geblazen worden.
Steeds dienden nog werken uitgevoerd, maar de herstelling was al ruim
voldoende om terug vogels in de toren te doen huizen. Een uilenpaartje
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was er zelfs in gelukt hun nest in de kerk te bouwen, maar dat nam de pastoor niet. Er werd een dorpeling bereid gevonden het nest uit te roeien
mits een 'pot bier voor elke uil'90.
In 1619 werd 'tot profyt vande gemeynte' de 'hut', waar 'voorgaande pastoir in woonde', verkocht. De restauratie van de kerk moet inmiddels, zoals uit de rekeningen blijkt, al flink opgeschoten zijn, maar aan het einde
van het Twaalfjarig Bestand daagde alweer ongewenst krijgsvolk op. De
bewoners zochten niet alleen een schuilplaats in de versterkte hoeven,
maar ook in de kerk. Er waren ook klachten over plunderingen.
Hollandse soldaten brachten in 1623 een besmettelijke ziekte mee; de epidemie sleepte aan tot in 1627. In 1624 overleed koster Martinus Verbeeck,
maar of hij het slachtoffer was van de epidemie is niet bekend. Hij werd
opgevolgd door Jaspar Verbeeck, 'zoon van vorige koster'.
Pastoor Keremans, een Lierenaar, overleed op 14 juli 1626 en werd opgevolgd door Reynier MichieJsfenj. Hij werd officieel aangesteld op 12 september 1626.
De inkwartieringen van vreemde legers bleven, tot groot ongenoegen van
de bevolking, verder duren. In 1628 vertoefden liefst 200 soldaten in het
dorp zodat er bijna evenveel krijgers in Wommelgem vertoefden als inwoners. Niettemin ging de zorg voor het verder herstel van de kerk steeds
intens voort, althans voor zover de geldmiddelen het toelieten. In 1627
maakte smid Hans Caspeel uit Mechelen een kleine klok. De pastoor van
Wijnegem en de kapelaan van de Sint-Janskapel assisteerden bij de wijding ervan.
Uit de kerkrekeningen van 1627-30 vernemen we dat de meier een paar
schoenen en kousen kreeg omdat hij onder de vroegmis met de schaal
moest rondgaan91.
In 1629 kocht pastoor Michiels de 'Sofferaenberg' of Kapellehof, dat van
dan af dienst zou gaan doen als pastorie.
Op 26 juni 1629 kwam deken van Eynatten op 'visite' en noteerde dat 'de
kerk goed is heropgebouwd, maar binnenin maar sober versierd' is. Hij
vermaande de pastoor voor meer 'eervolle sakramenten te zorgen' 92 .
Naast koster was Jaspar Verbeeck ook schoolmeester en beoefenaar van
'nog vele andere beroepen'. Hij zal dan ook wel herbergier geweest zijn.
Hoe dan ook, de deken stelde voor dat de kapelaan van de Sint-Janskapel
de afwezigheden van de koster in de school best zou kunnen opvangen.
Op 26 april 1633 stelde de deken vast dat de kerk 'de indruk van gewoonlijk nogal vuil te zijn' nalaat, dat de heilige vaten nochtans 'erg behoorlijk
zijn', alsook de predikstoel en 'één betamelijke biechtstoel'. Pastoor Michiels heeft echter geen pastoraal huis.
Op 20 maart 1636 overleed koster Jaspar Verbeeck en werd opgevolgd
door zijn broer Cezar, die humaniora gevolgd had en getrouwd was met
Elisabeth Goirmans (t 8.4.1681). En zo achtte men het ogenblik aangebroken was om de toren terug te herstellen. Immers, de kerk zelf was prioritair gesteld. De toren kon best wachten tot betere tijden, want de Tachtigjarige Oorlog duurde nog steeds voort.
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'Opden vyffden dach der maendt van April inden jaere XVIC ende eenen
veertich' werd voor notaris Doppegieter van Antwerpen overgegaan tot
de aanbesteding voor 'reparatie vanden thorren der kercke van Wommelgem voorscreven inder manieren naevolgende te wetene dat de voorscreven Anthoni Maeycx gehouden sal zyn den voorscreven thorren van buyten van beneden aff tot boven toe te versien en te vermaecken met witte
arduyn steen behoorlyck gescrabben en geprepareert naer de heysch van
het oudt werck' 93 . In de galmgaten, 'die van ouds altijd naar boven toe geopend waren, werden nieuwe bogen gemaakt. Gans het steenwerk werd
van boven tot onder hersteld'. Het houtwerk van de 'naald op de toren
werd gemaakt door Hendrik vanden Velde en Jacques van den Bossche
timmermannen'. Daarna werd het schaliewerk uitgevoerd door Artis Antonissen en Andries Stuyck, schaliedekkers. Het werk was rond Allerheiligen van het jaar 1643 klaar. Zo is te lezen in de brief gericht aan de Staten van Brabant. Hij is ondertekend door pastoor Michiels en gemeentesekretaris J. Verbeeck.
Tijdens de bouwwerken deed zich een dramatisch ongeval voor. Op 20
oktober 1642 werd het kruis op de toren gemonteerd ('opwynen vanhet
cruys'). Adam Reepmaeckers, kapelaan van de St-Janskapel, werd gevraagd een handje toe te steken. De priester klom onvervaard mee de toren op, maar verloor op een bepaald ogenblik het evenwicht. Hij stortte
neer en bleef op slag dood. Volgens de brief gericht aan de Staten van Brabant was Reepmaeckers afkomstig uit 'Hoogeboon'.
Om de heropbouw van de toren te financieren, werden geldmiddelen geput uit kerkgoederen, giften van 'proprietarissen' (grootgrondbezitters]
en gemeentenaren. Het kerkbestuur opende de lijst met 2.000 gulden. De
metser maakte een fout 'in het metsen van de thoren' en schonk 80 gulden. Afval van het timmerwerk werd verwerkt tot 'verhouwspaanders en
stuikblokken' en voor 137 gld. 10 stuivers verkocht aan Peeter de Laeth.
De bisschop van Antwerpen, Gaspar Nemius, schonk 50 gulden, het kapittel van Antwerpen 70, de prelaat van de St-Michielsabdij 80, Engelbert
van Immerseel, heer van Wommelgem 100, de baron van Gistel 32 gld.,
enz.
Op ii februari 1642 werd een omhaling in het dorp gehouden door de
pastoor, de schepenen en de sekretaris. De inwoners beloofden 'naer
staet en de macht' een steentje bij te dragen. Er werd 737 gulden en 19
stuivers opgehaald.
De totale ontvangsten voor de heropbouw van de toren bedroeg 3.376 gulden, 13 stuivers, i oorten 13 mijten.
Uitgaven:
- Aan Anthony Maeycx, Antwerpen, voor het aangenomen metselwerk van nieuwe bogen in de galmgaten, deze te vullen en de toren van boven tot onder te
repareren voor 925 gulden
Daar de metser een fout had gemaakt en het werk niet
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volgens het kontrakt uitvoerde is, na visitatie door
twee dekens van het metsersambacht uit Antwerpen
en Lier, een bedrag van 80 gld. kwijtgescholden (bij de
ontvangsten opgenomen), maar daarnaast is hij nog
32 gld. voor zijn werk schuldig: 925 - 32 =
- Betaald aan Marten Goormans voor 9 eiken van
hem gekocht voor de toren
- de Ridder voor 7 eiken ... voor de toren
- Aan Peeter Guens voor 5 eiken ...
- Aan hr. van Courbeeck voor 15 eiken ...
- Aan Jaspar Verbeeck, sekretaris, voor 10 eiken
- Aan Gommar Verheirstraten voor 7 eiken
- Aan Adriaen Vertichelt voor 2 eiken ...
- Aan Dielis Goirmans voor 2 eiken ...
- Aan Peeter Wyns voor i eik ...
- Op 8.6.1643 heeft de rendant in aanwezigheid van
sekretaris Verbeeck met Mr. Henrick vanden Velde
en Jacques van Bossche, timmerlieden, voor het maken van de nieuwe 'naelde' op de toren finalieter afgerekend en in verschillende termen betaald volgens
het kontrakt
- Betaald aan dezelfde Mr. Henrick vanden Velde
voor twee 'deelen' en ladders aan de kerk achtergelaten en om het verhogen en waterpas maken van de
stoel van de toren
- Betaald aan Peeter de Hut voor 1623 voet schaliebert voor de toren
- Aan Cornelis van Bochoult, smid te Lier, voor het
maken en hermaken van het kruis, dat in stukken gevallen was
- Aan Henrick vander Haeghen te Lier voor het maken van de appel en haan op het kruis
- Aan Mr. Mattheeus Berckmans te Lier voor het
vergulden van de appel en de haen en het schilderen
en herschilderen van het kruis
- Aan Anthoni Hockschipper voor 2625 'worpen'
schaliën(6o gld. 12 st. 2 oort/i.ooo)
- Aan Hans van Camp voor alle ijzeren nagels in verschillende keren geleverd
- Aan Staes Melyn, loodgieter te Antwerpen voor al
het nieuwe lood
- Aan Artus Antonissen en Andries Stuyck, schaliedekkers voor het dekken van de toren: 190 gld. en 10
gld. voor de mei
- Aan dezelfde voor werk dat niet in het kontrakt
was begrepen
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893 gld.
138
90
65
240
150
66 -10 st.
27
24
10

648

15-15-10
83-17
254-16-1
26
37
376-10
111
159-18-3
200
10

- Aan Franchois de Gonmez voor geleverde kalk en
steen voor het egaliseren van de toren
- 38 patagons die de rendant gerestutueerd heeft aan
Peeter de Backer voor het maken van de toren door
hem geleverd voor elke patagon 54 st.
- Aan de sekretaris voor het schrijven, enz. van deze
rekening
totaal

8 - 16
102-12
3-6
3376-13-1-13

Ontvangen: 3740 -16
Uitgegeven: 3 3 7 6 - 1 3 - 1 - 1 3
Blijft
: 364 - 2 - 2 - 5
Nadat nog een aantal leningen werden terug betaald en andere zaken 'die
vergeten zijn', bleef er nog een bedrag over van 99 gulden 14 stuivers i
oort en 9 mijten, 'die den rendant vrijwillig aan de kerk schonk .
Nergens in de lijst van de inkomsten benut voor de heropbouw van de toren komt een bedrag van 125 gulden voor, die de gemeente in 1642 heeft
betaald 'voor de opmakingen van den grooten thoren' en waarvan Geens
gewag maakt in zijn 'Beschrijving der parochie en der gemeente'.
In 1650 werden de oude fundamenten van de kerkmuur opgebroken 94 .
Het Concilie van Trente (1545-1563) had het gebruik van biechtstoelen bevolen, maar niet onmiddellijk was iedere parochie in staat daarin te voldoen. Eerst was er in Wommelgem slechts een eenvoudige biechtstoel
geïnstalleerd; pas in 1652 werd de eerste, zoals voorgeschreven, aangekocht van 'procureur Augustynen' uit Antwerpen voor 25 gulden95.
In 1652 werd weer jacht gemaakt op de priesters. Zo werden de pastoors
van Ranst en Pulle gevangen genomen. Pastoor Michiels ontkwam uit de
handen van de 'Papenvanghers' door zich in boer te verkleden. Als dusdanig gekleed sprak hij lang met de 'Papenvanghers' om te vernemen, dat
zij op weg waren de pastoor van Wommelgem 'te vangen'. Gedurende enkele tijd bediende Michiels de parochies in het omliggende.
Op 3 november 1652 overleed koster Cesar Verbeeck; hij werd opgevolgd
door Martinus Van Schoor.
In 1663 leverde Paesschier de Fer 88 stenen treden aan 198 gulden 12 stuivers voor de 'wyndeltrap' in de toren. Thomas Van Camp (t 26.10.1679)
plaatste de stenen. Wellicht konden daarna de ladders, door H. vande Velde achtergelaten om de toren te beklimmen, verwijderd.
Paesschier de Fer leverde in 1654 nog eens 22 blauwe treden en zes spillen voor de grote toren, waarvoor 56 gulden 8 stuivers diende betaald.
Ook Thomas Van Camp metste de stenen. Boven de deur van de hoofdingang wenste pastoor Michiels drie beelden ter verfraaiing te plaatsen.
Huybrecht van den Eynde kreeg hiertoe opdracht de 'figuren van S. Peeter, S. Cosmas & S. Damianus' te beeldhouwen.
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In 1655 stelde de deken vast, dat de kerken van Borsbeek en Wommelgem
slechts in armoedige mate met het nodige meubilair uitgerust zijn. Er
was dus nog heel wat te doen.
Metser Thomas Van Camp 'plaveide het hoogkoor' met witte arduinen tegels - door Martinus de Fer geleverd - alsook de grote blauwe stenen
die rondom de voetbanken van het altaar ingemetst werden. Kosten 231
gulden 31 stuivers en 2 oortjes96. In 1658 werden plaveien onder de grote
toren gelegd. In 1661 werd bij Abraham Schepers een 'vergulde zilveren
remonstrans met glas' aangekocht voor 135 gulden 19 stuivers.
In 1661 maakte metser Cautereels het portaal en de daaropvolgende jaren
wordt melding gemaakt van allerlei kleine werkjes aan de klokken (een
'nieuw oog', nieuwe scharen, een nieuw 'hooft', terwijl Joannes de Fever,
klokgieter, een paar metalen pannen leverde voor 14 gulden 14 stuivers).
Op 23 juni 1672 overleed Reynier Michiels, precies één dag nadat zijn
koster, Martinus Van Schoor ter ziele was gegaan. Dat zal wel nieuws geweest zijn voor de dorpelingen om over te praten. Michael Van Schoor,
vermoedelijk de zoon van Martinus, heeft dan gedurende enkele maanden de funktie van zijn vader waargenomen, waarna Arnoldus Vereecken koster werd. In de plaats van de overleden pastoor werd Martinus
Verbeeck aangesteld. Hij was een geboren Wommelgemnaar en zoon van
koster Jaspar Verbeeck. Misschien is dit wel een ongelukkige benoeming
geweest. Als Wommelgemnaar voelde Martinus Verbeeck zich wellicht
een beetje 'vrijgevochten'. Hoe dan ook, vrij vlug bleek dat hij zijn pastorale taak niet erg nauwgezet ter harte nam. De deken was trouwens niet
mals voor onze pastoor. Bij zijn visitebezoek in 1683 tekende hij op dat
Verbeeck 'te lui' is om lof te houden en liever gaat jagen en meer in de herbergen te vinden is dan thuis. In 1686 ontstond onenigheid tussen pastoor
Verbeeck en Theodoor Van Wel, kapelaan van de St-Janskapel. Deze laatste moest maar al te vaak inspringen. Niettemin liet pastoor Verbeeck in
datzelfde jaar een predikstoel in de kerk plaatsen door Gillis van den
Bulck.
In 1689 leverde smid Adr. Janssens ijzerwer voor de oprichting van een
een hoogaltaar. Sr. Mertens 'marberde' het altaar voor 72 gulden, dat
door Peeter voor roo gulden was geleverd. Ook G. Van den Bulck voerde
werk uit aan het altaar en rekende daarvoor 24 gulden aan. De werklieden, die het altaar brachten, mochten een pot bier drinken bij Clara de
Ryck97.
In 1690 werden twee lindebomen en de abelen, die op de St.-Peetersdijk
stonden, gekocht 'tot het maecken van het hoogh altaer en dezelve schilderij', doek door pastoor Geens 'zonder grote waarde' bestempeld. Ykens
schilderde het voor 48 gulden 13 stuivers98. Het werk stelt de overhandiging van de sleutels door Jezus aan Petrus voor.
In 1692 kreeg Peeter Schoenmaeckers opdracht de kommuniebank voor
60 gulden te vervaardigen 99 . De kommuniebank behoort tot de meest interessante kunstwerken van de kerk. Daarnaast zijn zeker te vermelden:

de biechtstoelen, een kandelaar uit de i6e eeuw, een altaarlessenaar van
1652, kantwerk uit de 176 eeuw en twee beelden van gepolychromeerd
hout, voorstellende de H. Antonius abt en de H. Rochus van Montpellier,
dagtekenend uit de eerste helft van de i6e eeuw. Het beeld van de H. Antonius werd op 26 september 1856 gerestaureerd.
De kommuniebank prijkte op enkele tentoonstellingen en werd tijdens
wereldoorlog II veiligheidshalve weggeborgen. Het kunstwerk is vervaardigd in Vlaamse renaissancestijl en is versierd met vier medaillons,
voorstellende het Lam van de Apocalypsis, de Tafelen der Wet, een Hostiedragende kelk en een Pelikaan die zijn jongen voedt. In het midden
wordt een 'brandend hart' uitgebeeld, door twee engelen aanbeden. Verder sieren zuiltjes met opschrift St.-Petrus, met Mariamonogram, Jezusmonogram en opschrift St.-Paulus het kunstwerk.
Vermoedelijk heeft pastoor Verbeeck nog de opdracht gegeven tot het
vervaardigen van de kommuniebank. Hij overleed op 5 september 1692
en werd opgevolgd door Guilielmus Malderus. Koster Vereecken overleed
op 16.12.1704. Hij was gehuwd met Anna Mertens, die stierf op

Biechtstoel uit de zuidelijke
zijbeuk {Copyright ACL Brussel).
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15.12.1731- Koster Vereecken werd opgevolgd door Johannes Steurs. Hij
was ook schoolmeester en op het ogenblik van zijn aanstelling als koster
43 jaar oud100.
In 1693 'vermaeckte' Herman Corthuys het uurwerk van de toren voor 31
gulden. Hij gaf een garantie van 12 jaar101.
In 1698 plaatste Ferdinandus Vincken 'twee groote glazen vensters' in de
kerk voor 58 gulden. In 1699 werd 99 gld. betaald aan Petrus Malderus
(verwant aan de pastoor?) voor het maken 'van biechtstoelen'102 en
110 gld. 10 st. voor het vervaardigen van de orgelkast. Peeter Convents,
schrijnwerker, maakte twee jaar daarna 'twee biechtstoelen' voor 100
gld. en kreeg in 1701 'in voldoeninge' nog 20 gld. 15 st. uitbetaald.

18e eeuw
In 1701 oordeelde de bisschop dat één bedienaar voor de parochie HH.
Petrus en Paulus niet meer volstond en dat een onderpastoor diende aangesteld die 'den pastor in zijnen herderlijken bedieningen zou ter zijde
staan, en tot gemak van het volk de mis lezen op zon- en feestdagen, alsook de kinderen te onderwijzen, de sakramenten bedienen, enz'. 'De kapelanie van Sint-Jan werd voor goed verenigd met de onderpastorij der
parochie'103. De gezondheidstoestand van pastoor Malderus begon bovendien meer en meer zorgen te baren. In 1709 leed hij aan 'flerecijn,
steen en andere kwalen'. Hij kon de zieken niet meer bezoeken, wat onderpastoor Van Eeckhoudt in zijn plaats moest doen. De onderpastoor
maakte hieromtrent op 4.6.1709 zijn beklag; gemakkelijke en vruchtdragende taken 'worden verricht door vreemde pastoors'. Voor zijn minder
gemakkelijke taak eiste Van Eeckhoudt een 'eerlijk loon'104.
Op 12 november 1709 richtte het kerkbestuur zich tot de bisschop met het
verzoek pastoor Malderus, die slechts 'met moeite' kan gaan, te vervangen door onderpastoor Van Eeckhout, die evenwel weigerde. Hij wilde
geen dubbel werk verrichten; 'het vuile werk is al altijd voor hem geweest'. Melchior Van Eeckhoudt zal ook wel een beetje mistevreden geweest zijn omdat hij als kapelaan van de St-Janskapel nu veel meer werk
diende op te knappen.
In 1710 werden drie bomen aangekocht om het hoogzaal te maken. In
1711 werden herstellingswerken aan de toren uitgevoerd, wat een uitgave vergde van 843 gulden. Aan Herwig Houwmans werd 158 gld. betaald
'voor het orgel'105.
De landdeken stelden tussen de jaren 1710-20 vast dat, in vergelijking met
de periode omstreeks 1655, een uitgesproken verbetering van het materiaal in de kerk was gebeurd. Het was een periode waarin fraaie kerkorgels algemeen voorkwamen.
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Zo kwam dan in 1713 een einde aan het Spaanse Tijdvak. De zuidelijke
Nederlanden werden toegewezen aan Karel VI, keizer van Oostenrijk.
Nijverheid en landbouw werden gestimuleerd, de wetenschap kreeg bescherming en de aanleg van wegen werd beter aangepakt. Toch waren er
nog onlusten in 1744, toen Lodewijk XV, koning van Frankrijk, onze Nederlanden binnenviel en het drie jaar lang zou bezetten.
Op 16 mei 1714 maande de landdeken pastoor Malderus aan het dak van
de pastorie te laten herstellen, ofschoon in 1695 reeds aanzienlijke uitbreidingen en verbeteringswerken plaats hadden gehad. De pastoor is
'een vroom en voorbeeldig man, geleerd en zorgvuldig in zijn pastorale
verplichtingen. Hij is echter met zijn 67 jaar, wegens voetjicht, het grootste deel van het jaar aan zijn stoel gekluisterd'. Zo tekende de landdeken
op. De doopvont werd in degelijk staat bevonden, maar de sakristie 'is te
klein' en niet van de nodige kasten voorzien. Er zijn drie altaren; het
hoofdaltaar is 'voornaam, het werd onlangs gebeeldhouwd en geschilderd, maar het tabernakel achter het hoofdaltaar is niet voldoende beveiligd. De godslamp hangt voor het hoofdaltaar en brandt soms'. De landdeken beschouwde de kerktoren als 'gewoon van grootte en hoogte, maar is
goed hersteld. De toren bevat twee klokken, die erg klein zijn in vergelijking met de toren'.
Op 15 juni overleed pastoor Malderus 'in syn 68 jaeren'. Zijn opvolger
was Franciscus Xaverius De Craene. Hetzelfde jaar leverde Petrus Malderus een nieuw altaar toegewijd aan St-Sebastiaan voor 140 gld op afkorting. In 1718 werd nog 75 gld en in 1719 het resterend bedrag van 65 gulden betaald.
In 1722 werd een inbraak gepleegd, waarbij 'zilverwerk en geld van de
gilden' werd ontvreemd.
Onderpastoor Van Eeckhoudt overleed op 3 april 1724 en werd opgevolgd
door Guilielmus Josephus De Wolf. Twee jaar later nam pastoor De Craene ontslag en werd opgevolgd door Christiacm Van Trier. Hij ging al onmiddellijk plannen maken om verbouwingswerken aan de kerk uit te voeren. Hij besloot de zeer lage zijbeuken, die een breedte hadden van amper
2 meter106, te verhogen, zodat zij onder één dak kwamen en het bovenlicht in de middenbeuk verdween. Daar waren vensters van i ,80 m. hoogte, die nu nog te zien zijn boven het pleistergewelf. Tevens werden de
vensters in de verhoogde zijbeuken vergroot. Ook de sakristie werd vernieuwd, dit alles in 1732-33.
'Optrecken van de Zey-beucken en vergrooten van de vensters niet sal
dienen tot verbeteringe en ciraet der selve kercke maer oock, dat sulcke
eenighszins noodigh is, voor sooveel het scien tes daeghs by foute van genoeghsaem licht naer onmogelyck is in de kercke voorseid te komen lesen'. De verbeteringswerken hebben 1000 gulden gekost. Voor de nieuwe
vensterramen, die in de zijbeuken dienden ingewerkt, werd op steun bij
de bevolking aangedrongen. Vijf belangrijke giften werden genoteerd
van Arnouts, Adriaan De Backer, pastoor Van Trier, de onderpastoors De
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Wolf en Adam Van den Wyngaert. Deze laatste is eigenaar geweest van de
brouwerij Den Gulden Cammer (Den Draeiboom) en werd in Deurne geboren op 12.6.1700 als zoon van Adam en Elisabeth Verbist. Hij werd later
'Capellaen' in Schilde, waar hij is overleden op 11.2.1778. Voor zijn benoeming aldaar stak hij een helpende hand toe in de kerk van Wommelgem.
Petrus De Groof van Ranst, die in 1735 Martinus 'tKint opvolgde als koster, kreeg al vlug klachten mee vanwege de Wommelgemse bevolking,
'omwille van zijn onbetamelijk optreden en zijn grove taal'107. Tijdens de
mis vergenoegde hij er zich mee 'languit op een bank te slapen'. Hij was
ook schoolmeester, maar de kinderen waren de dupe van 'zijn luiheid ...
sodat niemant van de gemeynde bijnaer syne kinderen meer ter schole
wile besteden en sommighe deselve liever bot en ongeleert laeten, anderen met groote schaede en kost hun kinderen buyten dorps moesten besteden, soo dat de school gansch verloopen is...'. Zo luidde één van de
vele getuigenissen van de dorpelingen.
In 1750 uitte deken Diercxsens zijn tevredenheid over alle kosters in zijn
gebied, behalve één: Petrus De Groof, werkzaam in Wommelgem. Hij verwaarloost zowel zijn taak in de kerk als in het jeugdonderwijs. Op oneerbiedige wijze schertste hij 'van in het wijwatervat te pissen'108. 'Het is onbegrijpelijk dat zo iemand vijftien jaar, en misschien nog langer, in dienst
wordt gehouden'. De deken stelde hierbij de vraag of de kerkelijke overheid niet te kort is geschoten in haar taak109. De Groof bleef in Wommelgem nog vijfjaar koster.
Pastoor Van Trier, overleden in mei 1736, werd als pastoor opgevolgd
door onderpastoor Guilielmus De Wolf.
In 1750 werd in de kerk een nieuwe vloer gelegd110; witte en blauwe stenen werden 'by de Capucinessen' aangekocht111. De toren, in 1750 reeds
bouwvallig verklaard, zou aanleiding gaan geven tot een langdurig proces. De tiendeheffers weigerden de restauratiekosten op zich te nemen.
De schout en schepen Leemans gingen hiervoor naar Brussel. Pas in oktober 1763 viel de beslissing dat de tiendeheffers slechts gedeeltelijk
moesten tussen komen in de kosten.
Op 24 augustus 1763 werd een kontrakt afgesloten met 'Joannes Van
Overbeke, meester orghelmaecker, woonende binnen de Stadt Lier', om
het kerkorgel, pijpen, blaasbalgen 'ende het gene aen de selve voorders
deponeert, behoorelyck in goeden staat sal moeten stellen ende repareeren tusschen heden ende drij weken' voor 'seven guldens eens courant
geldt'. Daarna moest Van Overbeke gedurende zeven jaar lang viermaal
per jaar het orgel komen nazien. Telkens kreeg hij daarvoor 7 gulden112.
Pastoor en onderpastoor woonden samen op Kapellehof, maar Cornelius
De Wit, opvolger van De Wolf, achtte het voor de goede verstandhouding
toch aangewezen alleen te gaan wonen. Op 1.12.1763 ging hij met het gemeentebestuur een kontrakt aan tot het huren van een huis 'aen de kerck
gelegen voor 6 jaer'. 'Glas en pannen' diende hij zelf te onderhouden113.
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Pastoor De Wolf overleed in 1769 in zijn voste levensjaar. Hij werd vervangen door Franciscus Joannes Willems. Het was een man die van aanpakken wist en liet allereerst het sanctuarium door Jan vander Mier,
meester-beeldhouwer, maken voor 100 gulden. B.Augusty was de ontwerper van het sanctuarium, dat werd verguld en 'gemarbeleerd' door
'N. Vermeulen, meester-vergulder te Antwerpen en N. La Costa, meestermarbeerder te Turnhout'. De kosten daaraan verbonden werden gedragen door de heer Carpentier, eigenaar van het kasteel Huigenrode. De
rest van de kosten (het fluwelen bekleedsel, de gouden galonnen, enz.,
ten bedrage van 200 gld.) werd door de kerk betaald. In maart 1770 was er
een jubilé, zo tekende Willems in zijn Manuale op, waarbij 70 gulden 'in
offer' werd ontvangen om bij te dragen in de kosten.
Pastoor Willems ijverde steeds verder om het interieur van zijn kerk te
verfraaien. In 1771 liet hij Jan Peeters, meester-schrijnwerker uit Turnhout, een dubbel gestoelte maken voor het hoogkoor. 'Voor maken, brengen en vernissen is betaeld 600 gulden'. Op 12 augustus was het gestoelte
afgewerkt en betaalde pastoor Willems 400 gulden 'door mijn voorganger
G.J. De Wolf de kerk nagelaten'. Verder werd loogld. geleend 'van de
armen aan 2,5% intrest', bedrag dat een jaar later al terug gegeven kon
worden. Het resterend bedrag van 100 gld. werd door het kerkbestuur betaald.
Ook in 1771 liet pastoor Willems, op kosten van de tiendeheffers, een
nieuwe klok gieten, zodat er van dan af met drie klokken geluid kon worden. In 1772 liet hij het uurwerk op de toren, waarvan de restauratiewerken op hun einde liepen, hernieuwen. Hetzelfde jaar nog werd door Lodewijk Jozef la Foret een godslamp in zilversmeedwerk, aan de kerk geschonken. Hij was een zoon van Joannes Jos la Foret, die in Wommelgem
geboren werd, maar in Parijs overleed114. Elk jaar zou voor la Foret 'omtrent de feestdag van Sint-jan' een mis voor zijn zielerust opgedragen
worden115. De godslamp, gedreven door de Parijzenaar Antoon Jan Moreau, heeft de vorm van een oorlogsschip. Aan weerszijden draagt het
schip een gekroond blazoen met de wapens van Frankrijk en Oostenrijk.
In 1773 konden de herstellingswerken aan de toren eindelijk beëindigd
worden. Er was eerst gedacht ook de kleine toren te vernieuwen, maar
daarvan werd uiteindelijk afgezien. Pastoor Willems nam dan maar het
besluit het wankele torentje af te breken, wat tot een konflikt leidde. Op 8
augustus 1774 stelde meier Josephus Mertens pastoor Willems voor 'den
cleynen thoren belieft te herbouwen dat hij heeft doen afbreken'. Het torentje zou terug moeten worden opgericht 'gelijck het van te voren geweest is'. Pastoor Willems antwoordde kortaf dat het 'syn affaires niet is',
maar wel dat van de tiendeheffers.
De 'Generaele Convocatie' stelde op 17 augustus 1774 verslag op in verband met de afbraak van het torentje. Er diende 'aen het zelven torentien
eenige reparatie' uitgevoerd. In de plaats daarvan heeft de pastoor het 'torentien' laten afbreken, zonder medeweten echter van de wethouders en
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kerkmeesters. Ook het verzoek van de 'Generaele Convocatie' wees pastoor Willems af. Er kon alleen opgemerkt dat de pastoor of tiendeheffers
niet het recht hebben 'eenige cieraeten aen kercken af te breken, te meer
als wanneer die nogh connen gerepareert worden, en nog te meer daer
het blijckt bij de rek(ening)e anno 1611 dat de gemeyntenaeren als doen
tot volbouwen van kerck en toren hebben gecontribueerd'116. Het kleine
torentje werd echter niet meer terug opgebouwd.
De verstandhouding tussen de meier en de pastoor liep geruime tijd
mank. Trouwens, pastoor Willems was reeds in 1772 in konflikt geraakt
met de 'schepenen van den dorpe ende Heerlijckheijd van Wommelghem'. Op maandag 29 juni ging op 'den feestdagh van den H. Petrus, patroon deser parochie kercke, volgens seer ouder gewoonte de confreers
der gilden van desen voors. dorpe met het Beid van O.L.V. met de Reliquiem van de Heijligen Cosmas en Damianus, Rochus en Anthonius die
altijd mede gedraeghen worden processie geweijse met den Pastor ende
Coster in hunne geweten, soo als sij in eene processie gaen, den toer ende
ommegang souden hebben moeten gaen ende den selven Pastor als dan
van den ommegangh is wegh geloopen met de reliquie van het H. Cruijs
die altijd oock mede gedraegen word. Niettegenstaande 'den processie
wegh seer goed ende bequaem was' en 'het hout, over den wegh hanghende' werd gekapt, liet de pastoor de gilden alleen verder gaan. Dit 'tot
groot schandaal ende spot ende dient tot reden om de vremdelinghen, die
als dan present waeren te laeten ende doen chicaneren ende lachen'.
In dezelfde brief maakten Jan Baptist Daems, P.J. De Ridder, Jan Block,
Adrianus Keirsmaeckers en Egidius Van Loock ook hun beklag over het
feit dat de pastoor 'buijten wete ende kennisse van ons' een 'nieuw gestoelt in de kercke' heeft laten maken. Schepen Jan Block had de pastoor
gezegd dat hij zich daarvoor 'geaffronteert' voelde. De pastoor had toen
voor antwoord gegeven, 'onder anderen gij sijt eenen dweirsdrijver ende
den Heere Onderpastoor De Wit is eenen grooten Ezel'117. Dit kan enigszins verklaren waarom de onderpastoor in 1763 afzonderlijk wenste te
gaan wonen.
In 1778 liet pastoor Willems een bestek opmaken voor een nieuwe biechtstoel, die op 15 mei 1782 voor 175 gulden werd geleverd door Jacobus De
Groof118.
In 1788 werd een nieuwe vloer in de kerk gelegd. F. Palms leverde kalk en
500 marmeren stenen voor 191 gld lost.; A. Wouters leverde 'naemsche
voerstenen' voor 175 gld. 7 1/2 st.119. Achteraan de kerk, 'over de hoek van
het gestoelte der kerkmeesters', werd een gedenksteen gelegd, met als
inschrift: 'Nieuwen vloer loflyck herstelt en geleyt door Adrianus de
Roy - i788'119.
In 1790 werden nog herstellingswerken aan de torenspits en het dak van
de kerk uitgevoerd. In 1794 ontstond een felle ruzie tussen pastoor Willems en onderpastoor Tassare. De onderpastoor zou verwaarloosd hebben prijzen aan de schoolkinderen te hebben uitgedeeld, maar Tassare
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verontschuldigde zich ziek te zijn geweest. Het baarde vooral misnoegen
dat Tassare tijdens de mis de boeren uit de herbergen ging halen. Om verdere moeilijkheden te vermijden, wilde de onderpastoor daaromtrent
geen mondeling gesprek, maar schreef op 6 juni een brief waarin hij de
feiten uit de doeken deed.
Op n januari 1795 overleed pastoor Willems. Guillielmus Bax werd zijn
opvolger. Onderpastoor Tassare, die er even aan gedacht had zijn verplaatsing aan te vragen, bleef dan maar in Wommelgem. Pastoor Bax
kreeg al onmiddellijk met problemen af te rekenen. De erfgenamen van
zijn voorganger eisten dat een deel van Kapellehof (pastorie) openbaar
verkocht zou worden. Het protest van Bax haalde het. Maar er waren ook
de plagerijen van de Franse revolutionairen die gepaard gingen met de
verkoop van de kerkelijke goederen als 'Zwart Goed'. Ook de pastorie
werd verbeurd verklaard en op 8 januari 1799 verkocht aan H. Franck uit
Antwerpen, die ze daarna verhuurde aan pastoor Bax. De priesters werden verplicht de eed van 'getrouwheid aan de republiek' te zweren, wat
door Bax werd geweigerd. Om niet te worden aangehouden hield hij zich
veelal in Vremde schuil en slaagde er in zijn geestelijke zending in het geheim te vervullen. Het doopboek dat gaat van 1765 tot 1809, vermeldt achter de datum 7 augustus 1797: 'van heden af is het doopsel toegediend buiten de kerk, om...'. De puntjes verzwijgen veiligheidshalve de reden.
Tot 28 april 1802 - dus tot aan de heropening van de kerken - staan in de
parochieregisters de peter en meter enkel aangeduid met N.N. Indien zij
wel hun naam opgaven, dan waren het 'lappeters en lapmeters'. J. Geens
merkt hierbij in 'Beschrijving der parochie...' (pag. 46-47) op, dat voor i
december 1800 slechts vijf akten de peter en meter vernoemen 'en 5 die de
meter voluit noemen en den peter enkel N heeten. Waren de vrouwen
hier ook weer moediger dan de mannen, evenals bij de kruisdraging van
Christus en bij zijn graf?'
Tussen 28 april en 2 mei 1802 is opgetekend: 'van heden af is het doopsel
weer toegediend in de doopvont der kerk' (latijnse tekst).
Inmiddels was er al een opstand losgebroken, die resulteerde in de Boerenkrijg. Op 17 oktober 1798 rukten de Sansculotten het kruis van de toren, dat tijdens zijn val in stukken brak. Op 10 december werden de klokken uit de toren gehaald en op de 'Platze' aan stukken geslagen. Ze bleven
liggen tot 6 september 1799, toen de Sansculotten de brokstukken kwamen ophalen.

196 eeuw
In oktober 1803 werd terug een klein kruis (505 pond) op de torenspits geplaatst. Ook de vergulden bol en de haan sierden terug de kerk. De toren
en het uurwerk werden hersteld. Om de kosten te dekken werd in vier
ploegen deur voor deur afgelopen.
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'Omgehaelt in de gemeynte van Wommelgem tot reparatie van d'horlogerie en thoren:
door J.B. Dingenen, Adr. Van Roy en Van de Velde
38 - 19 - 3
door J.B. Bax, C. Schoensetters en J.B. De Laet
45-14-0
door Mertens, A. Veroft en J.B. Verpooten
65- 2 - 1
van het gene door D'hr. Mortier, Goris en J. Deckers
45-16-0
178- 12-o'
Er werd 158 gulden 3 stuivers en i oortje betaald voor het herstel van de
toren en het uurwerk.
In september 1806 werd nog 15 gld. betaald aan Rijpers 'tot Antwerpen
voor schaliën en nagelen' en 38 gld. 55 st. aan P. Langlois, 'schaliedecker
voor arbeydsloon voor reparatie op het dack van de kerck' 120 . In 1807
werd 49 gld. 16 st. betaald aan P.J. Denis, 'schilder tot Lier voor 't schilderen van beelden en andere ciraeden van de kerck, repareren van de schilderije van de hoogen autaer, met het goud, silver, verven en olie daer toe
gelevert'. 'Item betaelt aen J.J. Van de Meere, beldhouwer tot Antwerpen,
voor reparatie en verbetering van het Beeld van S. Petrus en 2 Seraphinen
dienende aen het tabernakel', 47 gld. 53 st. Een jaar later werden werken
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uitgevoerd aan'den toren langs de zuijden' voor 135 gld. 10 st.121. P. Langlois maakte 'de gelaesen vensters in de O.L.V. Choor' en herstelde ook het
dak van de kerk voor 63 gld. 18 st.
In 1815 werd Napoleon in Waterloo definitief verslagen en werd België,
door het Congres van Wenen, met Holland verenigd onder Willem I. Die
man deed wat hij kon; handel en nijverheid kwamen terug op gang en de
strijd tegen het analfabetisme werd krachtig aangepakt.
Pastoor Bax trok in 1815 van Kapellehof naar het dorpscentrum, waar
een gebouw achter de kerk werd gehuurd. Later zou het door de gemeente worden aangekocht.
In 1817 werd het 'klijn cruijs van den haen genomen en gestelt op het sop
van zijde choor zuijdwaerts. Dat op de zijde choor noordwaerts heeft gestaen op het dack boven den autaer van St-Janscapelle'122.
Op 27 augustus 1818 werd het 'slag van het half uur op de horlogerie van
de kercke gestelt' voor 10 gulden. In 1824 werd 'een oud trekwin op den
zolder van de kerck, 't welk daer niet meer khonde dienen' voor 3 gld.
36 st. verkocht aan brouwer J. Beirens123. In 1826 werd aan Frans Aug.
Mertens, timmerman, 426 gld. betaald voor het maken en leveren van materiaal 'ten dienste voor de kerk tot het maeken van blaefon in de groote
koor en in 't midden der kercke, daer in niet begrepen de zijde choren'.
Op 23 augustus waren hiervoor 7 arbeiders aan het werk en 's anderdaags
vijf. Aan J.F.Joris, metser, diende 183 gld. 3 st. betaald 'tot het maeken
van 't platfon'; aan de weduwe van smid Cassiers 30 gld. 6 st. 2 oortjes en
aan J.B. Simons, plafonneerder uit Antwerpen 194 gld. 4 st.
Ook voor de jaren 1827 en 1828 komen nog rekeningen voor in verband
met het plaatsen van een platte gipszoldering (houten gewelfsel)124. In
1829 werd dan 'den grooten autaer, cruys, etc.' geschilderd voor 62 gld.
12 st. F. Callot vernieuwde twee vensterramen in het 'choor zuydwaerts'
(22 gld. 15 st.). Ook in 1830, 1831 en 1832 werden nog allerlei werken aan
de kerk uitgevoerd, o.m. ' 't witten van de kerck' door Callot, voor 'arbeydsloon aen de muren buijten de kercke' door J.F. Joris, enz.
Koning Willem I had, door zijn schoolpolitiek en zijn zware belastingen,
spoedig alle sympatie verloren. De opstand brak in 1830 uit en op 21 juli
zwoer Leopold van Saksen-Coburg als eerste koning van onafhankelijk
België de eed. Het zou evenwel tot 1839 duren alvorens Willem I die onafhankelijkheid zou erkennen.
Op 31 oktober 1833 overleed Pastoor Bax. Hij werd opgevolgd door Egidius Pauwels. Hij ging bij het gemeentebestuur aankloppen met het verzoek het buurhuis, dienstig als pastorie, aan te kopen. Burgemeester Corluy toonde zich zeer inschikkelijk, ofschoon de wetgeving niet ontlopen
kon worden. Het gemeentebestuur ging over tot aankoop van het gebouw, waarin Bax had gewoond. Het is de huidige pastorie, die aanvankelijk een herberg was, 'den Roeff' (ook «den Roof') genaamd. In 1753 was
het gebouw eigendom van Joannes Baptiste Schoors uit Antwerpen en
Egidius Quaeyhaeghs uit Wommelgem. Zij verkochten het eigendom
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openbaar in 1789 aan Joannes Deckers voor 2.179 gulden. Op 28.11.1834
werd dan door notaris Crabeels uit Antwerpen, op verzoek van Deckers,
notaris te Wommelgem, 'den Roeff voor 7.619 fr. verkocht aan de gemeente Wommelgem. Beschrijving van het gebouw bij de verkoop: 'bestaande uit zes benedenkamers, keuken, kelder, twee bovenkamers, zolder, hof, pomp en afhankelijkheden, te Wommelgem, ten kadaster bekend wijk A nr. 141-2-3-4, te samen groot 25 roeden 46 ellen'. In de akte
werd de eeuwigdurende eigendom bepaald. In 'Bouwen door de eeuwen
heen' (p. 1061) wordt aangestipt, dat de bovenverdieping in 1846 vergroot
werd (architekt Mertens).
Na de aankoop van 'den Roeff, dienden aanpassingswerken uitgevoerd.
Ze werden geraamd op 2.196,42 fr. De pastorie was einde 1835 klaar.
In 1839 leverde F.A. Mertens twee altaartomben voor 195,35 fr- en Van
Hoof 'ornamenteerde' ze voor 146,48 fr.
In 1843 zou een belangrijke verbouwing plaats grijpen. De zijbeuken werden verbreed en de toren, die tot dan toe vóór de kerk stond, ingebouwd.
Volgens Pauwels was zijn kerk te klein geworden. Aan het provinciebestuur werd op 4 januari 1842 volgend schrijven gericht:
'Mijnheeren,
De gemeente en kerkraeden van Wommelghem, arrondissement en provintie Antwerpen, vergaderd zijnde, hebben de eer Ued. met allen eerbied te vertoenen dat de parochiale kerk der gemeente eene vergrooting
eyscht, waer van het bestek opgemaeckt door den bouwmeester der provintie, bedraegt ongeveer 16.000 fr.
Dit werk, Mijnheeren, is van eene volstrekte noodzakelijkheid, aengezien
de kerk niet groot genoeg is, om op zon- en feestdagen de persoonen die
de Goddelijke diensten komen bijwonen, behoorlijk in te houden'.
Verder volgt dan een onderzoek i.v.m. de betalingsvoorwaarden. De vergroting bestond uit 'het verbreden van de zijbeuken in de lijn van de puntgevel van de dwarsbeuken'. De werken werden toegewezen aan Frans
Aug. Mertens voor 10.500 fr.
De provinciale bouwmeester (onleesbare handtekening] deelde op
17.11.1842 de goeverneur mee, dat de kerk van Wommelgem is 'uitgebrand tijdens de godsdienstvervolgingen en enkele delen die niet getroffen werden, moeten nog de schoonste geweest zijn, vermits zij niet in de
stijl van deze der gewone landelijke gemeenten waren en tegelijk van de
oudheid der kerk getuigen. Zij werd zeer slecht gerestaureerd. Ofschoon
de oudste delen in gothische stijl geweest zijn, heeft men gedacht dat het
koor en de dwarsbalken enerzijds in spitsboogstijl en anderzijds in rondboogstijl werden uitgevoerd. De zoldering van het middenschip is vlak.
Versieringen van slechte smaak geven aan het interieur van deze kerk een
zonderling uitzicht. De kroonstukken stellen slechts een vormeloze massa voor en zijn bezijden de zijbeuken opgebouwd om te versieren wat verdwijnen moest. De zijbeuken zijn zeer smal en de funderingen, waarvan
men mengelsteen en baksteen van alle grootte gebruikte, zijn vochtig.'
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Voor de vergroting van de kerk kon gerekend worden op een toelage van
4.000 fr. vanwege de Staat. Dezelfde bedragen konden bekomen worden
van het provinciebestuur en het kerkbestuur. Het gemeentebestuur betoelaagde voor 1.500 fr. en dan was er nog een bedrag van 2.000 fr. van
een 'lijst van vrijwillige inschrijving ten voordeele der kerk van Wommelgem... De personen in dit tabel aengewezen beloven en verbinden zich
mede voor de daerbij vermelde somme te storten in handen van de administratie der kerk, met het aenvang nemen van dit werk ingevolge des wegens plan' 125 . In totaal komen op de lijst 148 namen voor. Hij werd geopend door Joannes Josephus de Witte, eigenaar van het 'hof Ternessen',
met 100 fr. Daarna volgden J.B. Van Tichelt 150 fr.; M.Wellens 100;
Deckers 80; Frans Beirens 70; Joseph Leemans 60; enz.
A.F. Mertens diende van de aannemingsprijs (10.500 fr.] 3,5% af te staan
aan de architekt (367,50 fr.). Daarnaast moesten nog andere werken uitgevoerd, zoals het leveren van kalk (1.250 fr.), leggen van leien op het dak en
leveren van lood (2.161 fr.), plafonneren en leggen van de vloer (1.549 f r O>
zodat de totale raming 15.500 fr. bedroeg.
Op 4 augustus 1844 werd de eindafrekening, ten bedrage van 16.018,30 fr.
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voorgelegd. A.F. Mertens had uiteraard beroep moeten doen op enkele
onderaannemers, o.m. op Van den Bogaerd uit Antwerpen, die de leien
had gelegd aan de 'westelijke' kant (995 fr.) en Zypers voor wat de 'oostelijke' kant betreft (1.059,62 fr.). Het oude dak werd immers afgebroken en
herlegd.
Het is jammer dat voor de verbreding van de zijbeuken gruwelijke 196
eeuwse bakstenen als materiaal werden benut, waarmee evenwel het bewijs wordt geleverd, dat de welstand in 1842 op een mager pitje stond.
De provinciale bouwmeester deelde de goeverneur op 9.2.1844 mee, dat
'de werken tot vergroting van de kerk van Wommelgem uitgevoerd zijnde, heb ik mij terug getrokken om in tegenwoordigheid van de heer Burgemeester, de Pastoor en de aannemer, overdracht te doen ... de werken
zijn zeer goed uitgevoerd'. De architekt voegde er aan toe dat de gemeentelijke overheid en het kerkbestuur 'getuigen van hun algehele tevredenheid'.
Was de taak van de bouwmeester achter de rug, dan dienden toch nog
heel wat bijkomende werken uitgevoerd. In 1844 legde steenhouwer Pechez van Antwerpen een nieuwe vloer voor 817,97 fr- De nog bruikbare
grafstenen werden onder de toren en achteraan de zijbeuken gelegd. In
1845 plafonneerde Simons uit Antwerpen de grote beuk (500,45 fr.). In
1846 plafonneerde hij de kruisbeuken en de muren voor 507,41 fr.126. Op
7.9.1846 nam het schepenkollege kennis van een brief van het kerkbestuur, waarin de mededeling, dat de kerk behoorlijk is hersteld, 'behoudens nog eenige versieringen die daer aen moeten toegebracht worden'.
In 1848 werd het hoogzaal opgetrokken door F. Aug. Mertens en in 1850
werkte hij aan de biechtstoelen en de preekstoel. Beeldhouwer De Meyer
beeldhouwde het H. Hartaltaar voor 1.105,10 fr., materiaal inbegrepen.
In 1852 vestigde pastoor Pauwels er de aandacht op dat de toren in zeer
slechte toestand verkeerde: vele 'vermolmde stenen' vielen naar beneden, 'bijzonder uit de frijten'. Hij drong er op aan de frijten door nieuwe
te vervangen. De gemeenteraad bevestigde op 6.9.1852 de mening van de
pastoor; de toren is 'bijna bouwvallig' en zou dringend hersteld moeten
worden. Raming der werken 4.475 fr. Het provinciebestuur hechtte goedkeuring aan de beslissing van het gemeentebestuur de werken te laten
uitvoeren door 'd'heer Everpoel'. Het kerkbestuur droeg 500 fr. bij in de
kosten 127 en maakte een jaar later nog eens 400 fr. over. In 1852 ook beeldhouwde De Meyer uit Turnhout beelden van de HH. Petrus en Paulus,
die weerszijden het hoofdaltaar een plaats kregen. Dezelfde beeldhouwer
maakte ook het beeld van God de Vader en hernieuwde 'twee heiligen in
aanbidding', dit alles voor 1.596,36 fr. F.A. Mertens werkte eveneens aan
de zijaltaren (rekening: 575,75 fr.)
In 1855 werd voor 5.000 fr. een orgel aangekocht. Tot in 1859 werd dit bedrag afbetaald. Het orgel is vervaardigd door }oseph Merklin uit Brussel
(een transformatie werd in 1910 uitgevoerd door Jean Emile Kerkhoff,
eveneens uit Brussel).
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Technische steekkaart van het orgel, dat vier klavieren telt:
Dispositie (samenstelling):
van links naar rechts
1. Grand Orgue (hoofdwerk): n registers
Clairon4'; Trompette 8'; Fourniture; Cornet; Doublette 2'; Prestant4';
Viola de Gamba 8'; Bourdon; Flüte harmonique 8'; Montre; Bourdon.
2. Positif:
Flüte taversière 8'; Dulciana 8'; Cor de nuit 8'; Melophone 4'.
3. Récit:
Bourdon; Salicional 8'; Voix 8'; Geleste 8'; Carillon; Clarinette 8'; Basson hautbois 8'; Voix humaine 8'.
4. Pédale:
Sousbasse 16'; Flüte bouchée 4'; Bombarde 16'.
In 1987 heeft adviseur }. Braekmans het orgel onderzocht en vastgesteld
dat in 1910 diverse pijpen in zink werden gerestaureerd. De onderdelen
Positif en Récit geven 'door het gebruik van minderwaardig materiaal,
een onmuzikale intonatie. Het werk werd volgens een 'romantiserende'
stijl opgevat, maar bezit noch eenheid, noch een eigen klankkarakter, dit
in tegenstelling tot het Hoofdwerk. Globaal kan gesteld worden dat het
Merklin-pijpwerk qua materiaal en konstruktie, zeer degelijk is, maar dat
het in zijn latere geschiedenis sterk werd getransformeerd, voornamelijk
wat de intonatie betreft: voor alle labiaalstemmen werden de voetopeningen dicht geklopt, werden grove kernsteken aangebracht, vele opsneden
verhoogd en stembanden ingedrukt of opengescheurd. Hier en daar
werd door middel van slordig soldeerwerk een poging tot herstel uitgevoerd.
Het pijpwerk kan dus niet meer uitklinken zoals het destijds door de bouwer werd bedoeld: de klank is futloos, zonder karakter geworden. Daarentegen werd bij de tongspelen (Trompet en Clairon) de omgekeerde
werkwijze toegepast: de voetopeningen werden zodanig vergroot, dat deze spelen te overdadig klinken en dus volledig in discrepatie staan ten opzichte van het overige pijpwerk. Wegens de gedraaide opstellingen der
windladen (vroeger stond het orgel met het front naar de kerkruimte)
staan thans de sterkst klinkende pijpen vooraan in plaats van achteraan.
Dus de opstelling aksentueert eens te meer de wanverhouding qua klanksterkte'.
Tot 1860 bleven de zijmuren blank. Pastoor Pauwels gaf De Meyer uit
Turnhout opdracht een 'nieuwe boisering' met twee biechtstoelen in de
zijbeuken aan te brengen. De uitgave voor deze werken bedroeg
3.50ofr. 128 . Het paneelwerk in hout bevat zinnebeeldige barokke figuurtje. De fries en de pilaren verdienen enige aandacht omwille van de verschillende figuurtjes die met bewonderenswaardige fijnheid en naar de
natuur uitgewerkt werden. Dieren als ossen, apen, muizen, valken, hazen, enz., 'zijn verstandig gegroepeerd en zekere geestig bewerkte voorstellingen schijnen op fabels betrekking te hebben'129.
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De biechtstoelen beelden de volgende figuren uit:
1. H. Petrus, H. Paulus en twee borstbeelden van zinnebeeldige figuren
en in het bovenste gedeelte een medaillon met de gezegende Kristus;
2. Maria Magdalena, H. Maria van Egypte, de Rechtvaardigheid en een
tweede borstbeeld; twee kleine medaillons met de beeltenissen van de
H. Joannes en de H. Matheus;
3. H. Theresia en het Geloof, met de H.H. Lucas, Marcus en Geest;
4. David en de Verloren Zoon, twee borstbeelden en een medaillon met
Kristus aan het kruis.
In 1862 werd de nieuwe kruisweg 'in de boisering' gemonteerd: Hij kostte
1.800 fr. en werd in tweemaal betaald130. De werken stonden onder toezicht van bouwmeester Gife.
In 1862 ook werd de grote klok hergoten en vergroot, terwijl tevens twee
kleinere klokken gegoten werden. De kosten bedroegen, na aftrek van het
materiaal der twee oude klokken (13.824,44 fr., wat bij middel van jaarlijkse afkortingen (tot 1867) werd betaald.
Pastoor Pauwels overleed op 25 februari 1871. Wommelgem nam daarmee afscheid van een groot priester. Opvolger werd Henricus Heiligen.
Gedurende een periode van acht jaar bleef het rustig in en om de kerk, tot
aan herbouwing van het gesimileerd plaasteren plafond werd gedacht.
Dat was in 1880. In een schrijven gericht aan de arrondissementskommissaris van Antwerpen liet het gemeentbestuur weten 'dat de werken in
de kerk uit te voeren bestaan in het uitnemen van het plafond der middenbeuk hetwelk op verscheidene plaatsen barsten vertoont en doen vrezen dat er stukken zouden kunnen afvallen, en het vervangen van hetzelfde door een nieuw plafond in gotieken stijl gelijkvormig aan degenen der
zijbanken...' De hoge gipszoldering werd door pleistergewelf (elders latwelfsel genoemd) weggeborgen131. De kosten daaraan verbonden bedroegen 5.230 fr. De Ceuster, Leopoldstraat 72 te Borgerhout, kreeg
545,30 fr. uitbetaald 'voor leveren en plaatsen van een raam in de kerk tot
Wommelghem' 132 . Een tweede glasraam werd geleverd en geplaatst voor
1.700 fr. door de 'werkhuizen Stalins en Janssens, Lombaardevest 38,
Antwerpen'.
Op 8 oktober 1885 werd door pastoor Heiligen het Broederschap van de
H. Barbara opgricht. De leden die het konden, betaalden jaarlijks 'omtrent den feestdag van de H. Barbara 50 centiemen'.
Fr. De Vriendt, beeldhouwer, kreeg van de pastoor opdracht een aantal
plaasteren beelden te vervaardigen. In 1878 leverde hij reeds het beeld
van de H. Kindsheid. Op 6.8.1890 betaalde pastoor Heiligen 435 fr. aan De
Vriendt 'voor het maken en leveren van een beeld in eikenhout' ditmaal.
Het beeld stelde de H. Franciscus van Assisië voor. De drie beelden in de
voorgevel van de kerk werden in 1894 vernieuwd voor 300 fr.
Pastoor Heiligen overleed op 25 september 1895 en werd opgevolgd door
Joannes Geens.
In 1899 werd het oude uurwerk, daterend uit 1675 (door Herman Cor350

thuys gemaakt), op kosten van de kerk (2.400 fr.) verwijderd en vervangen
door een nieuw. Edward Michiels uit Mechelen was er de maker van. De
klok werd elektrisch geregeld door het uurwerk van de sakristie133.

loste eeuw
Op het einde van de 196 eeuw kende het bevolkingscijfer een flinke stijging en de vooruitzichten waren in dat opzicht optimistisch. Het kerkbezoek was bijzonder groot en de kerk dreigde te klein te worden. Reeds in
1899 tekende de provinciale bouwmeester Van der Gucht een reeks plannen in het vooruitzicht het gebouw te vergroten. Geen enkel van die plannen mocht de bisschoppelijke bouwkommissie voor kerkenbouw bevredigen. 'Uiterst moeilijk is het toch een merkelijke vergroting te geven aan
een kerk, waarvan toren en koor ongeschonden moeten bewaard blijven,
als zijnde door de Koninklijke Komissie verklaard' 134 .
Op 20 oktober 1901 brachten Frans Van Leemputten en Fernand Bonnet,
leden van de kommissie, een bezoek ter plekke en stelden een verslag op
over de kerkmeubelen. Ze onderzochten tegelijk de mogelijkheid de kerk
te vergroten. 'Omwille van de voortdurende aangroei der bevolking is het

Binnenzicht parochiekerk {foto uit het jaar 1946).
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nodig de kerk te vergroten. Naar onze mening moet die vergroting geschieden door het verdubbelen der zijbeuken, zodat het gebouw vijf beuken zou tellen. In elk geval moet de kerk haar oostering behouden en
wenselijk ware het, de bestaande puntgevels van het kruis te benuttigen.
Uit de ligging van het gebouw kan ook voordeel getrokken worden om in
de zuidergevel een voorportaal aan te brengen dat niet alleen de toegang
tot de kerk zou vergemakkelijken, maar tevens ook bijdragen zal om het
gebouw nog schilderachtiger te maken'.
Pastoor Geens merkte hierbij op dat de kommuniebank, 'niet zonder
waarde', beslist in de vergrote kerk behouden moet worden, evenals het
paneelwerk, 'dat met zijn ingewerkte biechtstoelen en halfverheven
kruiswegstatiën, gans de lengte der zijbeuken doorloopt. Die bekleding
schijnt zeer behendig samengebracht uit oude en nieuwe delen'.
Het bleef allemaal bij plannen. De bisschoppelijke kommissie was niet te
vinden voor de voorgestelde verbreding. 'De kerk nog verbreden met
twee zijbeuken, dat zou wat wanstaltig voorkomen naar ons inzien (zij
ware dan breder dan zij lang is'135.
Van een vergroting aan de kerk is uiteindelijk niets in huis gekomen. Wel
werden in 1909 vergrotingswerken uitgevoerd aan het hoogzaal en werd
een jaar later het orgel omgebouwd.
De kerk leed niet onder de wereldoorlog 1914-18 en zelfs de klokken werden met rust gelaten. Wel ging de toen óg-jarige pastoor Geens op rust en
werd hij vervangen door August RoëJJ, die toen onderpastoor in Wommelgem was.
Op 3 juli 1913 had het gemeentebestuur het besluit genomen naar een
nieuw kerkhof uit te kijken. De keuze viel op een strook grond aan de
Vremdestraat (nu Sint-Damiaanstraat), dat eigendom was van J. Blockx
en Coveliers. Zij waren nochtans niet bereid hun gronden te verkopen.
Op 12.8.1913 werd dan besloten een kerkhof aan te leggen op 'een perceel
land gelegen Callement en toebehorende aan de kerkfabriek van Wommelghem'. Omdat de grond er 'niet droog is des winters', werd het voorstel afgewezen. Andere plaatsen kwamen nog in aanmerking, zoals o.m.
een strook grond aan de Antwerpsestraat (Dasstraat - Ternesselei), eigendom van E. Gilbert, die het te koop wilde stellen aan 18.000 fr. per ha. Er
werd ook kontakt opgenomen met Van de Kerckhove-Van den Brande,
voor aankoop van een 'perceel land gelegen wijk C nr. 518'. Op 17 juni
1916 werd dan toch terug het eerste idee opgenomen (Sint-Damiaanstraat), meer bepaald de gronden die toebehoorden aan Jos Blockx en
Frans Waegemans.
Goede keer ditmaal, al liepen de verdere onderhandelingen niet van een
leien dakje. Eerst had het gemeentebestuur zich beperkt tot aankoop van
de gronden van }os Blockx, die zich akkoord verklaarde tot de verkoop
over te gaan aan i frank per vierkante meter (eigendom volgens kadasterplan wijk C nr. 465). Men kwam evenwel tot de konklusie dat deze strook
grond na verloop van jaren te klein zou zijn. Vooral met het oog op de aan352

leg van een degelijke toegang tot het kerkhof en daarbij horende aanplanting van bomen, zou het deel 'wijk C nr. 466' ook aangekocht moeten worden. Eigenaar Frans Waegemans toonde zich echter niet zo schikkelijk
als J. Blockx en vroeg 2 fr. per vierkante meter voor zijn onroerend goed,
waar het gemeentebestuur 1,50 fr. voorstelde. Omslachtige onderhandelingen remden de verwezenlijking der plannen af en toen Waegemans het
bod op de duur tot op i ,65 fr. bracht, hield het schepenkollege het weer op
i ,40 fr. Uiteindelijk haalde het gemeentebestuur het pleit en daarmee was
de oorlog achter de rug, zodat op 10 januari 1920 G. Wouters belast kon
worden met het aanbrengen van een omheining ('grillie en stenen
muur').
Op 15 november 1921 werd besloten tot oprichting van een gedenksteen
voor de gesneuvelden van de eerste wereldoorlog. Beeldhouwer J. Clerens maakte niet alleen het monument op het kerkhof maar ook de gedenksteen achteraan de kerk. In zitting van 17 februari 1923 gaf de gemeenteraad toestemming het nieuwe kerkhof officieel in gebruik te nemen.
Onder impuls van pastoor Roëll werd tot oprichting van een 'Gildenhuis'
besloten. Rustend-pastoor Cornelius Van Tichelen schonk zijn onroerend goed, gelegen aan de Langenreep (Adolf Mortelmansstraat) aan de
kerk om het initiatief te kunnen verwezenlijken. Van Tichelen was een
geboren Wommelgemnaar (1848) en is pastoor geweest in Schoonderbeuken. Eens op rust gesteld, keerde hij naar zijn geboortedorp terug, waar
hij zou overlijden op 24 januari 1929. De kerk erfde dus zijn eigenom.
De onderpastoors Janssens en Van der Auwera, proosten van de parochiale kringen, opteerden voor een gebouw met lokalen voor toneel, vergaderingen, bibliotheek, kinderheil, een cafetaria en een koöperatiefwinkel. Om de middenstand terwille te zijn, werd de winkel uit het plan
geschrapt. Raming van de bouwwerken 325.000 fr.
Het ging allemaal snel. De werken werden uitgevoerd door Jan Motte
(metselwerk) en Frans Reynders (schrijnwerkerij).
Pastoor Roëll trok naar de Antwerpse Volksspaarkas waar, naar werd gezegd, geld geleend kon worden voor de bouw van gildenhuizen. Hij
kwam echter met lege handen terug. Er moest een 'Samenwerkende
Maatschappij' opgericht worden; aan een pastoor werd geen lening toegestaan. En dan ging het minder vlot, omdat op zoek gegaan moest worden naar zeven dorpelingen om de door notaris Michielsens van Wijnegem opgestelde stichtingsakte te onderteken. Zo was dan een 'S.M. Gildenhuis St-Petrus en Paulus' opgericht en bestond de eerste beheerraad
uit Jules Vermeerbergen, wisselagent; Jules Reusens, geneesheer-schepen; Frans Govaerts, burgemeester; Karel Joossens, hovenier; Eduard
Baets, onderwijzer; Karel Havermans, winkelier; Ernest De Preter, koster; Leo Jochems, onderwijzer en Louis Celis, gemeentebediende,
ledere beheerder moest minstens voor 500 fr. aandelen nemen136.
Op 10.3.1932 moest de grote klok wegens een barst buiten gebruik gesteld
worden.
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Op 18.2.1934 werd door de gemeenteraad goedkeuring gehecht aan het
voorstel de begraafplaats rond de kerk op te ruimen. Op 10 oktober van
hetzelfde jaar werden de werken aangevat. 'De werken lopen vlug van
stapel en reeds is gans de omheining verdwenen. Een groep werklozen
werd opgeëist. Deze houden zich bezig met de afgravingen, die snel vorderen'. Zo was te lezen in Gazet van Antwerpen van 13.10.1934. Maar dezelfde dag nog maakte gemeenteraadslid Valckx zijn beklag tijdens de
vergadering van de gemeenteraad over de inzet van stempelaars.
Inmiddels was reeds in augustus van 1934 een nieuwe pastoor aangesteld
ter vervanging van Roëll, die zich als rustend-priester in het St-Jozef
Rusthuis (bouwjaar 1907) had terug getrokken. De nieuwe pastoor was
Joseph Bossaerts.
Bij Koninklijk Besluit van 31.7.1936 werden het koor en de toren van de
kerk officieel beschermde monumenten.
Op 23 juni 1943 moest pastoor Bossaerts lijdzaam toezien hoe de Duitsers
twee klokken kwamen opeisen. Op 29 februari 1944 was het de beurt aan
de derde klok.
Op 25.3.1945 werd Hendrik Berghmans de volgende pastoor, die tijdelijk
een noodklokje uit de katedraal van Antwerpen ontleende (101 kg.).
De pastoor begon onmiddellijk te ijveren om de door oorlogsomstandigheden beschadigde kerk (inslaan van vliegende bommen) te herstellen en
om drie nieuwe klokken in de toren te kunnen installeren.
In 1952 werd het glasraam in de linkertranseptarm vernieuwd. Het betrof
hier een schenking van de echtelingen Gustaaf Corneel Maes-Caluwaerts. Het glasraam brengt de verbeelding van de heilige Petrus die de
sleutels van de hemel in ontvangst neemt. Een jaar eerder had de heer
Ullens de Schooten Paul een glasraam voor de rechtertranseptarm geschonken.
Het glasraam achter het hoogzaal, ook erg beschadigd tijdens de wereldoorlog 1949-45, is toegewijd aan de H. Cecilia en werd kunstvol gerestaureerd door }os Cremers uit Wommelgem.
Reeds in 1949 kon pastoor Berghmans twee nieuwe klokken laten gieten
(gewijd op 6 maart 1949) en in 1954 was ook de derde klaar (gewijd op 28
augustus 1954).
Reeds in 1938 waren herstellingswerken aan de kerktoren noodzakelijk
geweest, maar in 1961 was hij bijzonder bouwvallig, zodat dranghekkens
voor de hoofdingang dienden geplaatst. Regelmatig vielen brokstukken
naar beneden. Een lange lijdensweg werd ingezet om de restauratie te bekomen.
Op 18.7.1962 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan de aanbesteding
voor de installatie van een nieuwe verwarming in de armaturen van de
verlichting (174.635 fr. was het laagste bod van de firma Flandria). Deze
vorm van verwarming heeft nooit voldoening geschonken.
Op 15 mei 1964 kon overgegaan worden tot de aanbesteding voor de restauratie van de toren. Het laagste bod bedroeg ongeveer 1,5 miljoen fr. en
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de werken namen een aanvang op 15 november van hetzelfde jaar. De
aannemer was de firma Verstraete en Van Hecke uit Wilrijk. Later werd
vastgesteld dat de toren er slechter aan toe was dan aanvankelijk gedacht
en vastgesteld. De werken vielen stil van i mei 1966 tot 31 januari 1967.
Op 9 augustus 1968 konden de restauratiewerken beëindigd worden en
op 22 september werd de nieuwe haan plechtig op het kruis gezet. De
heemkundige kring 'De Kaeck' organizeerde een optocht met medewerking van diverse verenigingen. Het is een triomfantelijke dag geworden,
ofschoon 'De Kaeck' slechts zestien dagen de tijd had gekregen om een
programma op te stellen. De nieuwe haan, vervaardigd door Claudore uit
Bergen (Henegouwen), werd na de stoet door Louis De Loecker en Gris
Van Looy, werklieden van de firma Verstraete en Van Hecke op de toren
geplaatst. Toen dat uitgevoerd was, begon de haan, tot eenieders verbazing, te 'kraaien'. Voor die 'krachttoer' zorgde Eddy Van den Bosch...
De oude haan, die 163 jaar trouwe dienst had gedaan, werd aan het heemmuseum overgemaakt.
De totale restauratiekosten van de toren waren opgelopen tot 4.262.264
fr., waarvan 852.453 fr. ten laste van de gemeente. Voor de stelling alleen
al, die gedurende vier jaar de toren in een stalen keurslijf had gehouden,
diende een bedrag van 162.426 fr. betaald.
In 1969 werden de daken van de kerk volledig hersteld, wat iets meer dan
300.000 fr. zou kosten.
Op i augustus 1970 diende pastoor Berghmans zijn ontslag in en werd hij
opgevolgd door Ludovicus HeJsen. In 1974 liet hij de gasverwarming onder de kerkvloer aanleggen. Daar is evenwel heel wat rond te doen geweest. In het lastencohier was sprake dat 90% van de vloer 'als puin en
gruis' naar het stort verwezen zou worden en dat ook de 27 arduinen grafzerken uit de 176 en i8e eeuw er uit moesten. Uiteindelijk advizeerde de
Kon. Kommissie voor Monumenten en Landschappen om de vloer 'op
voldoende voorzichtige manier uit te breken en een maximale herbruik
van de materialen te verzekeren'.
Bij Koninklijk Besluit van 21.8.1979 werd de bescherming van het koor en
de toren uitgebreid tot gans het gebouw, waarmee Monumenten en
Landschappen was ingegaan op een verzoek vanwege de heemkundige
kring.
In 1980 werd een tochtportaal aan de ingang van de kerk geïnstalleerd.
De werken werden uitgevoerd door de firma Batima uit Herentals voor
440.278 fr. De schrijnwerkerij was toevertrouwd aan F. Smits uit Wommelgem, voor 49.718 fr.
Pastoor Ludovicus Helsen werd in het voorjaar van 1986 vervangen door
Petrus Gijs. De toestand waarin de pastorie toen verkeerde, was erbarmelijk te noemen. Op aandringen van de kerkfabriek werd tot restauratie
overgegaan. Gedurende 18 maanden verbleef pastoor Gijs in het gebouw
Handboogstraat 19, om einde september 1987 het vernieuwde pastoriegebouw te kunnen betrekken. Tijdens de werken werd een eiken balk blootgelegd, met daarin het jaartal 1710.
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Pronkstuk in de pastorie is de marmeren schouw, waarvan de barokke
zuiltjes met opklimmende rozen afkomstig zijn van het altaar uit de
Roosekapel.
'Bouwen door de eeuwen heen' noemt de pastorie een 'neoclassicistisch
rijhuis met xvin-kern'. Het is een 'dubbelhuis van vijf trav. en twee bouwlagen'.

Pastoors Parochie HH. Petrus en Paulus
- Henricus (Van Marie?) in 1273-10! 1304. In 1304 werd hij deken van Antwerpen
- Henricus Coeckebackere, in 1321, ook in 1322
- Jan de Cupeter in 1340
- Johannes Van der Hoeven in 1394
- Arnoldus (van) Beersse, aangesteld in 1406. Overleden in Grobbendonk en er in de kerk begraven in 1450.
- Jacobus Gerynes, alias Coperslager in 1464
- Peter ...in 1488
- Wilhelmus de Rode van 30.4.1503 tot 15.8.1518, dag waarop hij overleden is137.
- Pieter van Kynschout van 1525 tot 1545
- Hendrik Deens wordt vermeld als erfprochiaen in I549138.
- Pauwel(s) Stynen van 1545 tot in het jaar van zijn overlijden in 1555.
Wordt eerst vermeld als vicecureyt, daarna als prochiaen.
- Jacop Van den Berghe (ook als Jacobus De Monte), van 1555 tot 1559,
jaar waarin hij zal overlijden
- Jan de Wolf, vicecureyt van 1555 tot I559139. Was pastoor in Borsbeek
tot 1566.
- Henricus Huysmans van 1559 tot 1562
Daar hij praktisch nooit aanwezig was, werd hij een korte tijd vervangen
door Jan de Rijcke (1560) en
- Hendrik Schillemans van 1560 tot 1562, jaar waarin hij opvolgend pastoor benoemd werd. Hij overleed in de zomer van het jaar 1474 aan de
pest.
- Henricus Adriani van 1574 tot 1581
- Tobias Beleyn van 1581 tot 1586
- Petrus Dannus van 1585 tot 1589 (?)
- Martinus Steyns van 1590 tot 1595. Hij bediende ook Ranst en Millegem vanaf 1585 tot aan zijn overlijden op 26.9.1600.
- Arnoldus inden Bemde in 1595 en 1597. Hij werd gedurende zijn gevangenschap in Bergen-op-Zoom vervangen door Jacop Strypen, pastoor
van Wijnegem.
- In 1598 is Jacob Swagge pastoor.
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- Johannes Verbelius van 1604 tot 15 februari 1605, dag van zijn overlijden; hij werd vervangen door - weeral - Jacop Strypen van Wijnegem.
- Jan vanden Bossche van 19.2.1609 tot 19.3.1609. Werd doorgezonden
omdat hij nooit in Wommelgem te vinden was
- Johan Keremans van 19.3.1609 tot 14.7.1626, dag van zijn overlijden.
Werd geboren in Lier, waar hij ook overleden is140.
- Reynier Michiels van 12.9.1626 tot 23.6.1672, datum van overlijden.
Zijn naam komt vaak voor als Michielsens en Machielsen. Tot 1626 was
hij kapelaan in Duffel. Begraven 'in chore'.
- Martinus Verbeeck van 29.8.1672 tot aan zijn dood op 3.9.1692. Hij
werd in Wommelgem geboren op 17.12.1640 als zoon van Gaspar Verbeeck (koster) en Gudula Serneels. Was eerst onderpastoor in Herentals.
- Guilielmus Malderus van 7.io.i692 141 tot aan zijn dood op 15.6.1716.
Werd op 17 juni begraven. Zijn grafsteen is bewaard aan de buitenzijde
van de rechterzijbeuk. Daarop is te vernemen dat Malderus overleed in
de leeftijd van 68 jaar. Was van 1681 tot 1688 onderpastoor in Oorderen en
daarna pastoor in Willebroek tot 1692.
- Joannes Verdonck wordt tussen 15 juni 1716 en 18 juli 1716 vermeld als
deservitor = plaatsvervanger 142 .
- Franciscus Xaverius De Craen van 18.7.1716 tot 13.2.1726. Guilielmus
Malderus was een oom van De Craene, die in Brussel geboren werd en
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eerst onderpastoor is geweest in St-Michiels in Leuven. In 1626 werd hij
pastoor in het begijnhof van Turnhout, waar hij overleden is op 5.1.1760.
- Christianus Van Trier van 13.2.1727 tot 26.5.1736. Hij werd in Turnhout
geboren op 1.1.1693. Was in mei 1736 met ziekteverlof in zijn geboortestad, waar hij plotseling overleed op 26 mei 1736. Toch is hij in de parochieregister van Wommelgem (overlijdensakten) ingeschreven.
- Guilielmus Josephus De Wolf van 10.7.1736 tot op de dag van zijn afsterven op 24.9.1769. Hij werd in Antwerpen geboren op 16.11.1699 en werd
in Wommelgem als onderpastoor aangesteld op 12.4.1724. Daarna volgde
hij Van Trier op. Bij zijn overlijden verbleef pastoor De Wolf in Antwerpen.
- Joannes Franciscus Willems van 18.10.1769 tot 11.1.1795, dag van zijn
overlijden. Was toen 72 jaar143. Toen hij pastoor in Wommelgem werd benoemd, was hij verbonden aan de Universiteit van Leuven144. Hij werd
priester gewijd in 1745.
- Josephus Franciscus Bax van 17.1.1795 tot 31.10.1833, dag van zijn
overlijden. Hij werd in Berlaar geboren op 6. i .1755 als zoon van Josephus
en Joanna Maria Van der Auwera. 'A° promotus in artibus Lovanus' 145 .
Professor in de Godsgeleerdheid; op 24.6.1788 onderpastoor in Hulshout,
op 11.10.1793 pastoor in Booischot en op 17.1.1795 in Wommelgem. 'Hij
beleefde dus de besloten tijd, het Hollandse bewind en de Belgische omwenteling, altijd op de hoogte van zijn netelachtige taak. Vele losse papieren en papierkens zelfs, door hem nagelaten, bewijzen dat hij streed voor
de rechten van de H. Kerk. De parochiale registers stond hij niet af zonder herhaald verzet, en vooraleer ze afgeschreven te hebben. Tijdens de
vervolgingen van het Frans schrikbewind hield hij zich schuil op het Luizenkasteel te Vremde'146.
- Egidius Pauwels, van 24.12.1833 tot 25.2.1871. Was sinds 20.2.1820 onderpastoor in Wommelgem. Werd in Putte bij Mechelen geboren op
16.3.1797 als zoon van Petrus en Maria Van der Auwera. Priester gewijd
op 26.2.1820 en overleden in Wommelgem op 25.2.1871. Verbleef dus op
enkele dagen na, 51 jaar in Wommelgem.
- Henricus Aloysius Heiligen van 24.3.1871 tot aan zijn overlijden op
25.9.1895. Werd in Wesemaal geboren op 14.7.1823 en priester gewijd op
18.12.1847.
- Johannes Cornelius Geens van 26.10.1895 tot 18.11.1915. Werd in Keerbergen geboren op 26.7.1846 en werd priester gewijd op 17.12.1870. Onderpastoor in Antwerpen-Kiel op 30.1.1871, op 10.2.1873 in Hoboken en
op 23.3.1877 in St-Amandus-Antwerpen. Na zijn ontslag in Wommelgem
werd hij aalmoezenier in het ziekenhuis van Essen, waar hij overleed op
11.9.1932.
- August Maria Alphons Roëll van 18.11.1915 tot 16.9.1934. Werd in Lier
geboren op 23.11.1870 als zoon van Aloysius Henricus en Maria Christina
De Bie. Priester gewijd op 27.8.1893. Onderpastoor benoemd te Stabroek
op 13.9.1893, onderpastoor in St-Katarina Kiel-Antwerpen op 29.6.1896
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en op 3 januari 1901 onder J.Geens in Wommelgem. Nam ontslag op
16.9.1934 en werd dan aalmoezenier in het St-Jozef Godshuis van Wommelgem. Hij overleed daar op 2 mei 1938.
- Josephus Franciscus Maria Bossaerts van 15.8.1934 tot 3.3.1945. Werd
in Lier geboren op 21.2.1886 als zoon van Franciscus (° Broechem 1856)
en Amelia Bosmans (° i85i) 147 . Priester gewijd op 18.9.1909. Baccalaureus in het kerkelijk recht. Achtereenvolgens leraar aan het Klein Seminarie, onderpastoor St-Augustinus-Antwerpen, onderpastoor St-Amandus-Antwerpen, rector van het Instituut H. Hart in Heverlee en daarna
pastoor in Wommelgem. Na zijn ontslag als pastoor te Wommelgem,
werd Bossaerts aalmoezenier te Kontich en daarna Emiritus te Antwerpen, waar hij overleed op 19.2.1965. De teraardebestelling van het stoffelijk overschot had op het kerkhof van Wommelgem plaats op 24.2.19Ó5148.
- Hendrik Ignace Maria Berghmans van 25.3.1945 tot 1.8.1970. Geboren
in Lier op 18.8.1898 en priester gewijd op 4.6.1922.
- Ludovicus Helsen van 5.9.1970 tot 16.2.1986. Geboren in Oevel op
3.1.1920. Studeerde aan het seminarie van Mechelen en werd priester gewijd op 3.6.1944. Eerst godsdienstleraar te Diest, daarna onderpastoor in
Berchem-Borgerhout (H. Drievuldigheid) en St-Amandus-Antwerpen.
- Petrus Gys vanaf 1.6.1986. Geboren te Antwerpen op 27.1.1934. Priester
gewijd op 10.7.1960 en o.p. aangesteld in Wijnegem (O.L.Vr.)

Onderpastoors
MeJchior Van Eeckhoudt, was eerst kapelaan van de St-Janskapel en werd
op 16.5.1701 onderpastoor benoemd. Moest in de hoofdkerk de vroegmis
lezen en tweemaal per week een mis opdragen in de kapel. Overleden in
Wommelgem op 3.4.1724.
Willem Jan De Wolf, van 12.4.1724 tot 10.7.1736 toen hij als pastoor van de
parochie werd aangesteld. Overleden 24.9.1769.
Cornelius De Wit, van juli 1736 tot 17.12.1781, dag van zijn overlijden. Was
toen 75 jaar. Is eerst onderpastoor geweest in Zandhoven.
Antonius Adrianus Van Bedaf/in 1765. Daarna onderpastoor in Molen op
13.6.1771 als pastoor aangesteld in Oorderen en een jaar later van St-Willebrordus, waar hij op 17.11.1801 overleed. Geboren in Hoogstraten, april
1736.
Jacobus Geenrits (Geenrudts), van 18.1.1782 tot 22.9.1788, datum van zijn
overlijden. Werd tijdens zijn ziekte en na zijn overlijden vervangen door
Janssens149. Was slechts 36 jaar en 6 maanden oud.
Joannes Baptiste Tassart, van 12.11.1788 tot aan zijn dood op 6.3.1802,
toen hij de leeftijd van 62 jaar bereikt had. Is onderpastoor geweest van
St.-Andries-Antwerpen.
Joannes Baptise WeJJens, overleden op 15.2.1795. Geens geeft geen mel359

ding van deze priester, maar in de overlijdensakten (parochieregisters - rijksarchief) staat zijn overlijden opgetekend, met daarbij de vermelding 'ex Herentals, 29 jaar, onderpastoor'.
Joannes Baptiste Dingenen, van 13.7.1802 tot 2.11.1811.
Joannes Baptiste Van Dingenen, van 22.5.1812 tot 10.7.1819. Geboren in
Herselt in juli 1788. Priester gewijd op 3.5.1812. Overgeplaatst naar
Koningshooikt, waarbij overleden is op 15.7.1826.
Egidius Pauwels, van 29.2.1820 tot 27.12.1833. Daarna pastoor.
Petrus Schoof/s, van 27.12.1833 tot 24.6.1840. Geb. Olmen 6.6.1797, priester gewijd 14.7.1821. Eerst 'vicaire' in Boortmeerbeek. Op 24.6.1840 pastoor benoemd in Elewyt (tot oktober 1861). Overleden in Mechelen
22.4.i889150.
(Caersj, in 1835 en 1836. Wordt niet vermeld door J. Marien in 'Album Pastorum', door J. Geens met een vraagteken151. Niettemin komt zijn naam
tweemaal voor in losse kerkrekeningen 152 . In naam van pastoor Pauwels
deed hij in 1835 en 1836 bestellingen. Zo ondertekende hij een rekening
voor 'vier kopere verzilverde vaesen met vergulde vlammen voor een baldequin en 16 ellen doornikschen tapyt' voor 184 fr.
Joannes Ferdinandus Jacobs, van 31.7.1840 tot 23.12.1859. ° Mol 18.5.1816,
priester gewijd 21.12.1839. Werd pastoor in St.-Lambertus-Westerlo.
t Lier 21.6.1879.
CaroJus Guilielmus Somers, van 30.12.1859 tot 3.1.1866. ° Herentals
26.10.1829, pr. gew. 28.9.1849. Eerst o.p. in Oelegem. Na Wommelgem
pastoor in Pulderbos en daar t 20.7.1898.
Petrus Ludovicus BelJekens, van 3.1.1866 tot 19.10.1871, datum van zijn
overlijden aan de pokken153. ° Ranst 13.5.1838. Eerst o.p. in Trijtem.
Joannes F. Van BJadel, van 29.1.1872 tot 24.12.1889. ° Turnhout 25.7.1845,
pr. gew. 17.12.1870. Coadjutor in Oosterweel 21.1.1871. Op 24.12.1889 pastoor in Borsbeektot 5.4.1911. t Leuven 26.10.1912.
Philippus Joannes Désiré Wabbes, van 28.12.1889 tot 15.6.1892. ° Mechelen
1.3.1858, pr. gew. 7.6.1884, o.p. Machelen in 1885. Na Wommelgem in St.Eligius-Antwerpen (1892) en pastoor in St-Lenaarts op 5.12.1906. Schreef
een geschiedkundig werk over zijn parochie. Nam ontslag in 1928. t Eisene 15.9.1931154.
Franciscus Constant De Keyser, van 15.6.1892 tot 31.1.1894. ° Boortmeerbeek 28.3.1865. Na Wommelgem o.p Meer en daarna in Putte Kapellen.
Aldaar t 24.8.1910.
Franciscus Gerardus Van Dingenen, van 31.1.1894 tot 5.1.1897. ° Veerle
20.10.1862; pr. gew. 15.6.1889, o.p. Kavels 27.6.1889, pastoor nieuwe parochie H. Hart Schoten 12.2.1897, pastoor nieuwe parochie Hellegat-Noeverenbij Niel 15.9.1915. t Niel 26.5.1944.
CaroJus Van Wmckel, van 4.1.1897 tot 30.1.1901. ° Hoegaarden 7.11.1869,
in 1901 o.p. in Leefdaal en in 1905 in Loenhout. Pastoor in Tremelo op
18.5.1911, aldaar t 11.2.1929.
August Maria Al/ons Roei], van 30.1.1901 tot 18.11.1915; daarna pastoor.
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Joannes Aloysius Maria De Cleene, van 2.8.1902 tot 10.12.1904. ° St.-Pieters Jette 11.5.1875, pr. gew. 28.9.1897, o.p. St.-Lambrechts-Woluwe (Linthout). Pastoor van St.-Pieters Woluwe op 3.9.1911. Aalmoezenier StAugustinuskliniek te St.-Pieters Lille 1934, t 11.11.1941.
Constantinus Jozef Van Roey, van 22.12.1904 tot 27.12.1914. ° Rijkevorsel
20.12.1872, pr. gew. 2.2.1897, o-P- Heist-Goor 17.2.1897 en Berendrecht
12. i .1900. Schielijk overleden Wommelgem 27.12.1914.
Karel Lodewijk Joseph Vercammen, van 16.2.1915 tot 6.8.1923. ° Vorselaar
10.5.1887, pr. gew. 31.5.1914, o.p. St.-Kwintens Lennik 6.8.1923 en Huldenberg3o.8.i926, pastoor Duisburgbij Tervuren, t Wijnegem 30.8.1960.
Jan Frans Aerden, van 30.10.1918 tot 19.5.1924, ° Essen 13.2.1890 (zoon
van een mulder), pr. gew. 26.12.1914, o.p. Rotselaar en Herenthout, na
Wommelgem pastoor H.Jozef-Niel (Hellegat) op 8.10.1933, t Niel
I0.5.I939155.
Joannes Baptista Van Assche, van 25.9.1923 tot 9.9.1924. ° Schaarbeek
22.10.1881, pr. gew. 19.9.1904. Werd later kannunik. t Kraainem 7.6.1953.
Frans August Van der Auwera, van 22.5.1924 tot 30.10.1932. ° Mechelen
2.2.1884, P r - gew. 28.9.1904, pastoor in Boutersem op 30.10.1932 en daar
t 19.10.1955.
Emiel Janssens, van 9.9.1924 tot 12.11.1933. "Grimbergen 21.3.1889, pr.
gew. 23.5.1915. Pastoor in Brussegem-Ossel 12.11.1933. Medestichter van
Davidsfonds-Wommelgem op 18.9.1927. t Vilvoorde 22.2.1952.
Joseph JuJien Maria Stoffels, van 31.10.1932 tot 9.5.1935. ° Kieldrecht
1.1.1893, P r - gew. 24.9.1921, o.p. St-fan-Borgerhout 24.9.1921, aalmoezenier Broeders van het Krist. Onderwijs St.-Gabriel Liedekerk op
13.11.1947, t Westerlo 22.9.1949.
Augustinus Maria Van Bremt, van 23.11.1933 tot 9.2.1936. ° Ramsdonk
2.1.1890, pr. gew. 30.4.1916, pastoor in Gelrode-Aarschot van 1936 tot
1970, aalmoezenier Medisch Ped. Instituut Merksplas.
Constant ArrazoJa de Onate, van 9.2.1936 tot 7.12.1950. "Schaffen
15.4.1905, pr. gew. 3.4.1932, o.p. Halle-Booienhoven; op 7.12.1950 pastoor
in Kapellen (Br.) tot 28.4.1970156.
Corneel Jozef Maria De Hertogh, van 22.4.1950 tot 31.8.1961. ° Hingene
19.3.1910, pr. gew. 11.6.1938.
Maurits Corneel Marie De Vadder, van 1.2.1959 tot september 1969. ° Tremelo 11.10.1928. Eerst o.p. Boom, na Wommelgem priester-arbeider.
WiJfried Jacobs, van 31.7.1962 tot 29.6.1971. ° Borsbeek 11.1.1937, P r ' gew.
7.7.1962. Na Wommelgem o.p. Zandhoven, in mei 1987 pastoor benoemd
in Zoersel (St. Elisabeth).
Joannes Baptist Henderieckx, van 5.9.1969 tot 29.10.1975. °Deurne-A.
9.6.1933, pr. gew. 8.5.1960, o.p. St.-Jan Borgerhout 15.5.1960 en Boechout
15.5.1966, pastoor in Heist-Statie 29.10.1975.
Jozef Adolf Luypaert, van 7.11.1975 tot 10.5.1985, dan pastoor benoemd in
Lovenjoel. Geboren Buggenhout 30.8.1930, pr. gew. 19.10.1956. Trok in
1958 naar Belgisch-Kongo (Zaire) en keerde terug naar België in mei 1975.
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Kosters
1394: Johannes (van den) de Eynde
1430: AertNoyts, is ook nog koster in 1450, wanneer hij 72 jaar is.
1495-1517: Willem vande Velde. Is tevens deken van de St.-Sebastiaansgilde en schepen van de gemeente.
1545: Willem Suys (?)
1562-1567: Maximiliaan Slootmakers. Was ook gemeentesekretaris.
1567-1586: Bastiaen de Bisschop. Overleden in 1586
1586-1590: Matheus Goris
1590-1597: Michiel de Winter
1597-1625: Martinus Torrentius Verbeeck. Was gehuwd met Margaretha
Lysens
1625-1639: Jaspar Verbeeck
1639-1652: Cesar Verbeeck, broeder van Jaspar. Cesar overleed op
3.11.1652.
1653-1672: Martinus Van Schoor, overleden op 22.6.1672.
1672-1673: Michiel Van Schoor (sub.)
1673-1703: Arnoldus (Artus) Vereecken. Was ook schoolmeester. Overleden op 16.12.1704. Zijn vrouw Anna Mertens stierf op
15.12.1731.
1704-1731: Johannes Steurs, tevens schoolmeester. Overleden op
2.1.1731. Was gehuwd met Catharina Van Schil.
1731-1735: Marinus 't Kint, ook schoolmeester.
1735-1756 (tot Lichtmis): Petrus De Groof, tevens schoolmeester. Was gehuwd met Anna Daems en overleed op 17.4.1756. De bevolking uitte veelvuldige klachten over zijn onbetamelijke houding als koster in de kerk en als onderwijzer in de school.
1756-1796: Adrianus Cools, ex-Ranst. Huwde op 7.11.1757 in Wommelgem Catharina Spruyt, die op 7.4.1782 overleed. Cools stierf
op 18.3.1796 en was toen ongeveer 61 jaar.
1796-1857: Jacobus Josephus Hermans. Geb. Wommelgem 12.8.1778, gehuwd met Anna Cath. Marien. Overleden op 5.10.1857 en zijn
vrouw op 17.3.1841. Hermans is ook burgemeester geweest
(1817-18).
1857-1858: Joannes Baptista Hermans, zoon van vorige koster. Geboren
2.12.1804. Huwde eerst Anna Cornelia Mertens (° 1805), die
op 14.12.1843 overleed. Hertrouwde op 22.5.1844 met Isabella
Gysels (° 1816). Overleed nog geen jaar na zijn vader op
24.9.1858.
1858-1906: Petrus Ludovicus Hermans, zoon van vorige. Geb. Wommelgem 22.4.1845 en was dus geen volle 14 jaar toen hij zijn vader
opvolgde. Was ook gemeenteontvanger. Gehuwd met JosephineBogaerts(° 12.5.1853). P.L. Hermans overleed op 24.3.1925.
1906-1911: Henri Joseph Marie Jooris, ongehuwd, 'alhier tijdelijk verblij362

vende'. Hij was ziekelijk. Geboren Haaltert 4.6.1885, waar hij
overleden is op 11.9.1911.
1911-1949: Ernest De Preter, tevens gemeentebediende. Geb. Putte
17.5.1888, over. 14.11.1970. Gehuwd met Maria Celina
Michiels(° 1887 - t 1967)
1949-1985: Louis Peeters, ° Wommelgem 27.7.1921, over. 15.11.1985.
Gehuwd met Godelieve Peeters (° 11.10.1929).

Kapelanieën - Beneficiën
'Er zijn drie (en misschien wel vier) kapelanieën of beneficiën in de parochiekerk.', aldus J.Geens. Springael somde er alleszins vier op, waarbij
nog een vijfde ingesteld werd in de St.-Janskapel.
Een beneficie is een kerkelijke waardigheid, waaraan inkomsten verbonden zijn. De titularissen van de beneficiën hadden tot plicht wekelijks één
of meerdere missen te laten opdragen. Daarin werden echter later zoveel
wijzigingen gebracht, dat vanaf de i je eeuw bepaalde missen slechts éénmaal per jaar werden gelezen, om vanaf de i8e eeuw stilaan in de vergeethoekte geraken.
ledere beneficie had een rektor of beneficiant. In het jaar 1700 had de rektor van het beneficie van St. Pieter en Pauwei (een kapelanie in de hoofdkerk) een inkomen van 115 gulden tegen 72 gulden aan uitgaven. J. Geens
somt enkele namen van kapelanen op: Laurens Canegieter in 1558, van
den Eynde of ('a Fine') in 1631, Zeger Goubau, 'kanonnik der domkerk te
Antwerpen' in 1633-78, Jan Mertens in 1781. Deze laatste was geboortig
van Wommelgem en onderpastoor van Sint-Joris te Antwerpen.
In 1431 stichtte Arnold van Immerseel het beneficie van O.L. Vrouw in de
parochiekerk.
Wellicht het belangrijkste beneficie was dit van het kasteel Selsaeten (het
beneficie van de Sint-Janskapel niet in acht genomen), ter ere van de
H. Drievuldigheid en het H. Kruis, in 1394 ingesteld door Willem van Berchem. Wekelijks moesten in de kapel van het kasteel vier missen opgedragen worden, ofschoon het ook toegelaten was de missen in de parochiekerk te doen wanneer de stichter of zijn familie afwezig was (Springael).
Ook toen het kasteel werd verwoest in de i6e eeuw, werden de missen in
de kerk opgedragen in zoverre dat vanzelfsprekend mogelijk was, gezien
ook de kerk erg te lijden had onder het krijgsgeweld.
Het lijkt enigszins duidelijk dat de vroegere eigenaars van het 'Verbrandhof' de zondagsmissen meestal in de eigen kapel bijwoonden, waardoor
hen een verplaatsing naar de dorpskom bespaard bleef. Toen de missen
niet meer in het kasteel werden opgedragen, kregen de eigenaars van Selsaeten tijdens de missen een plaats in het hoogkoor. Pastoor Bossaerts
stelde daar een einde aan.
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De beneficianten werden in de meeste gevallen door de kasteelheer zelf
benoemd. In 1394 was Arnold van (de) Beerse beneficiant en in 1694 werd
Frans Simon Peerboom benoemd door Filip Adriaan d'Affaytady.
Nog enkele namen: Henrikus 'tKintschot in 1586, Jan Van Dieval in 1601,
Frans Jozef Refois (1745), Jan Gene (1751), Hendrik Robert, kapelaan van
Broechem (1769) en Cornelius Adriaensen in 1785. Als kapelanen worden
o.m. ook nog Jan de Rycke (1507], Gommaar Verluyen (1542] en Giellien
(1624) vernoemd.
Parochie O.L. Vrouw Boodschap
Kandonklaar bleef tot bij het uitbreken van de eerste wereldoorlog een
landelijk gehucht, ofschoon het met de Koudebeek grenst aan Deurne.
Benevens enkele omvangrijke boerderijen, pachthoeven van Immerseel,
waren er de 'hoven' Kandonklaar en Roose die de wijk overheersten. Einde de igde eeuw telde Kandonklaar slechts dertig woningen en 164 inwoners. Met de aanleg van de 'Militaire baan' in 1872 kwamen er weliswaar
enkele nieuwe woningen tot stand, maar de 'krijgsdienstbaarheden'
werkten toch iedere uitbouw van het gehucht tegen. De zogenaamde 'ongelukswet' van 4.2.1815 bepaalde, dat op een afstand van 585 meter van
de in 1860 gebouwde forten geen huizen meer gebouwd mochten worden. Toegelaten was wel 'hutten' of kleine houten huizen te bouwen, die,
wanneer dit nodig bleek, zonder enige vorm van schadeloosstelling, gesloopt konden worden. Vandaar dat op de wijken 'Tip' (nabij fort i) en
' 't Laar' zoveel houten woningen tot bij het uitbreken van de tweede wereldoorlog aangetroffen konden worden.
Na de tweede wereldoorlog groeide Kandonklaar sterk aan. Deze trend
was reeds vanaf 1924 enigszins merkbaar, toen de wet op de 'krijgsdienstbaarheden' werd afgeschaft. De krisis die kort na 1930 hard toesloeg, belette evenwel de verdere uitbreiding van de wijk. Maar van 1946 af ging
het zeer snel. In 1935 telde Kandonklaar al 750 inwoners (is 15,5 % van de
totale bevolking). In 1962 was dit reeds gestegen naar 2770 inwoners of
29,5 % van de totale bevolking der gemeente. Op iets meer dan zestig jaar
was er beslist een opmerkelijke evolutie merkbaar; in het jaar 1900 telde
Kandonklaar 201 inwoners op 2772 voor het ganse grondgebied van
Wommelgem (verhouding 7,2 tegen 92,8 %).
Geestelijk heeft Kandonklaar tot 1893 van de parochie van Deurne afgehangen. Dat was reeds het geval in de i4de eeuw. Kerkrechterlijk moesten de inwoners er worden gedoopt, huwen en worden begraven, wat
nochtans niet altijd gebeurde. Volgens een verslag van de landdeken uit
1787 telde Kandonklaar toen een honderdtal inwoners.
In 1892 wensten een dertigtal inwoners van 't Laar' liever geestelijk te
worden ondergebracht bij Borsbeek. Op de vraag werd op 10 januari 1893
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Mgr. Van Cauwenbergh komt op 8 december 1935 de kapel van O.L.Vr. Boodschap
inwijden. Op de foto zijn o.m. te herkennen: pastoor Bossaerts, kapelaan Stas, schepen
A. Claessens, burgemeester Hoeyberghs, schepen J. Vermeerbergen, Stanneke Mertens
en licht verdoken koster Th. Beirens.

door kardinaal Goossens gunstig gevolg gegeven. In de kerken van Wommelgem en Borsbeek werd dan ook een schrijven van het bisdom Mechelen voorgelezen met de mededeling dat Kandonklaar kerkelijk is ingedeeld bij de St.-Jakobusparochie van Borsbeek, te weten het gebied van
'fort 2'; de woningen gelegen zuidwaards en zuidwest van het fort 2;
langsheen de Aeszaklei, te beginnen en inbegrepen het buitengoed van
de heer Fumière en de woning diens hoveniers, tot aan de Militaire baan;
de woningen gelegen west en noordwaarts het fort 2, inbegrepen het
grondgebied rechts en links de Militaire baan gelegen tot aan paal 18 dezer baan, staanden ten halve tussen het huis Van Echelpoel en de weduwe Hoeyberghs'.
In de periode tussen de twee wereldoorlogen spanden zich enkele bewoners van Kandonklaar ernstig in tot oprichting van een hulpparochie,
waarbij de aandacht ook ging naar de mogelijke bouw van een school.
Immers, de meeste kinderen moesten ofwel in het centrum, ofwel in
Borsbeek school lopen.
Eén van de pioniers was August Paul Volkaerts, gehuwd met Joanna de
Tremmerie. Zij bewoonden het hof 'Kandonklaar' en vertrokken in maart
van het jaar 1934 naar Antwerpen. Volkaerts verklaarde zich bereid gron365

den af te staan om de bouw van een kapel mogelijk te maken. Gesteund
door de toenmalige burgemeester Karel Hoeyberghs werd aangeklopt bij
pastoor Bossaerts, die zich volledig achter het voorstel zette. Vikarisgeneraal mgr. Van Cauwenbergh keurde insgelijks het voorstel goed.
De gemeenteraad keurde op n september 1934 de aanneming van een
vrije school op Kandonklaar goed, alsook het bouwen van een kapel en
pastorie, inbegrepen de aanleg van een kerkhof. August Volkaerts kreeg
bovendien van het gemeentebestuur de toelating twee straten te trekken
door zijn domein (huidige Volkaertslei en Maria-ClarastraatJ. A. Volkaerts schonk van zijn kant aan de gemeente Wommelgem het hoveniershuis (in te richten als voorlopige pastorie), met garage (noodkapel), een
strook grond achter dit gebouw (voor de aanleg van een begraafplaats),
en tenslotte nog een strook grond voor de bouw van een kapel.
Op aandringen van het aartsbisdom kocht de kloosterorde der Zusters
Annonciaden, v.z.w. Huldenberg, het 'hof Kandonklaar' met moestuin,
tot oprichting van een school voor meisjes. Op 7 januari 1935 werd de akte van aankoop getekend bij notaris Cols te Antwerpen en op 23 april
kwamen de eerste zusters op Kandonklaar toe. Twee dagen later werd
Omer Stas, onderpastoor in Wijnegem, naar het bisdom geroepen en
kreeg er de opdracht een nieuwe parochie te stichten in Wommelgem-

De hovenierswoning van de familie Volkaerts werd gedurende enkele maanden als
noodkapel gebruikt. Stond ter hoogte van de parking aan de Volkaertslei.
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Laar. Reeds op 29 april 1935 werd door O. Stas een eerste mis opgedragen
in de kapel van de zusters; deze kapel was de dag ervoor door mgr. Van
Cauwenbergh gewijd.
Ook op 29 april 1935 openden de zusters de deuren van een kleuterschool
in één der bijgebouwen van 'het klooster'. Niet minder dan 45 kinderen
konden zij verwelkomen. In de kerk van Wommelgem en Borsbeek werd
een schrijven van het bisdom voorgelezen, met de mededeling dat 'het gedeelte Wommelgem, in 1892 kerkelijk ingelijfd bij Borsbeek, nu afhangt
van de kapelanie Kandonklaar-Wommelgem'.
Intussen bouwde het gemeentebestuur de hovenierswoning en garage
om tot pastorie en noodkapel. In het staatsblad van 20 mei 1935 verscheen
de officiële oprichting van de kapelanie O.L. Vrouw Boodschap op Kandonklaar, maar tegelijk de afschaffing van de onderpastorie te Wommelgem-centrum. Omer Stas werd overigens die dag officieel tot kapelaan
benoemd van Kandonklaar en tot onderpastoor van de HH. Petrus en
Paulusparochie. In 1958 werd de kapelaan, toen Arthur Van Craen, tot
pastoor van O.L. Vrouw Boodschap bevorderd.
Op 12 juni 1935 vestigde Omer Stas zich op Kandonklaar en op 16 juni
werd de noodkapel ingewijd door deken Lens van Deurne. Op 30 juli 1935
werd de akte van gifte over een perceel grond aan de kerkfabriek HH. Petrus en Paulus verleden, ten einde een nieuwe kapel te bouwen. Hierbij
stelde A. Volkaerts als voorwaarde dat aan het gebouw binnen de twee
jaar begonnen moest worden. Dit kon evenwel heel wat vroeger gebeuren. Architekt Van Ravenstein van Turnhout werd gelast met het tekenen
van een ontwerp. Het bisdom keurde het plan af, omdat het gebouw 'te
veel kerk' was. Een tweede plan werd wel aanvaard en Cyriel Van der
Voort van Wijnegem werd, na openbare aanbesteding, de werken toegewezen voor het bedrag van 112.978 fr. Op 8 september 1935 reeds namen
de werken een aanvang en precies drie maanden later, op 8 december,
kon de kapel gewijd worden door mgr. Van Cauwenbergh. De doopvont
komt uit de noodkapel van Koekelberg en de Kruisweg werd getekend
door Albert Raus. Van Cauwenbergh droeg in de nieuwe kapel de eerste
mis op.
Eerder, in de zomer van het jaar 1935, waren de zuster Annonciaden begonnen met de bouw van klaslokalen. Na de openstelling van een nieuwe
kleuterklas in september, werden ook op 8 december twee andere klaslokalen, samen met de nieuwe kapel, gewijd. Het was voor 't Laar een historische dag. De grenzen van de kapelanie werden omschreven als volgt:
'ten noorden: de grens van Wijnegem; ten westen: de grens van Deurne;
ten zuiden: de as van de Aeszaklei tot aan de Hofstraat; ten oosten: de as
van de Uilenbaan tot aan de Rollebeek'. In 1945 werd de grens aan de
oostzijde gewijzigd als volgt: 'Herentalsebaan tot aan de Rollebeek, uitgezonderd de Ternesse vanaf de Guddegemstraat inbegrepen'.
Pastoor Stas liet aan de Volkaertslei een woning bouwen, die in december
1949 door het gemeentebestuur werd overgekocht. De hovenierswoning
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werd gesloopt in 1964. In 1950 werd bovendien een parochiaal huis
(St.-Jozefzaal) gebouwd.
Op 20 juni 1978 hechtte de gemeenteraad goedkeuring aan het voorstel
van de kerkfabriek een winterkapel aan de kerk te bouwen. De raming bedroeg 1,2 miljoen fr. en de werken werden in 1979 uitgevoerd. Er werd
een Staatstoelage van 349.673 fr. en een gemeentelijke toelage van 80.000
fr. toegekend.

Bedienaars
- Audomarus Carolus Ernestus Christianus Maria Stas. ° Rupelmonde
1.2.1902, pr. gew. 29.5.1926, Kapelaan op 20.5.1935; pastoor van de H. Familie en St.-Cornelius te Borgerhout 23.12.1951, t tijdens een vakantietrip
inLausanne 10.6.1970.
- Arthur Franciscus Van Craen, "Bonheiden 19.6.1920, pr. gew.
25.7.1943, kap. 23.12.195, pastoor 20.8.1958
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De klokken van Wommelgem

GASTON VAN DEN BERGH

In onze samenleving hebben de klokken altijd een belangrijke rol gespeeld; vroeger meer dan nu. Thans luiden er nog altijd kerkklokken voor
de kerkdiensten: bij een uitvaart, huwelijk en andere plechtigheden.
Vroeger was dat in onze streken niet het geval; in de omringende landen
wel. En vandaag slaan onze torenklokken nog steeds hele en halve uren
en meestal ook de kwarturen (met één slag op een grote of kleine klok) en
's avonds een al-of-niet verlichte wijzerplaat erbij. De rol van onze klokken is in de loop der eeuwen steeds beperkter geworden en thans zijn ze
een beetje naar de achtergrond verdrongen. Maar toch nog altijd niet volledig uitgeschakeld.
Een zestal eeuwen geleden was dat helemaal anders. Toen bestonden nog
geen kranten noch radio of TV en waren de klokken het enige communicatiemiddel om de mensen iets mede te delen.
Bronzen klokken waren reeds gekend door de Chinezen en de Japanners
omstreeks 5000 jaar vóór onze tijdrekening. Via het verre en Midden-Oosten geraakten ze bekend in Zuid-Europa.
Vanaf de middeleeuwen kende men de 'poortklok' (luidde wanneer de
stadspoorten dicht gingen) en de 'taptoeklok' (gaf het sein dat er in de herbergen geen bier meer geschonken mocht worden). Men kende o.m. de
'bezemklok' (Turnhout).
Ofschoon in Wommelgem de kerkrekeningen vanaf 1481 bewaard zijn gebleven, vinden we slechts in 1549 het eerste spoor terug dat op het bestaan van klokken wijst, namelijk een reparatie bij middel van een schenking van Hendrik Deens. Er werden 'twee nieuwe duijmen totter zelver
clocken' gemaakt1.
Gezien in het bestek van 'De aloude heerlijkheid Wommelgem' een uitgebreide bijdrage over de klokken niet haalbaar is - dat wordt eerlang een
klus voor 'De Krijter', het tijdschrift van de Wommelgemse heemkundige
kring 'De Kaeck' - , zien wij ons nu genoodzaakt de geschiedenis van de
Wommelgemse klokken samenvattend te beperken.
1549: Er wordt gewerkt aan de 'grotere' klok, wat doet veronderstellen
dat er ook een kleinere was, dus minstens twee klokken. Waarschijnlijk
ook niet meer dan twee.
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i552: Het bestaan van een kleinere klok wordt bevestigd2. Zelfs de 'grotere' klok zal eerder geringe afmetingen gehad hebben. Zeker na 1589 toen
de kerk verwoest werd en waarschijnlijk ook de toren. Maar in 1572 blijken er volgens het verslag van de deken geen klokken meer te zijn 3 , maar
zouden ze 'in de maak' geweest zijn.
De wederopbouw van de toren duurde jarenlang. De grote toren moest
vooreerst opnieuw onder dak gebracht worden vooraleer er weer klokken inkonden. Intussen werd de vieringtoren gebruikt, die eerder gereed
was, maar veel kleiner was en beslist geen grote klokken kon bevatten.
1612: Er wordt een (nieuwe) kleine klok gedoopt4.
1627: Peter de Clercq uit Mechelen hergiet de bestaande klok. De Clercq
is o.m. gieter van twee 'zwaargewichten' in 1630: de gebarsten basklok
van de Sint-Romboutskatedraal te Mechelen (7.119 kg.) en 'Salvator' van
de huidige Sint-Michielskatedraal te Brussel (7.069 kg. en 210 cm 0).
1638: De kleine klok, die een tijd in de vieringtoren boven de kruising van
koor en schip heeft gehangen, wordt naar de grote toren overgebracht.
Een nieuwe klok wordt gegoten van ongeveer 218 kg, met doormeter ca.
70 cm en vermoedelijke toon cis-2 of d-2 (= do-kruis of re). De klepel van
die nieuwe klok woog 20 pond = 9,4 kg of 4,5% van het klokgewicht. Dat
is normaal. Het klepelgewicht varieert tussen 2,5 en 4,5%. Bij de wijding
van de klok werd een ton bier gekocht en opgedronken door peter en meter.
1671: Lieven De Both is kerkmeester. Door Sander Martens worden 'de
klokken herhangen' 5 .
1675: Er is een uurwerk op de toren. Waarschijnlijk was dat ook verbonden met een slagwerk van hele en halve uren op de twee bestaande klokken.
1750: De toren is bouwvallig. De herstellingswerken namen in 1763 een
aanvang en liepen van geen leien dakje, omdat er een strijd op papier
werd uitgevochten met de overheden. De wethouders wilden een hoge
toren, opdat de tiendeklok over gans het grondgebied van de parochie
hoorbaar moest zijn.
1770: Op 5 november barst de kleine klok. Haar gewicht van 1357 pond 6 is
alleszins foutief. Bepaalde bronnen zijn hier met elkaar verward geworden. De schade van de gebarsten klok bedroeg 1500 fl.
1771: Op 16 december wordt de nieuwe 'grote' klok, de zogenaamde tiendeklok, gewijd door Antonie Devries, kanunnik van de katedraal van
Antwerpen. Klokkengieter is Andreas-Joz. Van den Gheyn (Mechelen).
Deze klok weegt 1357 pond = 638 kg, heeft 101 cm doormeter en toon g-1
(sol).
1773: Op 21 januari barst de middelste klok.
Een kroniek bevestigt dat er drie klokken zijn, waarvan twee gebarsten
zijn. Alleen de 'grote' klok is nog in gebruik.
Op 28 juli hergiet Joseph Simon (Mons) de twee gebarsten klokken tot één
enkele van 900 pond en houdt 50 pond over. De twee oude wogen dus sa374

men 950 pond. De nieuwe klok kostte 80 gulden7. Joseph Simon vertoefde
toen te Antwerpen om er te onderhandelen over het hergieten van een
klokje voor de Sint-Andrieskerk. Wat hij heeft gedaan op 19 juli en wel te
Wommelgem, wat aanleiding heeft gegeven tot het misverstand dat er te
Wommelgem een klokkengieterij was. Intussen met afdoende bewijzen
weerlegd8. Blijft nog het onoplosbaar raadsel waarom Joseph Simon (een
Waal) beide hergietingen deed en niet Joris Dumery (Brugge), noch Van
den Gheyn (Mechelen), die nochtans voldoende gekend waren. Wat is er
achter de schermen gebeurd? Vele kontrakten werden destijds niet op papier gezet, doch mondeling afgesloten. Alleen wanneer er rekeningen te
betalen vielen, werd dat opgeschreven.
De nieuwe Simon-klok woog dus 900 pond = 423 kg. met 80 cm. 0 en toen
b-1 of bes-1 (si of sibemol).
1798: Op 10 december worden de twee bestaande klokken door de Sansculotten verbrijzeld en geroofd (alsook het torenkruis met waarschijnlijk
de bol en haan, want dat was ook verguld koper). Dat waren de klokken g1 (Van den Gheyn) en bes-1 (Simon), respektievelijk 1357 en 900 pond; totaal 2257 pond9. De onkostenstaat vermeldt echter 2158 pond of bijna 100
pond minder10, doch we mogen aannemen dat die 'staat' niet objektief
was en lager geraamd dan de werkelijkheid om minder brons te moeten
vergoeden.
1806: Men bleef niet lang treuren om het verloren gegane gelui. Reeds in
1805 gingen ploegen van twee mensen van deur tot deur rond voor een
nieuwe klok11: G. Van de Velde met Gom. Corluy, C.J. De Laet met Jaspar
Braeckmans (zij haalden 54 gulden op), De Laet met Corn. Schoensetters
en Andries Joris met Corn. Taeymans. Er werd 'omgehaelt in de gemeijnte en of huijs gebraght 3i8-7-2 >12 . Er waren nog andere schenkingen, zodat in totaal 480 gulden en 11 stuivers werd ingezameld.
Op 9 januari giet Jan Jacob Huaert (Antwerpen) een nieuwe klok. Hij ontvangt 998 pond stukken brons, doch zijn klok weegt slechts 884 pond. Dit
is 469 kg, herleid tot 392 kg met 85 cm 0 en toon bes-1 (si-b). De klok kostte
480 gulden.
1845: Op 10 maart stelt de gemeente Wommelgem voor aan de koster 60 fr.
per jaar te betalen om het torenuurwerk op te winden, doch de Bestendige Deputatie vindt 30 fr. voldoende.
1853: De versleten uurwerkwijzers worden vernieuwd.
1862: Wommelgem besluit zich eindelijk eens een behoorlijk gelui van
drie klokken aan te schaffen en wendt zich hiertoe tot de beste gieter die
er toen bestond, namelijk Severinus Van Aerschodt (Leuven), die zich inderdaad uitstekend van die taak kweet. Hem werden twee oude klokken
ingeleverd met een totaalgewicht van 450 kg. Hierbij was voorzeker de
oude Huaertklok van 1806 plus nog één van ongeveer 58 kg en onbekende
oorsprong. Volgens het kontrakt 13 moesten dat 3 klokken worden van
3462, 2208 en 1634 pond, of in kilo's afgeleid: 1700, 1075 en 795. Pastoor
Geens noemt 2153,5, 1103,5 en 816,5 kg met de 'oude orgeltonen' mi, fa375

rekruis en sol-kruis. Sev. Van Aerschodt zelf vermeldt in zijn lijst gegoten
klokken voor Wommelgem de gewichten 1731, 1104 en 817 kg of precies
de helft van de pondgewichten en die moesten we als juist aanvaarden,
omdat intussen het metriek stelsel ingevoerd was en een oud pond precies 500 gram woog. Tevoren was het steeds minder.
1882: De grote klok barst opnieuw. Ze wordt hergoten door dezelfde S.
Van Aerschodt. De waarborg is intussen vervallen en het gietloon moet
opnieuw betaald worden. Hij krijgt de oude klok van ca. 1700 kg ingeleverd en moet een nieuwe gieten van 2080 kg. Het wordt uiteindelijk een
klok van 2153 kg.
De klok kostte 3135,14 fr, maar daar kwamen ook nog enkele andere uitgaven bij kijken 14 :
aan klokkenhanger Deflander: 285,35
aan voerman Van Beeck: 558,17
aan schaliedekker Ceuppens: 76,80
aan smid, timmerman, metser, kost der werklieden en transport van statie: 818,55
Het totaal bedrag kwam daarmee op 4374,01 fr.
Behalve de opschriften der klokken, zijn ook de versieringen bewaard gebleven in het archief van het aartsbisdom Mechelen, omdat ze zeer nauwkeurig genoteerd en beschreven werden door pastoor A. Roëll, waarschijnlijk in het begin van zijn ambtsperiode, toen de eerste Duitse klokkenroof dreigde en inderdaad hier en daar ook uitgevoerd werd 15. De
klokken van Wommelgem bleven gelukkig onaangeroerd.
1899: Het uurwerk van 1675 wordt verwijderd en vervangen door een
nieuw van Edward Michiels (Mechelen), dat later elektrisch zal uitgerust
worden.
1932: De grote klok barst nogmaals. Ze heeft precies 50 jaar dienst gedaan,
wat eigenlijk weinig is. Op sommige plaatsen werden de klokken 500 jaar
oud en zelfs meer. Wommelgem kende blijkbaar minder geluk met zijn
klokken. De gebarsten klok werd hergoten door de firma Slegers uit Tellin. Van de Slegers-klok hebben we slechts luttele gegevens. Wel bestaan
er foto's van toen ze weggehaald werd en gereed voor deportatie naar
Hamburg.
1939: Het noodlot blijft toeslaan en de onheilen dalen verder neer over de
Wommelgemse klokken. Nu is opeens weer de O.L.Vrouwklok (de tweede) gescheurd. Het is krisis en de tijden zijn somber. De gemeenteraad
van Wommelgem achtte het geraadzaam de gescheurde klok niet te hergieten ingevolge de onzekerheid die de oorlogstoestand tussen Frankrijk
en Duitsland meebracht. Nochtans werd een krediet van 10.000 fr ingeschreven om de installatie voor het luiden van de tweede klok te herstellen, 'om te vermijden dat het luiden van klokken geheel ophoude'. Tussen
1939 en 1943 werd die gescheurde klok maar zelden geluid en het was
zeer goed te horen dat ze niet meer in orde was.
1943: De zaak wordt opgelost, maar dan wel in de meest ongunstige zin.
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Roof der klokken door de Duitsers op 23 juni
1943. De toto werd klandestien genomen
door Carl De Preter van uit het dakvenster
der familie Beirens.

Op 29 februari 1944 werd de klok toegewijd
aan O.L. Vrouw door de Duitsers geroofd,
Ze werd in 1862 gegoten en was gebarsten,
(Copyright ACL - Brussel).

Op 23 juni roofden de Duitsers 2 klokken die nog goed waren: de grootste
en de kleinste.
1944: Op 29 februari (schrikkeldag!) werd ook de O.L.Vrouwklok door de
bezetter meegenomen. Kapot of niet kapot: metaal was metaal. De klok
verdween naar Hamburg, waarvan ze nooit terugkwam, zomin als haar
twee zusters. Met de roof van ruim 4 ton metaal, zat Wommelgem zonder
gelui. Het was de bekommernis van pastoor Hendrik Berghmans dit euvel zo vlug mogelijk weg te werken. In afwachting daarvan verkreeg hij
een Hemoryklokje uit de in onbruik geraakte kerkbeiaard van Antwerpen: een fis-2 (hoge fa-kruis) van 101 kg en 541 mm 0. Wommelgem was
geholpen, maar het toenmalig katedraalkapittel van Antwerpen is toen
wel op de meest roekeloze wijze te werk gegaan om een onvervangbaar
kunstpatrimonium te grabbel te gooien. Wommelgem treft hierbij geen
schuld, de andere parochies ook niet, want er werd slechts (onwetend)
gebruik gemaakt van een gelegenheid die hun geboden werd om opnieuw
een beetje te kunnen luiden. Het klokje werd op 23 maart 1949 teruggegeven en hangt thans in de beiaard te Hoogstraten, want er kwam een
nieuw gelui.
Op zondag 6 maart 1949 werden twee nieuwe klokken gewijd. Op de gro377

te klok zou men nog vijf jaar moeten wachten; mgr. Schoenmaeckers
wijdde ze op 29 augustus 1954. Ziehier de opschriften der 3 nieuwe klokken:
1. 'Parochie HH. Petrus en Paulus Wommelgem. Mijn naam is Cosmas en
Damiaan. Ik werd gegoten in 1949. Gewijd door Z.E.H. Jozef Lens, deken
van Deurne. Peter: Heer Edward Peers-Vingerhoets. Meter: Mevrouw Jozef Simons-Van Goethem. Pastoor: Z.E.H. Berghmans. Onderpastoor:
E.H. Constant Arrazola de Onate'.
De klok wordt 'bedeklok' genoemd, weegt 810 kg en heeft een doormeter
van 110 cm. Toon: la-bemol. Gegoten door de firma Michiels, Doornik.
2. 'Parochie H.H. Petrus en Paulus Wommelgem. Mijn naam is Onze Lieve Vrouw. Hergoten in 1949. Gewijd door Z.E.H. Lens, deken van Deurne. Peter: Weled. Heer Gerald Ullens de Schooten. Meter: Mevrouw Gustaaf Maes-Caluwaerts. Pastoor: Z.E.H. Hendrik Berghmans. Onderpastoor: E.H. Constant Arrazola de Onate'.
Deze klok weegt 1200 kg, doormeter 122 cm en toon fa. Gegoten door Michiels te Doornik.
3. 'Gegoten in de werkhuizen Michiels te Doornik. Mijn naam is die van
de patroonheiligen van Wommelgem. Ik heet H.H. Petrus en Paulusklok.
In het Mariajaar 1954 op zondag 28 augustus werd ik gewijd door Zijne
Excellentie Monseigneur Schoenmaeckers, hulpbisschop van Mechelen,
titelvoerend bisschop van Acarraso. Peter: Zeer Eerwaarde Heer Jozef
De Schutter. Meter: Weled. Mevrouw Gerald Ullens de Schooten-Montens d'Oosterwijck. Pastoor: Z.E.H. Hendrik Berghmans. Onderpastoor:
E.H. Jozef De Hertogh'.
Deze klok weegt 2300 kg, doormeter 147 cm en toon re-bemol.
Opmerking: indien werkelijk zondag 28 augustus op de klok staat, dan is
die datum foutief, want in 1954 was dat een zaterdag. Moet dus zijn: 29
augustus. In elk geval klinkt het drietal samen als do-mi-sol of het zgn.
grote-terts-akkoord en is gegoten door een der beste klokgieters uit die
tijd, nml. Marcel Michiels (° Doornik 13.3.1898 - t Doornik 17.2.1962).
Besluiten we met de vaststelling dat Wommelgem steeds duchtig aan zijn
gelui gewerkt heeft, eeuwenlang. Van twee klokjes is het gekomen tot een
'akkoord' dat vandaag nog altijd tot de 'schoonste van de streek' gerekend
mag worden, zoals pastoor Geens destijds schreef. En dat is geen beeldspraak van mij om de ijdelheid van de Wommelgemnaars te strelen, doch
echte werkelijkheid. Laat dit gezegd zijn door iemand die reeds 40 jaar in
het 'vak' staat en honderden klokken heeft beoordeeld16. Dat dit gelui in
lengte van jaren één der schoonste mag blijven en vooral niet meer vroegtijdig zou barsten of scheuren, ofwel totaal weggehaald door oorlogen of
vernield worden door brand of andere rampen. Dit wenst U van harte:
de beiaardier (tot 1989} van Lier.
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Voetnoten
1.

RAA-OG79.

2.

RAA-OG85.

3.

109/14 DV jaar 1572.

4.
5.

KA 107.
KA 1 1 2 .

6.

KA 5.

7.
8.
9.
10.

RAA-OG; KA 5.
G. Van den Bergh in 'De Krijter' dec. 1985, p. 74-79.
RAA-KA 5, ongefolieerd.
GA-O.ÓO, algemene briefwisseling.

11. RAA-KA 5O2.
12. RAA-KA 7-4.
13. RAA-KA 5.

14. id.

15. Volledige beschrijving in 'Wommelgem door de eeuwen heen' - (A. Sledsens); 1965, p.
121-24.
16. In het bestek van dit werk is dit slechts een korte van de nochtans bewogen geschiedenis der klokken van Wommelgem. In 'De Krijter', het tijdschrift van de Wommelgemse Heemkundige kring 'De Kaeck', volgt later een meer uitgewerkte historiek.
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De laatste 'suisse' van de HH. Petrus en
Pauluskerk: Frans De Noël
(° 4.4.1894^29.5.1962).
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Sint-Janskapel

ALOIS SLEDSENS

In 'Analectes XXVIII', pagina 172, wordt verondersteld dat de Sint-Janskapel de eerste parochiekerk van Wommelgem kan geweest zijn. Omdat
de eerste bron, waarbij sprake is over de kapel, dateert uit de 146 eeuw
zullen we er, bij gebrek aan afdoend bewijsmateriaal, maar overheen
stappen. Feit nochtans is dat het hier een oude bidplaats betreft, waar tot
in 1620 dagelijks een mis werd opgedragen.
Fl. Prims schreef in zijn 'Album Pastorum Campinae' [pag. 21-22), dat de
eerste kerken buiten het dorp gelegen waren, liefst op een hoogte. Jos
Proost dacht dat de Sint-Janskapel 'onmogelijk door gewone werkmensen kon opgericht worden' en zoekt de bouwers 'in meer begoede kringen'. Een initiatiefnemer zou naar zijn mening wel eens Jan van Liere
kunnen zijn 1 .
Aanvankelijk was de kapel toegewijd aan St.-Jan de Krijter (roeper) en later aan St-Jan Baptiste. Het gebouw is in eenvoudige stijl en baksteen opgetrokken. Het drievakkig koor bezit drie vensters. De voorgevel geeft de
indruk ouder te zijn dan het geheel.
Sint Joannes had in de vroegste tijden een grote invloed op het volk. Zijn
feestdag vormde het hoogtepunt in de cyclus der zomerfeesten. De dag
werd gekerstend als midzomerfeest 2 . Aan het vuur werd dan grote betekenis gehecht; het werd een zuiverende kracht toegeschreven. Het volk
trok op Sint-Jansavond naar een open plaats waar een vuur ontstoken
werd. Daarrond werd gedanst en er werd ook wel eens over de vlammen
gesprongen. Dit werd enerzijds aangezien als een waarborg van gezondheid en geluk, anderzijds als een zuivering van kwade geesten en ziekten.
De populariteit van Sint-Jan hangt nog samen met andere eigenschappen
die hem worden toegeschreven. Omwille van het feit dat hij door Herodes werd onthoofd, wordt hij op vele plaatsen aangeroepen tegen hoofden keelpijn. Hij wordt ook aangeroepen tegen de 'overschreeuw' van de
kinderen, omdat hij door het volk 'Joannes de Schreeuwer' - 'de Krijter',
'de roepende in de woestijn' wordt genoemd 3 .
Het volkskundig en zelfs het devotievol aspekt van de Sint-Jansviering
kon niet tot op onze dagen behouden blijven. De teloorgang begon reeds
bij de aanvang van de igde eeuw. De afschaffing van zijn feestdag als ver380

plichte heiligendag door het konkordaat van 1801, was hieraan niet
vreemd 4 .
Volgens G. Springael moet rond het jaar 1660 de Sint-Jansverering in
Wommelgem het grootst geweest zijn. De begankenis naar de Beemdkant
lokte ook bedevaarders vanuit de omliggende dorpen. Op 24 juni stonden
zelfs kramen rond de kapel opgesteld: het was dan kermis. Rosalia Wouters, beter gekend als 'Roos Zout', heeft er nog die kermis kunnen beleven
op het einde van de igde eeuw5. Roos, geboren in 1855, bereikte de leeftijdvan 101 jaar.

Naar een kaart uit 1630 (kathedraal archief - kaarten nr. 63, nagetekend dooi
J. Goolenaerts).

In 'Status bonorum' van het O.L.Vr.-kapittel van Antwerpen der jaren
1346-1362 wordt, onder Deurne, melding gemaakt van 'ad capellaniam
capelli Sancti-Johannes in Woemelgheem'. Het is meteen de oudste
bron6. In 1362 is P. Wyltoy rektor van de kapel.
In 1498 bezat de Sint-Janskapel reeds onroerende eigendommen, niet alleen in Wommelgem, maar ook erbuiten. Henrick van Beerse, kanunnik
van de St-Janskerk in 's Hertogenbosch, schonk aan de rektor van de StJanskapelanie van Wommelgem 'twee spaden broekland' in Hoboken,
die hij op 20.8.1478 van Claus van Valkenissen had gekocht. In ruil daarvoor moest de rektor jaarlijks op 7 oktober een mis laten lezen tot zielelafenis van zijn ouders. De rektor was Henrick van Haesdonc 7 .
In 1561 had de rektor de kapel ter beschikking van Cosmas Massys gesteld, die er tijdelijk als kluizenaar verbleef8. De kapel zou ook te lijden
hebben gehad van de plundertochten van het Staatsenleger in mei 1589°.
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De restauratie sleepte geruime tijd aan; vermoedelijk kreeg de hoofdkerk
voorrang. Alleszins werd bij de aanvang van de i7<ie eeuw door de heer
Van Corbeeck en Veltem, eigenaar van Sompekehof, opgetekend dat de
St-Janskapel 'onbedekt en zonder toren' is. Er waren geen inkomsten genoeg om tot herstelling over te gaan. Voorgesteld werd de bomen, die
toen ook al, en zelfs in grote hoeveelheid rond de kapel stonden, maar
dan over een ruimere oppervlakte verspreid dan heden het geval is, te
verkopen. Met de opbrengst van die bomen zou dan de restauratie bekostigd kunnen worden.
Tot 1620 werd dagelijks een mis in de kapel opgedragen. Toen gaf bisschop Malderus opdracht de missen voortaan in de parochiekerk te lezen, omdat de kapel al te zeer afgelegen ligt 'en het daaruit voortspruitende gevaar voor de gewaden en de HH. Vaten'. Vroeger stonden er in de
omgeving van de kapel 'vele huizen', die waarschijnlijk ook in 1589 werden afgestookt10. De plaats heette Gudseghem11.
Toch werd nog eenmaal 'ofte twee mael ter week dienst gedaen'12. In
1632 waren er op paasdag 313 kommunicerenden13.
In de lyde eeuw werden jaarlijks cijnzen geïnd van verhuurde eigendommen, gelegen in Brecht, Deurne, 'in de Broodeloose straet' te Ranst, Oelegem, Millegem, Wommelgem (Sompeken en Cappellevelt) en Hoboken.
Onbelangrijke inkomsten zullen het zeker niet geweest zijn. In het broek
van Hoboken werd vooral turf gestoken en verkocht. In 1642 werden de
eigendommen in Hoboken beschreven als volgt: 'twee spaeijen' van 'vier
bunderen lants onbegrepen maete, ende syn gelegen in twee partijen, de
eerste twee bunderen bijeen gelegen in het Suerblock, loopende in het
midden eene gracht door, paelende aen den rootwiel, welck het lant van
Menheer Baron van Hoboken is. D'ander twee bunderen onbegrepen
maete, oock loopende in 't midden een gracht door gelegen onder den
rootwiel, paelende aen eenen kant aen een half bunder lant van den Baron, uytkomende tegen de Kleyn heyde van Hoboken' 14 .
In 1640, toen de heropbouw van de hoofdkerk stilaan op zijn einde liep,
werd eindelijk ook aan de restauratie van de St-Janskapel gedacht. Enkele
oudere dorpelingen moesten een verklaring afleggen waar zich 'de palen
van SJanscapel kerckhoff' bevonden hebben15. Dat waren Martinus Lysens, 80 jaar; schepen Marcel Janssens, timmerman en Margriet Stibbaerts, weduwe Dielis Lauwers16.
In 'den somer' van het jaar 1653 werd de kapel 'soo van buyten als van
binnen gerepareert, ende bequaem om den dienst der Missen te doen'.
De kapelaan tekende op: 'in 't jaer 1653 voor den eersten keer in Sint Jans
Cappelle mis gecelebreert' te hebben17. Daarna zouden er iedere week
twee missen opgedragen worden.
Zonder Karel Frans Boot had het wellicht nog wel enkele jaren kunnen
duren alvorens de kapel hersteld zou worden; hij was het die de kosten op
zich wilde nemen. Met het gevolg dat zijn zoon Hendrik 35 jaar later bij
de bisschop van Antwerpen aanspraak ging maken op het patrimonium
van de kapel. De eis werd afgewimpeld.
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In 1660 werd een 'wijwatervat in blik' en een ladder voor de toren aangekocht. Hetzelfde jaar werden de bomen rond de kapel gerooid en verkocht, wat kwaad bloed zette bij pastoor Verbeeck en de schepenen van
het dorp, die dat vooraf nadrukkelijk verboden hadden aan kapelaan 'De
Loecht', die reeds op 25 februari 1661 zou overlijden en volgens zijn grafschrift Joannes Van der Loche heette.
Ten opzichte van de omgeving stonden kapel en bomen inderdaad op een
lichte verhevenheid die pas op het einde van de i8e eeuw werd geëffend.
Pas in 1706 werd 'Kapelle-berg' opnieuw met eiken en linden beplant. Deze werden in 1781 verkocht en dan vervangen door beuken en eiken18.
Kapelaan Van Eeckhoudt beschreef het gebied als volgt: 'de voors. capelle staet op eenen berg, groot ontrent een derde bunders, het bunder gerekend aen 400 roeden ... genaempt den Cappellenberg, beplant met jonge
opgaende bueken'19.
Op 1.4.1694 werd, bij akte van notaris Peeter Janssens van MillegemRanst, door de schepenen van het dorp aan pastoor Malderus de toestemming gegeven om, in de plaats van de eenvoudige offertafel, een nieuw altaar in de kapel te plaatsen20. In 'Inventaris der kunstvoorwerpen in de
openbare gestichten bewaard IX' (1926), beschreef F. Donnet het altaar
o.m. als volgt: 'Binnen ziet men in het koor een altaar in renaissance
stijl... Vier houten krulzuilen omlijsten de gebeeldhouwde voorstelling
van het Doopsel van Kristus in de Jordaan. Op het kroonstuk staat het
Hart van Jezus door twee engelen aanbeden. Tegen de muur op kleine
voetstukken de beelden van de H. Elisabeth en Zacharias.'
Op 16 mei 1701 nam bisschop Cools het besluit de funktie van kapelaan te
verenigen met de funktie van onderpastoor van de hoofdkerk. Niettemin
zou de onderpastoor het beheer over de Sint-Janskapel blijven uitoefenen. In 1726 betaalde de onderpastoor inderdaad nog 8 stuivers voor een
nieuwe sleutel voor de offerblok en twee sleutels 'voor den draeyboom'.
Heeft er een omheining rond de St-Janskapel of -berg gestaan? In 1733
werd nog één gulden uitgegeven aan metser Bogaerts 'voor het maecken
van eenen nieuwen stijl aan den grooten draeijboom' en het jaar daarop
werd aan Peeter Geysels 2 gulden 2 stuivers betaald voor 'olieverve gebruijckt aende draeyboomkens ende deure van S.Janscapelle'. De overschot van de olieverf werd benut voor 'het hecken van ons kerck hof' 21 .
J. Geens dacht dat er geen kerkhof rond de Sint-Janskapel is geweest. 'Er
liggen rond de kapel', zo tekende hij op in 1898, 'wel ongeveer 35 are gronden met bomen beplant en met gras bezaaid, vroeger Sint-Janskerkhof genaamd, niet omdat zij tot begraafplaats dienden (dat is tenminste niet gebleken), maar omdat zij als een hof rond het kerkje lagen en daar ook aan
toebehoorden' 22 .
Zij het slechts éénmaal, maar vaak ook tweemaal per week, de missen bleven regelmatig door de onderpastoor opgedragen. Op de feestdagen kon
de priester een beroep doen op misdienaars. In 1734 werd trouwens voor
de koorknapen nog 'aangepast kledij' aangekocht.
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In 1750 moeten er nog belangrijke verbouwingswerken uitgevoerd zijn.
M. de Pieters leverde op 3.7.1750 voor 204 gulden 18 stuivers stenen en op
20.11.1750 voerde Van Schakelenbergh voor 26 gulden 16 1/2 stuivers '100
witte voets steenen en 25 blouw' aan 23 .
In 1752, toen C. De Wit onderpastoor was, werd een nieuwe vloer in de
kapel gelegd en werden, om de kosten hieraan verbonden, een aantal bomen op de St-Jansberg verkocht. In 1754 werden door Gommarius Does
vier nieuwe vensterramen 'verlooijt' en geplaatst. In 1761 werden voor 31
gulden 16 stuivers werken aan de toren uitgevoerd door Mathijs Martens
en in 1762 leverde timmerman Franciscus Jordaens een nieuwe tombe
voor 36 gulden.
Onderpastoor De Wit bleek niet erg gelukkig met de dubbele bediening
(St-Janskapel en parochiekerk) en vroeg in 1765 'om de onderpastorij te
mogen laten varen en enkel de kapelanij aan te houden' 24 . Het verzoek
werd geweigerd. Later diende onderpastoor Tassare dezelfde vraag in.
Op 11.8.1775 werkte Cornelius Dries met 'twee deckers en eenen diender'
aan het dak. In 1786 werd 'den berg geroeyd en de boomen uijtgedaen' en
verkocht voor 528 gulden. De zavel van de berg werd weggevoerd. Het
jaar daarop werden '231 eiken eesters en 80 beuken' geplant 25 .
Op 4.9.1786 tekende schout J.F.C. Batkin op: 'eene Capelle, genaemt StJanscapelle, daer den onder-Pastor beneficiant is. Daer wordt eens oft
twee mael ter week dienst gedaen... Sij is voorzien van het gene noodigh' 2R .
In 1786 bedroegen de inkomsten van het jaar 850 gulden 16 stuivers en 3
denieren; de uitgaven 415 gulden 12 stuivers en 3 denieren.
De beneficiant, die in de parochiekerk de vroegmis moest lezen, diende
ook voor de catechismusles te zorgen. In 1788 maakten drossaard en
schepenen hun beklag bij de landdeken, omdat Tassare weigerde de
vroegmis op te dragen. Tassare had opgeworpen dat hij er niet voor betaald werd 27 . Hij hield voet bij stuk en acht jaar later was er nog steeds
diskussie over zijn loon. Hij kreeg trouwens, volgens een uitspraak van
de Raad van Brabant, het gelijk aan zijn kant.
Ook de St-Janskapel werd door de Sansculotten als 'zwart goed' verkocht.
Hieromtrent laten we Albert Spruyt, die het provinciaal archief desbetreffende heeft ingekeken 28 , aan het woord.
'Een gebouw gelegen te Wommelgem bekend onder de naam "St.-Janskapel", 30 voet lang, 20 voet breed, in baksteen opgetrokken en met leien bedekt, een kleine hof errond, en ervoor inhoudende ongeveer 70 roeden
waarop ongeveer 200 jonge eiken stronken en 100 opgaande jonge beuken - palende noord-oost en zuid aan Van Veltem, west aan een onbekende. Het geheel is onderverhuurd en geschat op een inkomste van 50 § en
een kapitaal van 2.ooo§. Het altaar, kommuniebank, biechtstoelen, oksaal en enkele banken welke er zich bevinden, maken van deze verkoop
geen deel uit'.
Dit is de vrije vertaling van affiche nr. 144 - it. 8. We zien hier klaar het
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portret van de kapel zoals we ze nu nog kennen. De affiche vervolgt dan:
'Het hoorde toe aan het voormalige beneficie van de parochie van Wommelgem. In het vooruitzicht van haar verkoop wordt de kapel door expert
Baltien Jozeph van Antwerpen, geschat op een waarde van 2.000 fr.'. Zijn
verslag vermeldt dat hij zich op 12 Ventöse VII (2.3.1799] ter plaatse begeeft van de schatting. Volgens voorschrift is hij vergezeld van de kommissaris Van der Haegen van Zandhoven, een trieste figuur, die we, heel
de revolutie door, in onze archieven ontmoeten en die met de noorderzon
verdwijnt als de Fransen hun matten rollen. Te Wommelgem lieten ze
zich de weg tonen en vergezellen door en van de agent Frangois Goris. De
eerste zitting greep plaats op 14 Fructidor VII (30.8.1799); de tweede,
waarop de uiteindelijke toewijzing, op 19 Fructidor VII (5.9.1799).
Er bleek wel animo te zijn. Na de 4de keersbranding werd de kapel toegewezen aan Gobiert uit Antwerpen, die, naar ons weten, in eigen naam
handelde. Hij betaalde een bedrag van 25.000 fr. Op de wijze waarop Gobert (of Gobiere) zijn handteken plaatst, lijkt deze man ons ongeletterd.
Wat is er gebeurd? We zoeken het niet? Maar op 11 ventiose van het jaar
XII (2 maart 1804) wordt andermaal de kapel openbaar verkocht als zijnde
staatseigendom en als voortkomende van de kerk van Wommelgem. Affiche 13, art. 9 van de verkoop leert ons het volgende: 'Een kapel met klok
daerboven; van steen en gedekt met schaliën omtrent 10 are onbebouwde
grond in totaal. Deze omliggende gronden waren beplant met stronkbomen en enkele opgaande eiken'.
Het verslag van schatter Conard vermeldt zelfde eigenaar als in 1799 van
omliggende eigendommen, maar hij vermeldt eveneens: een klein beekje
'scheidende de exploitatieweg'. De opbrengst werd jaarlijks op 24 fr. geschat en de waarde van het geheel 240 fr. Vermits er geen melding gemaakt is zoals de vorige maal, moet het meubilair waarschijnlijk tussen
1799 en 1804 verdwenen zijn.
Na de laatste kaarsbranding bleef de kapel aan borger Spethes van Antwerpen, mits 550 fr. Dat de belangstelling maar mager was, kan men afleiden uit het feit dat tussen de eerste en de laatste kaarsbranding de koopsom maar van 500 naar 550 frank steeg. We willen nog even vermelden
dat de schatter het bestaan heeft aangestipt van een gemetste waterput
van 20 voet diep29.
Ook de goederen in Hoboken werden als 'zwart goed' verkocht. Na de aftocht van de Fransen werd de St.-Janskapel aan de kerk toegewezen 'omdat oud-burgemeester en schepenen verklaren, dat de kapel altijd in het
bezit was van de kerk en volkomen gescheiden van het benificie'. De
gronden in Hoboken werden, bij dekreet van 19.1.1807, aan het armenbestuur toegewezen30.
Daarna werd nog alleen jaarlijks rond het feest van Sint-Jan een mis opgedragen, evenals op de tweede kruisdag. Telkens waren het gezongen missen. Tot aan het einde van de igde eeuw werd ook nog kermis gevierd. De
kermis verdween en de misvieringen bleven in stand gehouden tot kort
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na de tweede wereldoorlog. De mis op de feestdag van Sint-Jan werd dan
vervangen door een lof in de loop van de namiddag. De Kapucienen kwamen dan prediken. De verering van Sint-Jan viel kort daarna weg, maar
tot 1963 werd steeds om 6,30 u. op de tweede kruisdag de 8ste Gregoriaanse mis gezongen. Met de aanleg van de snelweg, toen de Kapelstraat werd
afgesneden, stapten nog weinig mensen in de kruisprocessie op en werd
deze traditie dan maar opgeheven.
In 1936 had pastoor Bossaerts nog een restauratie aan de kapel laten uitvoeren door Jan Horsten uit Deurne, voor de som van 21.175 ft1- De kapel,
die er enkele jaren verlaten had bijgestaan, werd opnieuw in ere gesteld
op 21 juni I93Ö31.
1965 is een ongeluksjaar voor de kapel geweest. Vandalen vernielden het
altaar en het puin bleef in de ontoegankelijk geworden kapel liggen. Het
terrein rond de kapel werd door het toenmalige gemeentebestuur benut
als 'stortplaats' (oude kasseien, wrak van een auto). Ingevolge de aanleg
van de snelweg kwam de industrie aanrukken en werd de kapel ernstig
bedreigd. De verbolgen bevolking ging via diverse verenigingen aan het
protesteren. De heemkundige kring 'De Kaeck' gaf de start, ACW, Natuur- en Stedenschoon, VTB-VAB volgden. Op 26.1.1967 zegde het gemeentebestuur haar steun toe 'achter het prijzenswaardig initiatief' van
de heemkundige kring om bij de Kon. Kommissie voor Monumenten en
Landschappen aan te dringen de
kapel te beschermen. 'Gezien de
huidige toestand van verval' kon
de vraag niet ingewilligd worden.
Op 5 oktober 1968 voerden leden
van de heemkundige kring oude
bouwstenen van de gesloopte
herberg 'De Kroon' uit de Dasstraat aan, met het oog op de restauratie, die het gemeentebestuur uiteindelijk op zich zou
willen nemen, 'daar het kerkbestuur niet over de financiële
middelen beschikt'.
Op 16.1.1969 werden de lastvoorwaarden opgesteld. Algemene volgorde der werken:
- Voorbereidende
werken
(loods, stellingen).
- Grondwerken
(aanvullen
35m3 goede zuivere labeurgrond).
Het altaar van de Sint-Janskapel.
Verwoest in 1965 (Copyright ACL - Brussel).
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- Uit- en afbraakwerken (metserij, allerlei).

- Metselwerken (alle metselwerken dienen te gebeuren met steen welke
in vorm, maten en kleur zo getrouw mogelijk de bestaande steen benadert. 'Aan de kapel is een hoeveelheid oude, gekuiste steen gestapeld,
voortkomende van een afbraak. Deze steen zal voor het heropmetsen
van de plint gebruikt worden').
- Gemetselde stoep rond de kapel.
- Toegang in mozaïkkeien.
- Witte hardsteen (voor cordon rond de kapel).
- Bevloering (de tekening in de kapelvloer moet behouden blijven).
- Dakwerken (herstel, afdekking 'freiten', loden hoos).
- Ijzerwerken (ramen, beschermingsnetten, mazendraad voor galmgaten, torenkruis).
- Pleisterwerk (herstel, reiniging, cementen puntje, kalken).
- Schrijnwerk (herstellingswerken, nieuw altaar met treden).
- Glaswerk (antiek loodglas).
- Schilderwerken op hout en ijzer + boenen.
- Vervoer van gruis en puin.
Half mei 1969 werd de kapel aan de eredienst onttrokken en op 7 oktober
van hetzelfde jaar voerden zeven leden van de heemkundige kring drie
kamions puin uit de kapel weg. Op voorstel van 'De Kaeck' - aan de gemeenteraad door Fernand Vleminckx voorgelegd - werd op 20.1.1970
door het kerkbestuur kosteloos overdracht van de kapel en de omliggende gronden aan het gemeentebestuur gedaan. Op 18.9.1970 kon het gemeentebestuur overgaan tot de aanbesteding der restauratiewerken. De
raming bedroeg 700.000 fr. De firma Verbeeck uit Borgerhout wilde het
werk uitvoeren voor 743.742 fr. (de firma had vlak bij de kapel een gebouw opgericht), maar verklaarde zich bereid de helft van de kosten op
zich te nemen.
In april 1971 werd met de restauratie van start gegaan. Inmiddels was op
24.12.1970 de procedure tot bescherming van de kapel ingezet. De bescherming van het gebouw als monument en de omgeving als landschap
werd een feit op 8.9.1971. In oktober 1971 konden de restauratiewerken
beëindigd worden. Ingevolge 'meerwerken' kwam de eindafrekening ten
laste van het gemeentebestuur op 608.537 fr. De glasramen werden vervaardigd en geplaatst door Calders uit Mortsel.
Op 14 oktober 1971 stelde het gemeentebestuur aan de heemkundige
kring 'De Kaeck' de vraag of er geen 'feestelijkheden' georganiseerd zouden kunnen worden 'om de voltooiing van de restauratie aan de SintJanskapel te vieren'. Waarop graag ingegaan werd. Die feestelijkheden
hadden plaats op 24 en 25 juni 1972. Gezien de enorme bijval, groeiden de
'Sint-Jansfeesten' uit tot een opgemerkte jaarlijkse gebeurtenis, waarmee
dan toch een oude traditie enigszins in ere hersteld kon worden.
De kapel heeft een lengte van 15 m. en een breedte van 6 m. De hoogte tot
aan het dak bedraagt 5,5 m. en tot aan de nok 10,5 m. De hoogte van de toren vanaf de grond, het kruis inbegrepen, meet 20 m.
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Op 21 juni 1975 werd een klokje gewijd en in de toren van de Sint-Janskapel gehangen. De kosten hieraan verbonden (17.000 fr.) werden betaald
door de heemkundige kring 'De Kaeck'. In 1985 werd het eenvoudige offeraltaar versierd met houtsnijwerk (werk van M. Devos, uit Oudenaarde). Ook deze kosten (60.000 fr.) kwamen ten laste van de heemkundige
kring.

Bedienaars kapelanie van Sint-Jan
Rektors:
P. Wyltoyca. 1362
Johannes Gerardi Creyt in 1418
Henricus Horselairs in 1426
Hendrick van Haesdonc in 1498
Joës Binet in 1562
Petrus Mattheus in 1567
Bavo Mathei in 1572
Barth. Marchans ca. 1610
Jan Marchand in 1615
Jan Menders (Mendez) in 1660 (zou ook missen gelezen hebben)
KapeJanen:
Dielis Marchans in 1554
Jan Jacops in 1554
Peeter Kerstiaens in 1559, was ook kapelaan van St-Wybrechts te Schilde32
Henricus Schillemans in 1562
Michael de Visscher in 1572
Petrus De Bruyn van 1575 tot 1597
Joannes Stael, alias Van Issen, van 1617 tot 1619. Werd wegens slecht gedrag weggestuurd, maar beloofde onder tranen beterschap. Mocht blijven.
Egidius Janssens van 1623 tot 1627. Was daarna pastoor van Wijnegem.
Jan Huybrechts in 1627
Adam Reepmaeckers van 1632 tot 1642. Mocht in 1632 nog geen biecht
horen, maar vervulde met vlijt zijn taak als priester en schoolmeester.
Viel op 20.10.1642 van de toren der parochiekerk, toen hij hielp bij het
herplaatsen van het kruis. '... van Heer Adam Reepmakers den welcken
willende helpen het cruys opsetten op den Toren te Wommelgem van boven neder doodt gevallen is'33.
Jan Wachtelaer, van 1642 tot op de dag van zijn overlijden (1.7.1657). Werd
in Retie geboren. Gaf ook onderricht aan de kinderen van het dorp.
Joannes Van der Loche (De Loecht) van 1659 tot 1661. Overleden op
25.2.1661.
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Ar noldus Valckx, van 1661 tot ???
Gaspar Scholten, van 25.7.1668 tot 1680
Theodorus Van Wel, van maart 1680 tot augustus 1687
Melchior Van Eeckhoudt, vanaf 1690. Werd op 17.5.1701 onderpastoor benoemd van de hoofdparochie, toen het beneficie van de St-Janskapel verenigd werd met het onderpastoorschap.
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De verdwenen Roosekapel

ALOIS SLEDSENS

In 1650 werd door Anna Frederickx van de Bouchorst, weduwe van }an
Roose de Baisy, een kapel gebouwd naast de 'weg van het gehucht 't Candoncklaer naer het bouwland genaemd Rozekapelveld: Rozenkapelweg'
(nr. 44). De kapel werd toegewijd aan 'Onze L.Vrouwe van Heylighe Liefde' en was 'geleghen onder de parochie van Deuren ende den dorpe van
Wommelgem'.
De kapel moet toch wel enige omvang gehad hebben (ongeveer 10 x 6 m.).
Zij hoorde dus onder de parochie Deurne. De oprichtster had er een dagelijkse mis gesticht die evenwel spoedig in Antwerpen gelezen werd, daar
de opvolgers van Anna Frederickx bijna altijd in de stad verbleven1. De
kapel bleef nochtans goed onderhouden en de onderpastoor van Borsbeek droeg er elke zaterdag een mis op2.
Op 2 juli 1688 zou het feest van O.L.Vrouw Bezoeking, 'de voornaamste
feestdag van de kapel'3, worden gevierd. Bij drukker Sleghers te Antwerpen (Kaasrui] werd een affiche gedrukt. De gelovigen werden aangezet de
mis van 10 uur bij te wonen. Er zou een volle aflaat verdiend kunnen worden mits de kapel te bezoeken na gebiecht en gekommuniceerd te hebben. Om 4 u. in de namiddag zouden dan nog de litanie van O.L.Vrouw en
enkele andere gebeden gelezen worden. Daaromtrent maakte de pastoor
van Deurne zijn beklag, met als gevolg dat de bisschop verbod oplegde
het H. Sakrament ten toon te stellen en de H. Kommunie in de kapel uit te
reiken, omdat dit recht uitsluitend aan de pastoor toekwam4.
Toen Fort 2 werd gebouwd viel de kapel in het trajekt van het militair domein. Een aantal delen van de kapel werd bij middel van schenkingen
overal verspreid. In de zijgevel van een boerderij aan de Selsaetenstraat
werden twee engelkoppen ingemetseld. Ook kwamen enkele sierstukken
terecht in het gebouw Selsaetenstraat 42 (familie Agie). In de pastorie
Kerkplaats 16 sieren in de ontvangstkamer de marmeren zuilen van het
altaar de open haard. Het 'wonderdadig beeldje' van O.L.Vrouw werd
overgebracht naar de Sint-Janskapel. Het werd in 1972 gerestaureerd en
wordt nu bewaard door de heemkundige kring 'De Kaeck' v.z.w. Andere
delen van de kapel werden overgebracht naar het Rubenshuis en Vleeshuis te Antwerpen. Drie beelden werden door de familie Sils-Duez aan de
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kerk van Borsbeek geschonken. Het betreft de beelden van de H. Johannes, Sint-Jan de Evangelist en Sint-Rochus. Sils bewoonde het 'Hof Candoncklaer';hij overleed op 28.11.1881.
De kapel stond vlak in de buurt van het woonhuis der familie Roose.
Roosehof was zeker ouder dan de kapel; het was veeleer een buitenverblijfvan de familie. Het echtpaar Jan Roose-Anna Frederickx had zes kinderen.

In Sectie III reg. 35, berustend in de abdij van Averbode, komen twee schetsen van de
Roosekapel voor op de 'Caerte figuratief'. De schets hier 4 maal vergroot, komt voor de
kaart van Huigenrode 2v loen.

Jan Roose was algemeen schatbewaarder van de stad Antwerpen, bracht
het tot schepen en burgemeester en overleed op 27 juli 1641. Zijn weduwe
wordt in 1668 nog vermeld als eigenares van Spokenhof te Boechout (latere woning van Jef Van Hoof). Zij is overleden op 10 juli 1670.
Carolus Roose was de laatste mannelijke vertegenwoordiger van de familie. Zijn twee dochters verkochten Roosehof op 28.12.1822 aan hun tante
Charlotte, weduwe van graaf de Bergeyck. Latere eigenaars waren Hendrickx-Chantrain (1838), Jacobus Ludovicus Moons (1906) en in 1928 Jos
Watelet, toondichter. Hij maakte zich biezonder verdienstelijk met bewerkingen van oude Nederlandse meesters en schreef ook enkele liederen5. Roosehof werd tot driemaal zwaar geteisterd door de vliegende
bommen en diende tenslotte, op het koetshuis na, in 1955 te worden gesloopt6.
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Nog even terug naar de Roosekapel die tot in 1860, jaar waarin het gebouw gesloopt werd, een druk bezochte bedevaartplaats was 7. De bewoners van Kandonklaar, Immerseel en Borsbeek gingen er op de zomeravonden, vooral in de maand mei, het rozenhoedje bidden.
In 1845, toen de 'Atlas der Buurtwegen' is opgemaakt, behoorde de kapel
toe aan Math. Frans, beheerder te Antwerpen. De kapel stond gekadastreerd sektie A, nr. 243.
Toen de Rooskapel in 1860 gesloopt werd, was Carolus Josephus Reusens, timmerman te Wommelgem, de eigenaar 8 .
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8. De Krijter toe jg. nr. 4, p. 100.
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Roosehof - Hof Kandonklaar

ALOIS SLEDSENS

Zowat op de plaats waar zich nu de resten van 'Roosehof' bevinden,
stond vroeger de Campdonckhoeve waarover in de i6e eeuw algemeen
sprake is. Tot na de tweede wereldoorlog waren er trouwens de puinen te
zien van een door een vliegende bom verwoeste hoeve. Ten noord-oosten
van de hoeve bouwde Jan Roose omstreeks het jaar 1600 een omwaterd
kasteel. Tot in de eerste helft van de 196 eeuw is het kasteel eigendom gebleven van de familie Roose.
De genealogie Roose vangt in de eerste helft van de 146 eeuw aan met een
Matthieu Roose, ridder 1 . Het was een welstellende familie, die ook eigenaar was van het kasteel van 's Gravenwezel en het Spokenhof in Boechout. Zij droeg de titel van graaf de Baisy en later ook van baron van
Boechout.
Wapen Roose:
'Van keel met de keper van zilver en drie rozen van hetzelfde'.
Een Jan Roose, stammend uit de vierde
graad van Matthieu, huwde met Maria
Grenet. Het zijn de voorouders van Jan
Roose, die de eerst gekende en de bouwer van 'Roosehof' zou worden. Hij
huwde met Anna Frederickx van der
Boechorst. Jan Roose was algemeen
schatbewaarder van de stad Antwerpen in 1624, werd eerst schepen en
daarna burgemeester van de Scheldestad. Hij overleed op 27 juli 1641 en zijn
stoffelijk overschot werd in de StJakobskerk in een praalgraf bijgezet.
Het grafmonument werd vervaardigd
door Artus Quellin jr., zoon van Jan.
Anna Frederickx, die in 1650 op Kandonklaar een kapel liet bouwen, overleed op 10 juli 1670.
Jan Roose en Anna Frederickx hadden zes kinderen. Het hofke ging na
hun dood van geslacht op geslacht in eigendom over naar:
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- Albert Roose x Christina van Lyere, ° 1628 - 120.4.1707. Albert
Roose wordt ook vernoemd als heer van Millegem onder Ranst2 en is
ook in het bezit van 'Capenberg' in Boechout, beter gekend als Spokenhof. Christina van Lyere overleed op 26.8.1694.
- Jan Alexander Roose (t 1729), die gehuwd was met Isabella de Cordes.
- Pieter Karel Jozef Roose (° Antwerpen 1697) x Anna Helena Hemptinck.
- Jan Alexander Jozef Roose (° Antwerpen 1724 - t 1784) x Anna Marie
Josepha van de Werve (1742 - 1798).
- Karel Pieter Jozef (° 1768 - 11817) x in 1797 Henriëtta Josepha de Visscher.
- Maria Carolina (° 1798 - t 1850) x Filip Arnold Gillis.
- Josepha Antoinetta (° 1809) x Ludovicus de Beaufort.
Zij verkochten 'Roosehof' aan hun tante Charlotte Roose, weduwe graaf
de Bergeyck. Op 9 oktober 1832 werd 'Roosehof door notaris Haenegraeff uit Antwerpen, publiek verkocht voor 4.700 gulden. Het werd beschreven als 'het hofke van plaisantie, omringt van grachten'. De eerste
eigenaar na het geslacht Roose was makelaar Henricus Hyacinthe Chantraine, die het hofke niet lang daarna voor 9.000 fr. verkocht aan Jacobus
Lodewijk Moons, paardenmeester. In 1919 werd toondichter Jos Watelet
de eigenaar; na hem Maria Buytaert (1954) en Paul Hahn.
Jos Watelet bewoonde 'Roosehof' van 1919 tot aan zijn dood op 3 mei
1951. Hij was een begaafd musicus. Hij zag het levenslicht in Antwerpen
op 8 april 1881 als zoon van Carolus Eduardus Ludovicus en Celesta Maria Segers. Na het Jezuïetencollege in Antwerpen, volgde Jos Watelet de
volledige muziekstudie aan het Vlaamse Conservatorium, waar Tilborghs, Callaert, Bossiers en Peter Benoit zijn leraars waren. Onder zijn
medeleerlingen trof Watelet onder meer Candael, Broeckx en Jef Van
Hoof. Met deze laatste was hij zeer bevriend. Van Hoof zou van Watelet
getuigen dat hij een 'uitstekend klaviervirtuoos' was 'met kloeken arm,
handige hand en veerdig vlugge vingers' 3 .
Jos Watelet huwde op 14 september met Elisa Goemans, dochter van een
geneesheer uit Goes (Nederland), waar zij ook geboren werd in 1880. Na
zijn huwelijk zou Jos Watelet zich enige tijd in Goes vestigen. Onmiddellijk na de eerste wereldoorlog verhuisde Watelet met vrouw en enige
dochter Suzanne naar Wommelgem, toenmalig adres 'Het Laer 21'.
'Roosehof' zou een ontmoetingsplaats worden van vele musici. 'Daar komen zijn Antwerpse vrienden zich in de zomer gaarne rond zijn vleugel
scharen' 4 . Watelet maakte zich biezonder verdienstelijk voor bewerkingen van oude Nederlandse meesters. Enkele van zijn werken: Nu is het
stil, Met Kermis, Zoet lief, Tarantella, De Koekoek, Kerstmis, Frontermarsch, Het ranke riet, Gudrun, enz.5.
Op 'Roosehof' 'werd het idee van de alomgekende Ring geboren, één der
degelijkste muziekuitgaven van het land, waarvan Watelet de technische
raadgever is'6. Het uitgeversmerk vertoonde het 'Roosehof'.
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Roosehof omstreeks 1938 (Fotodienst Prov. Musea Antwerpen - M-JII).

Jos Watelet werkte ook mee aan 'Pro Westlandia', dat in 1911 onder impuls van Cyriel Rousseau, August Borms en Hilaire Allaeys werd opgericht. Het doel van de vereniging was in de eerste plaats in de FransVlaamse Westhoek, door middel van woord en melodie, de liefde voor de
Nederlandse taal en kuituur weer op te wekken, maar er ook door manifestaties het gehele Westland te beveiligen tegen de sterke Franse kulturele druk. Allaeys was er de voorzitter van.
Watelet, die als komponist een trouw volgeling was van Peter Benoit, was
in 1931 medestichter van de Vereniging voor Muziekgeschiedenis in Antwerpen. Bijna 29 jaar lang bespeelde hij het orgel in de Protestantse kerk
van Antwerpen aan de Korte Winkelhaakstraat.
Watelet is steeds een eenvoudig mens geweest en gebleven. Zoals dat bij
de meeste kunstenaars het geval is. Rijk was hij niet, maar 'Roosehof' en
de landelijke omgeving waren zijn rijkdom. Maar tijdens de tweede wereldoorlog leed Watelet bittere armoede en zelfs na de bevrijding, toen alle leed en kommer vergeten zouden moeten zijn, kwam de droeve periode
van de vliegende bommen. Voeg daarbij nog het onrecht hem aangedaan,
omdat hij te veel Vlaming was!
Een eerste maal was er geringe schade aan zijn kasteeltje op 22 oktober
1944, toen een vliegende bom om 16 uur insloeg op het voetbalveld Laar
V.V., thans Antverpiastraat. Op 15 november 1944 viel om 11.15 uur °P
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fort II een V-bom en zeven dagen later, kort na het middaguur, in de Laarstraat. Jos Watelet, toen 63 jaar, sloeg de schrik om het hart en besloot met
zijn vrouw de nachten in de kille kelder van het toen reeds fel beschadigd
kasteeltje door te brengen. Er waren in de onmiddellijke buurt nog drie
bominslagen; 'Roosehof' was praktisch onbewoonbaar.
Architekt Rooman maakte een plan op voor de heropbouw en Watelet rekende op staatssteun. Maar het bleek dat hij vroeger al een premie had
ontvangen, zodat Watelet over geen financiële middelen beschikte om tot
herstel over te gaan. Meteen ging een historisch gebouw voor altijd verloren en rest alleen nog het koetshuis. In 'Bouwen door de eeuwen heen'
kan er dan ook niet veel over geschreven worden, dan dat het i7e-eeuws
kasteel gesloopt werd in 1954 en het koetshuis verbouwd tot landhuis
door architekt A. Hahn.
Jos Watelet overleed op 2 mei 1951: 'op dankbaarheid heeft hij nooit gerekend, doch steeds steun en voldoening gevonden in werk en studie' 7 .
Ook het 'hof Kandonklaar' (Volkaertslei) was van een omwatering voorzien. De eerst gekende eigenaar is Josephus Franciscus Benedictus Batkin de Boonhof. Volgens testament van 25 januari 1745 bekwam daarna
Anna Ursula Theresia Gaman het eigendom door erfenis8. Zij overleed in
1785. Schout J.F. Batkin en de schepenen Cornelis Quaeyhaeghs en Joannes Waegemans nemen dan akte van het testament van 'wijlen Jouffrouwe Anna Ursula Theresia Gaman, binnen desen dorpe overleden...',
waarin haar goederen worden overgemaakt aan Petrus Josephus De Ridder en Anna Verheyen, 'ingesetenen van desen dorpe van Wommelgem'.
De goederen worden beschreven als volgt9:
'... eene huysinge van plaisantie, met hove en pachterswoninge, met een
klijn huysken daer aen gelegen, schuere, stallinge, borneputte, boomgaerd, landen, weyde gronden, plantagiën, ende allen den toebehoorten
genaemt het Campdonck, groot in het geheel twee bunderen ... gelegen
op het Campdonckenlaer comende tusschen de erve van den Heere van
Immerseel aen d'een zijde, ende het voorschreven Laer, ofte 's Heerenstraete aen d'ander zijde.
Item een parcheel winnende lants met den gronde ende toebehoorten
groot omtrent een half bunder, gelegen aen het voorschreven Campdonckenlaer oostwaerts en d'erve van d'erfgenaemen D'Heer Jean Roosens
zuydt ende westwaerts, ende d'erve van Laurijs Borrekens noordwaerts.
Item een parcheel winnende lants met den gronde ende toebehoorten
groot ontrent een vierendeel bunders, aldaer ook gelegen aen de Chynsbaen suydwaerts aen d'erve van Jan Verbert noord, west d'erve van Adriaen Braeckmans, ende oost aen den weghe, soo men van het voorschreven Laer naer Borsbeeck gaet.
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Westelijke gevel van Hof Kandonklaar in 1925.

Item alsnoch een stuk winnende lantds met den gronde ende toebehoorten, groot een bunder en twintigh roeden vier en half dobbel voeten, gemeynelyck genaemt het Rooestuck, aldaer gelegen, aen d'erve van d'erfgenaemen van den voornoemden Heere Jan Roosens noord, den heyligen
geest onser lieve Vrouw binnen de Stadt Antwerpen oost, suyd ende west
aen d'erve van d'erfgenaemen Hendrik van der ast.
Item alsnoch een stuk winnende landt met den gronde ende toebehoorten groot in 't geheel een half bunder en een half vierendeel gelegen in het
Immerseel Veldt, oost aen d'erfgenaemen van wijlen Jouffrouwe van der
Ast, suyd den H. Geest der voornoemde Stadt Antwerpen, west den wegh
loopende naer Borsbeeck, noord den wegh loopende naer de voorschreve Stadt Antwerpen.
Item eenen bempt met den gronde ende toebehoorten groot ontrent drij
quaert bunders, genaemt het bemdeken, gelegen alhier ontrent het tholhuys palende noord d'erve van Adriaen Van den Wijngaert cum suis,
zuyd d'Heer Michael Batkin, ende west jour. Desponereaux.

397

Item een stuk lants genaemt het half bunder in sekere caerte figuratieff
gemaekt door den gesworen lantmeter Jan Carel Van Liere geteekent n°
12 groot in conformitijt tweehondert een en twintigh roeden, comende
oost d'erve van den haessack, suyd de gemijne herbaene ende noord het
Campdonckelaer.
Ende finalijck daer toe alsnoch een stuk landts genaemt de vijf vierendeelen op de gemde caerte geteekent n° 30, ende volgens de selve groot,
vier hondert vijf en tagentigh ende drij quaert roeden, komende oost rooestuck, groot een half bunder, en een half vierendeel, welke twee laestgemelde als nu tot het selve sijn gevoegt, ende alsoo te samen en een stuk
sijnde liggende, suydt den armen van Antwerpen, ende Adriaen Verbiest
(?) achter hebbende, ende noord de Chyns baene, beyde ook gelegen onder desen dorpe alle de voorgeroerde partijen alsoo te samen groot ses
bunderen drij hondert acht en seventig en drij quaert roeden vier en eenen halven dobbele voeren ... alsoo verkogt wordende...'
In 1820 werd Kandonklaar eigendom van G. Meeussen, een brouwer uit
Antwerpen. Vijfjaar later verkocht hij het kasteeltje aan Ferdinandus Nicolaas Werbrouck, die in 1832 ook eigenaar zou worden van het domein
'Huigenrode' en gehuwd was met Barbara de Wael.
Van 1831 tot 1849 was Kandonklaar eigendom van Andreas H. Chantraine, daarna gedurende veertig jaar van Hendrik Sils. Hij werd geboren in
Antwerpen op 10 mei 1812 als zoon van Josephus en Joanna Francisca
Soons. Hij trouwde met Sidonia Cecilia Duez (' Péruwelz, 10.10.1810). Sils
kocht het hof Kandonklaar voor 17.620 fr. In de St-Jakobuskerk van Borsbeek bevinden zich de beelden van St-Jan en St-Rochus, met aan de voet
de vermelding 'Sils-Duez'. De beelden zijn afkomstig uit de Roosekapel
van Wommelgem (gesloopt in 1860).
Hendrik Sils is in Wommelgem overleden op 28 november 1881 om 4 uur
's morgens. Aangifte van zijn overlijden werd gedaan door zijn dienstknecht Alexander Hens (35 jaar) en zijn gebuur Martinus Benedictus
Janssens (43), landbouwer. Het adres luidde toen Kandonckelaer, nr.
6210.

Sidonia Duez overleed in Wommelgem op 28 december 1885 om 11 uur 's
avonds. Aangifte van overlijden werd verricht door Gummarus Carolus
Moons (24), werkbode en Martinus B. Janssens (47), landbouwer, geburen
van de overledene.
In 1886 verkochten de kinderen Sils het 'hof Kandonklaar' aan Alfons
Moons. In 1892 was Jozef Prijs eigenaar, daarna J. Van Pelt en later August Paul Frans Volkaerts, die bij de uitbouw van de wijk Kandonklaar
een enorm aandeel voor zich mag opeisen. Hij werd in Duffel geboren op
15 oktober 1882 en huwde op 10 april 1913 in Antwerpen met Joanna Elvire Clara De Tremmerie (° Antwerpen 8 april 1893. In 1934 kreeg Volkaerts
de toelating twee straten in zijn domein aan te leggen. Van zijn kant
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schonk hij aan de gemeente het hoveniershuis met garage en gronden
voor de bouw van een kerk, een school en de aanleg van een kerkhof.
Van 1921 tot 1928 is Jos Schippers op 'hof Kandonklaar' woonachtig geweest. Hij was kunstschilder, die een voorliefde had dieren, vooral apen,
op doek te borstelen. Hij werd in Antwerpen geboren op 13 oktober 1868.
Van kindsbeen af was Schippers een trouwe bezoeker van de Antwerpse
Zoo, waar hij uren kon vertoeven voor de apenkooi. Vandaar wellicht dat
hij later, als kunstschilder, een voorliefde zou krijgen tot het schilderen
van deze dieren. Hij was leerling van onder meer professor Fr. Van
Leemputten. Jos Schippers huwde op 18 juni 1895 met Maria De Maertelaere (° St-Gillis 31.7.1872). Het echtpaar kreeg negen kinderen. Tijdens
wereldoorlog I weken Jos en Maria uit naar Engeland.
Na het beëindigen van de vijandelijkheden vertoefde hij eerst in Berlaar,
om dan naar Wommelgem te verhuizen (hof Kandonklaar), waar hij zich
biezonder op het Breugeliaanse zou gaan toeleggen. Dierenschilder van
een uitzonderlijke begaafheid, liet hij deze wezens optreden en handelen
als mensen.
In april 1928 verliet het gezin Schippers-De Maertelaere 'Kandonklaar'
en verhuisde naar Deurne (de Neufstraat). Daar genoot Jos nog van een
lange en gelukkige herfst van een gevuld leven.
Op oudejaarsavond van het jaar 1950 ging Jos Schippers ter ziele. In de
roes van de jaarwisseling ging zijn overlijden haast ongemerkt voorbij,
maar zijn werken in familie, musea te Antwerpen, Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Denemarken, Rusland, Griekenland, Zuid- en NoordAmerika, maar vooral in Engeland bewaard, blijven getuigen dat in
Wommelgem in de twintiger jaren een hoogbegaafd kunstenaar leefde en
werkte11.

Voetnoten
1. /os GooJenaerts in 'De Krijter', 156 jg. nr. i, p. 7: 'Het "hofke Roose" te Wommelgem:
eigenaars en hun blazoenen'.
2. Idem, p. 12.
3. Je/Van Hoof in 'Vlaamsen Leven' van 10.6.1917.
4. Lambrecht Lambrechts in 'Muziek-Warande' van 1.9.1924 - 36 jg. p. 190.
5. AJ. Sledsens in 'De Krijter', i6e jg. nr. 3, p. 53.
6. Lambrecht Lambrechts in a.w.
7. P.N. in Gazet van Antwerpen van 8.5.1951.
8. RAA - Scab. Prot. OG, 102.
9. Idem.
10. Gemeentearchief - Overlijdensakten.
11. Al. SJedsens in 'De Krijter', 36 jg., nr. 4, p. 15.
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Gemeentelijk onderwijs

ALOIS SLEDSENS

Over de oudste onderwijszaken in onze dorpen is zeer weinig gekend,
evenmin over het tijdstip waarop het onderwijs ingericht is. De eerste beschavers - dus onderwijzers - waren de geloofspredikers, zodat het onderwijs vele jaren onder kristelijke invloed heeft gestaan. Pas na 1830 benoemde de gemeenteraad de onderwijzer en stelde zijn jaarwedde vast.
In de meeste dorpen oefende de koster tegelijk ook het ambt van schoolmeester uit. Hij verdiende slechts een hongerloon en diende nog allerhande karweitjes uit te voeren om aan de kost te komen. Hij hield er ook
al eens een winkeltje of een herberg op na. Soms was hij een kleine boer.
Elders vervulde hij de taak van grafmaker. Maximiliaan Slootmakers
(1562-1567) van Wommelgem was ook gemeentesekretaris en Matheus
Goris (1587-1590] kerkmeester. Martinus Verbeeck (1597-1625) was 'collecteur'.
Omstreeks het jaar 800 is de oprichting van parochiescholen aanbevolen.
Het onderricht werd verzorgd door priesters. De moralizerende invloed
van de kristelijke leer speelde toen een beslissende rol en zou in latere dagen blijven bestaan. Toen de parochieherders, door de geleidelijke stijging van het aantal gelovigen, een ruimer werkterrein dienden te bestrijken, werd de stoffelijke zorg voor kerk en onderwijs opgedragen aan kosters. Men sprak van de koster als men de schoolmeester bedoelde. Voor
zijn taak van onderwijzer kreeg hij een karig loon van de gemeente, maar
vaak ook werd de betaling op de rug van de kerk geschoven. Wel werd de
koster gedeeltelijk vrijgesteld van 'accijnsen' en kreeg hij van menig landbouwer een 'meuken kosterskoren' 1 .
De koster kon ook rekenen op een vergoeding voor het opwinden en het
smeren van het horloge - soms was hij ook horlogemaker - , voor het
luiden der klokken, voor schoonmaak van de kerk, enz. We mogen aannemen dat hij ook een percentje had op de aankoop van kleine benodigdheden voor de kerk: een bezem, zeep, enz. Zijn gedrag moest echter onberispelijk zijn. De landdeken, die regelmatig de parochie kwam inspekteren,
beoordeelde niet alleen de gedragingen van pastoor en onderpastoor,
maar ook die van de koster.
De eerst gekende koster in Wommelgem is Johannes (van den) de Eynde
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in 1394. Of hij ook schoolmeester is geweest blijft een loutere veronderstelling, omdat de bronnen het niet onmiddellijk uitwijzen. Toch mag als
een grote zekerheid aangenomen worden dat hij ook voor schoolonderricht zorgde. Alleszins wordt in 1597 vermeld dat Martinus Verbeeck,
naast koster, ook schoolmeester is. Hij was Wommelgemnaar van geboorte. Nochtans blijven de inlichtingen over de eigenschappen en het
gedrag van de koster-schoolmeester erg schaars. Meer is gekend over
Marinus 't Kint, die in 1731 als koster-schoolmeester werd aangesteld,
maar in april 1736 reeds doorgezonden werd.
Aanvankelijk viel op het gedrag van Marinus 't Kint niets aan te merken,
maar eens te Wommelgem ingeburgerd, liet hij zich geleidelijk aan in ongunstige zin opmerken door zijn 'boosaerdighe manieren, onghebonden
en schandaleusen klap'. Op 14 juli 1734 maakte hij in de herberg van Josephus Cassiers ruzie, toen de verbruikers zijn 'spot en schimpen' niet
meer aanhoren konden. De 'boosaerdighe manieren' stapelden zich zodanig op, dat in april 1735 negen dorpelingen als getuigen op het bisdom
verschenen. Op die bewuste 14 juli had 't Kint in de herberg van Cassiers
uitgeroepen dat 'hij weywater kost pissen' en de spot gedreven met 'zyne
geestelycke en wereldlycke overheyt,... soodanigh dat hij soo vermeten is

'Oude' gemeenteschool in de Dasstraat.
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gheweest van in volle gheselscap ten huyse van Joseph Cassiers te segghen, dat den Pastoor en onderpastoor dieven zijn' 2 .
Maar ook op andere dagen dan 14 juli 1734 verwekte Marinus 't Kint opspraak. 'Waeghenmaecker Adriaen Dioens, oudt tusschen de 32 a 33 jaeren', verklaarde dat de koster een reeks uitspraken had gedaan, al te ongehoord om op papier te zetten. De schoolkinderen onderwijzen deed 't
Kint niet, in de plaats daarvan legde hij hen 'onbetamelycke raedssels'
voor.
De hel, zo vertelde 't Kint aan Antonius Spruyt, 'meulder en ingesetene
des selve dorp oudt 27 jaeren', is 'gheplaveyt met kruynen van de Papen'.
De schepenen Jan Van de Velde en Ant. Huysmans konden op het bisdom
slechts beamen wat de dorpelingen aan getuigenissen hadden afgelegd
en voegden er nog meer 'boosaerdighe manieren' aan toe. De ouders hielden hun kinderen uit de school en stuurden ze naar een buurgemeente.
De koster vroeg meer schoolgeld dan hem toekwam, 'oock van de aerme
kinderen'. Hij weigerde geregeld de vesper te zingen. Het dossier3 't Kint
telt liefst 25 bladzijden gevuld met verklaringen van de negen dorpelingen. Zij drongen er allen op aan 'alle dese schandaele weg te nemen, die
maer al te lanck in dese parochie geduert hebben'.
Wommelgem kende met Petrus De Groof, als opvolger van 't Kint, geen
greintje meeval. Ook deze man verwaarloosde zijn taak als koster en
schoolmeester. Hij stelde zich al even oneerbiedig aan en deken Dierxsens kon maar niet begrijpen dat een man als De Groof in dienst gehouden kon worden 4 .
Van 1756 af kon de parochie en gemeente bogen op een toegewijd koster
en schoolmeester. Toen Joannes Baptiste Hermans op 53-jarige leeftijd
stierf en opgevolgd werd door zijn i3-jarige zoon Petrus Ludovicus, diende het gemeentebestuur tot aanstelling van een onderwijzer over te gaan;
de koster was toch wel wat jong om de kinderen van het dorp te onderwijzen. Frans De Belser werd als schoolmeester aangesteld. We zitten nu al
in 1858. Sindsdien bleven de funkties van koster en schoolmeester van elkaar gescheiden.
Vóór de schoolwet van 1842 werd het onderwijs in de landelijke gemeenten ten huize van de schoolmeester gegeven. De kinderen zaten in de
meeste gevallen in de huiskamer van de meester, waar ook de vrouw vertoefde. Vaak zaten de kinderen zo maar op de grond of bedienden zich
van houten boekendozen, waarvan het museum van Brecht enkele exemplaren bewaart. De dozen dienden niet alleen om het schoolgerei in op te
bergen, maar ze werden ook op de knieën gelegd om aldus de schrijftafel
te vervangen.
In Hove werd de school in de zomer als herberg gebruikt. Hieraan kwam
pas een einde in 1825. In de zomer was het aantal leerlingen eerder
schaars; de kinderen werkten dan mee op het land of werden gelast met
het hoeden van het vee. In de zomer van het jaar 1825 werden in Wommelgem 94 schoolgaande kinderen geteld; in de winter van 1826 waren er
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dat 224. In de steden konden de kinderen vaak van hun zes of zeven jaar
als 'werkvolk' in een fabriek aangetroffen worden. Geestelijk noch lichamelijk waren de jonge arbeiders in staat volwassen te worden.
Daar het onderwijs niet verplicht was en onze voorouders herhaaldelijk
te maken hadden met onlusten en epidemiën, werd weinig aandacht besteed aan de opvoeding van de kinderen. In de 176 eeuw moet er zelfs een
totale onderbreking van onderwijs in de dorpen geweest zijn.
Op tal van plaatsen werden zondagsscholen opgericht waar het jonge
volkje, dat op de weekdagen uit werken ging, enig onderricht kon bekomen in lezen, schrijven en rekenen. Maar die scholen waren eerder bedoeld voor de meer begoede klasse, omdat voor het onderricht betaald
moest worden. Er waren ook de armenscholen. In de zomer van 1825
volgden veertien 'arme kinderen' onderwijs in Wommelgem.
Een brochure, verschenen in 1818 en getiteld 'Over de belangrijkheid van
goede schoolvertrekken' 5 , gaf een aantal aanbevelingen hoe een schoollokaal best is ingericht. Immers, met de schoollokalen was het pover gesteld. In de meeste gevallen waren ze te klein en onverlucht. Het brochuurtje schreef voor dat een goede ligging aanbevolen is en zeker niet te
dicht bij mesthopen, noch in een vochtige omgeving. De ramen moeten
hoog zijn en een zijdelings invallend licht is gewenst; ze moeten voorzien
zijn van papieren blinden, om sterk zonlicht te temperen.
In 1816 werd, tijdens een inspektie, in tal van scholen van de provincie
Antwerpen, geen meubilair aangetroffen. Niet eens de helft ervan beschikte over zitbanken. Praktisch overal moest iedere leerling het stellen
met minder dan i m 2 lucht. In Wommelgem lag dit zelfs tussen 0,5 en im 2
per leerling; in Ranst minder dan 0,5 m 26 . Bijna overal was slechts één lokaal beschikbaar, zodat alle leerlingen van verschillende leeftijd in één
lokaal zaten; de opstelling van de banken verdeelde hen in klassen.
Tussen 1816 en 1830 trad reeds op tal van plaatsen verbetering op voor
wat de schoollokalen betreft. Dit was te danken aan de geleverde inspanningen van de gemeentebesturen of de onderwijzer zelf. In 1826 verstrekte het provinciebestuur subsidies aan de gemeenten, die voor de verbetering van de scholen zouden zorgen.
Omstreeks het jaar 1821 werd de school van Wommelgem uitgerust met
zwarte borden, een 'luxe', die gemeenten als Wijnegem, Ranst en Oelegem nog niet kenden.
De toestand van de onderwijzers in vroeger jaren is moeilijk te vergelijken met die van nu. Er was geen vastheid van bediening en het loon was
karig. Vaak ontving de schoolmeester-koster zijn loon in natura. Te Wommelgem werd van 1822 af, en dit onder burgemeester Corluy, een inspanning geleverd ten gunste van het onderwijs. Toen op 17 mei 1825 de arrondissementskommissaris het gemeentebestuur de raad gaf het lokaal te
verhogen en te vergroten, antwoordde de burgemeester dat drie jaar geleden de hoogte is gebracht op '3 1/2 el en waar van het plafon gans vernieuwt is en in het lokaal nieuwe ramen zijn gesteld'. De gemeenteraad
403

achtte dit voldoende 7 . De gemeenteraad stemde onder meer in 1827 ook
nog een bedrag van 51,35 gulden voor het lager onderwijs, 'waarvan 28,35
gulden als wedde voor de onderwijzer', 8 gulden 'voor prijzen aan de
leerlingen' en 15 gld voor 'schadeloosstelling' voor het onderwijs der arme kinderen. In 1828 verhoogde het gemeentebestuur dit bedrag tot 66,35
gulden en in een aansluitend verslag werd aangestipt dat 228 kinderen
onderricht volgden, tegenover 185 in 1817. Onbegrijpelijk hoe één leerkracht zoveel leerlingen 'de baas' kon, vandaar dat in die tijd 'het meppen
rond de oren' schering en inslag was.
In 1828, zo wordt verder aangestipt, is voor de school een 'nieuwe kamer
daergesteld' en dat 'men van zins is het schoolvertrek één maal zo groot
te bouwen'. In 1833 waren er 250 leerlingen (125 meisjes en 125 jongens).
Pastoor Geens noteerde dat 'een oude stichting der familie d'Oultremont'
aan de koster 'het vruchtgebruik van een hof (8 aren of 25 roeden) in de
Antwerpschestraat' had geschonken, alsook 'een stuk winnende land,
het Kosterijveld aan het Calement, groot 200 roeden of 66 aren, mits 25
arme kinderen te onderwijzen' 7 . Beide eigendommen werden door de
Sansculotten als zwart goed verkocht. Later kocht de toenmalige koster
Jacobus Josephus Hermans beide eigendommen 'met het geld van Mevrouw d'Oultremont'. Door het 'armenbestuur' werden de eigendommen
overgekocht en op 22 maart 1870 doorverkocht aan het gemeentebestuur.
Op de gronden aan de Antwerpsestraat (Dasstraat) werd in 1879 de eerste
gemeenteschool opgericht.
Ondanks lofwaardige inspanningen bleef de algemene ontwikkeling van
de jeugd in de 196 eeuw op een laag peil. Van het aantal ingeschreven 'militianen voor de lichting 1842' in Wommelgem, konden van de 42 lotelingen er
14 lezen, schrijven en rekenen,
12 lezen en schrijven,
2 lezen alleen,
14 niet kunnende lezen en schrijven.
De wet van 22.9.1842 bracht reeds een gevoelige verbetering. De wet
schreef voor dat het lager onderwijs moet bestaan uit 'noodzakelijk de
godsdienstige en zedelijke lering, het lezen, het schrijven, het wettelijk
stelsel der maten en gewichten, de grondbeginselen van de moedertaal...'. De nieuwe wet stimuleerde ook de bouw of de verbetering van de
schoollokalen. De Bestendige Deputatie kon reeds op 22 juli 1843 de toelating aan de gemeente Wommelgem verlenen om 'zonder aanbesteding te
doen verrichten de werken van herstelling der school en van de woning
van de onderwijzer'8. Naast Jacobus Hermans werd zijn zoon en latere
koster, Joannes als 'ondermeester der school' aangesteld.
Omstreeks 1850 verschenen de 'pensionnaten de demoidemaselles', waar
het eerste zaadje naar de emancipatie ontkiemde, maar de Franse taal het
onderwijs al te zeer overheerste. Die scholen brachten wel nette manieren aan, maar hielden tenslotte de hoofden leeg. Met het gevolg, zo
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schreef Rosalie Loveling, dat we ons 'enkel met beuzelarijen bezig kunnen houden en over niets anders kunnen spreken tenzij toilet en haartooisels'9. Hoger onderwijs voor meisjes bleef taboe.
In 1858 leverde F.A. Mertens '12 schryfbanken ten pryze van 21 fr. het
stuk'10, waarvoor het provinciebestuur een tussenkomst van 126 fr. verleende. Ook in 1860 werden nog nieuwe schoolbanken aangekocht.
In 1853 liepen in Wommelgem 38 jongens en 19 meisjes school; in 1854
waren dat 36 jongens en 18 meisjes. Daaruit zou kunnen blijken dat de
meisjes vroegtijdig voor het huishouden werden ingezet, maar de oorzaak was veeleer te zoeken in het feit dat een aantal meisjes in Ranst
school liep; daar was in 1844 door de zusters Annonciaden een meisjesschool opgericht. In 1865 waren er 56 jongens en 44 meisjes. In 1860 had
de hoofdonderwijzer een jaarwedde van 500 fr.; de tweede leerkracht
ontving 400 fr.
De heer Van Berchem, geneesheer en burgemeester van Willebroek, heeft
in 1860 een verslag opgesteld over de toestand der scholen in de provincie. Hij wees op de gebrekkige toestand waarin alle scholen verkeerden,
wat ook het geval was voor het meubilair. Er waren 'onvoldoende aantal
meisjesscholen'. Hij kloeg over 'het onregelmatig schoolgaan der leerlingen, niet lang en merkelijk verminderd in de zomer', de kinderen die
'vóór de ouderdom van 8 jaar in de fabrieken opgesloten zitten, de onverschilligheid van verscheidene gemeentebesturen voor al wat rechtstreeks of onrechtstreeks het onderwijs betreft, de onverschilligheid, de
bekrompenheid en somtijds de ellende van zekere ouders'11. Van Berchem bestempelde het schoolgebouw van Wommelgem als 'onvoldoende'. De 'dringende herstellingswerken' raamde hij op 2.500 fr., maar beter
ware het een nieuw schoolgebouw op te richten. De raming hiervoor bedroeg 7.000 fr.
Enkele jaren later werden reeds plannen gesmeed om drie klaslokalen te
gaan bouwen aan de Antwerpsestraat (Dasstraat). Inmiddels waren de
zusters Annonciaden in de Torenstraat begonnen met de oprichting van
een meisjesschool. De 'byzondere meisjesschool, bestuurd door Juffrouw
Henrotte, geestelijk dochter van het klooster der Annonciaden te Ranst'
werd op 5 november 1866 officieel geopend en in 1867 door de gemeente
aangenomen.
Het onderricht voor de 'arme kinderen' was in de gemeenteschool kosteloos, maar de schoolmeester ontving daarvoor een vergoeding vanwege
de gemeenteoverheid. De kinderen van de meer gegoede lieden betaalden schoolgeld aan de onderwijzer. Maar regelmatig uitte hij klachten
over zijn karig loon. Het dossier onderwijs in het gemeentearchief bevat
ettelijke brieven van onderwijzers, die hun beklag hebben gemaakt over
de wedde. In 1863, toen de kinderen van de meer gegoede ouders 0,75 fr.
schoolgeld per dag betaalden, stipte onderwijzer Frans De Belser12 aan,
dat zijn jaarwedde 250 fr. bedraagt en dat van de hulponderwijzer 200 fr.
De Belser liet het schepenkollege weten dat de wedden 800 en 600 fr. zouden moeten bedragen.
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Frans De Belser had een gezin met zeven kinderen en zijn vrouw verdiende wat bij met een winkel. Zij werd in 1861, op last van de gouverneur,
door het schepenkollege verplicht de winkel te sluiten tegen i april. De
Belser vroeg op 2 april om uitstel, in afwachting dat zijn wedde aangepast
zou worden. 'Het is U allen bekend', zo schreef hij, 'dat men in Wommelgem voor 75 fr. geen burgershuis kan huren'.
Op 3 mei 1861 bekloeg De Belser zich andermaal over het verbod van de
winkel. 'Men wil aen mijne vrouw verbieden, van haren winkel voort te
zetten, omdat zij met eenen onderwijzer getrouwd is. Die winkel betreft
de algemeene belangen der gemeente en benadeelt ook de bijzondere intresten der andere winkeliers niet, vermits die winkel de oudste van allen
is en over de 60 jaeren bestaet'. De schoolmeester bad het schepenkollege
bemiddelend op te treden, ofwel zijn jaarwedde aan te passen. 'De plaets
van onderwijzer brengt weinig op, want vele meisjes gaen naer Ranst'.
Op 1.9.1861 verzocht De Belser het gemeentebestuur nogmaals om een
aanpassing van zijn jaarwedde en wees bovendien op 'het sluiten van den
winkel mijner vrouw'.
Het schoolhuis van Wommelgem bevond zich aan de Kerkplaats (nu het
huis nummer 31). Op i december 1859 had schoolmeester De Belser het
gemeentebestuur voorgesteld het schoolhuis te vergroten 'tot aen den
achtergevel van het gemeentehuis' (toen Antwerpsestraat of Dasstraat,
i); 'daerdoor verliest gij maer eene deur en een venster, die weg kunnen
vallen, mits er twee vooraen de grote plaets zijn. Die aenhangende koten
strekken tegenwoordig voor niets en kunnen dan tot prison en gemak
aangewend worden'. De Belser merkte verder op dat de 'herverdeling der
school in twee lokalen' toch nuttig zal blijven, zelfs 'in het vooruitzicht
van een klooster en gemeenteschool'.
Het gemeentebestuur gaf gunstig gevolg aan het verzoek van De Belser,
die daarvoor in oktober 1866 zijn dank betuigde, maar er toch een reeks
bemerkingen aan toevoegde.
'i. De kleine scheeve plankjes, die voor borden moeten dienen ... zijn ongemakkelijk voor meester en leerlingen: voor de meester te laeg en voor
de kinderen te hoog.
2. De kinderen weten niet waer met hunne klak te blijven, eenige houden
ze vast, anderen werpen ze op den grond of duwen ze in de bank...
3. De lessenaers zijn zeer hoog, het lokael diep, zoodat de onderwijzer
over de leerlingen niet meer kan zien'De Belser vroeg een 'trede van 2
voeten breed en zoo lang als de school is, dan kan de meester al zijn leerlingen in het oog houden...'
Met de voorgestelde verbeteringen hoopte de ijverige schoolmeester gedeeltelijk goed te maken op wat arts Van Berchem uit Willebroek als opmerking in 1865 had opgetekend.
In maart 1871 besloot het gemeentebestuur de onderwijzerswoning aan
te kopen voor 8.500 fr. Twee jaar later werd besloten een verdieping op
het schoolhuis aan te brengen. De raming van de werken bedroeg
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7.783,73 fr- en de Staat beloofde een toelage van 3.788,68 fr. De werken
werden toevertrouwd aan C. De Prins uit Wommelgem, maar in 1874 wa'
ren die werken nog steeds niet beëindigd. De provinciale bouwmeester
stak hierover zijn ergernis niet onder stoelen of banken:'... of de metser al
of niet ziek is: De Prins is aannemer en moet zorgen dat hij alles verrigt op
zijn tijd'13.
Frans De Belser, overleden op 25 augustus 1872, was ondertussen opgevolgd door Petrus Josephus Tijsmans 14 , die op i juni 1877 zijn beklag
maakte over het feit dat het schoolhuis 'nooit geheel afgewerkt is sedert
den dag van den aankoop'. Enkele jaren eerder al had Tijsmans doen opmerken, dat het 'om verschillege redenen' niet mogelijk is 'het betalen
van eenen hulponderwijzer langer dan tot einde december e.k. op mij te
nemen'. Er waren 70 niet betalende en 47 betalende leerlingen.
Meer en meer werd gedacht aan de oprichting van een nieuwe school.
Op 9 juli 1877 drong daarop P.J. Tijsmans schriftelijk aan.
'De buitengewone aangroei der bevolking onzer gemeente heeft het getal
leerlingen der gemeenteschool sedert enige jaren dermate vermeerderd,
dat het schoollokaal geenszins meer voldoet aan de voorschriften der opvoedkunde, noch aan die der gezondheidsleer.
Een oppervlakte van 87 vierkante meters voor 140 leerlingen is zeker te
gering om elke leerling een behoorlijke plaats te geven; ja zelfs de klassieke verdeling kan niet meer geschieden volgens de graad van vordering
der leerlingen, maar gebeurt noodwendig volgens het getal plaatsen, in
elke klas beschikbaar. Met een kubieke meter inhoud van 408 kubieke meter voor 140 leerlingen moet de verluchting van het lokaal zeer veel te
wensen laten, wat niet enkel op de gezondheid der leerlingen, maar ook
op hun geschiktheid tot onderwijs en opvoeding nadelig werkt. Daarbij is
het lokaal te klein om een meubilering te ontvangen in betrek met de
vooruitgang van 't onderwijs en de eisen van het Staatsbestuur.
Het schoollokaal zou dus minstens dienen vergroot te worden. Doch,
aangezien de speelplaats reeds zo klein is, dat de onderwijzers tot hun
groot leedwezen verplicht zijn de kinderen op de Dorpsplaats te laten
spelen, en bijgevolg de vergroting van het lokaal naar de regels aangeduid in ministeriële omzendbrief van 27 november 1874 volstrekt onmogelijk is, beschouw ik de vernieuwing van het schoollokaal als hoogst
noodzakelijk'.
Het aandringen van schoolhoofd Tijsmans heeft er zeker toe bijgedragen
het gemeentebestuur een versnelde beslissing te doen nemen. Reeds op 8
augustus 1877, zegge een maand na de brief van de onderwijzer, besloot
de gemeenteraad de nieuwe school, tesamen met een gemeentehuis, te
bouwen in de Antwerpsestraat (Dasstraat). De Bestendige Deputatie
keurde op 17.11.1877 die beslissing goed. Het gemeentebestuur had die
beslissing geformuleerd als volgt:
'Overwegende... dat het gemeentehuis een zeer vochtig gebouw is en gevolgentlijk slecht geschikt tot het bewaren der archieven; dat het gemeen407

tehuis met het tegenwoordig klaslokaal een blok uitmaakt (kadastraal
plan sectie C, nr. 391, groot 3 aren 5 centiaren), welke zonder verdeling
voordelig verkocht zou kunnen worden...', beslist 'in de tuin, deel uitmakende van de Fondatie Hermans (kadastraal plan sectie C, nr. 414, groot 8
aren 20 centiaren, een nieuw lokaal der gemeenteschool met een gemeentehuis te bouwen'. De raming van de werken bedroeg 37.525,53 fr.
Provinciaal bouwmeester Gife werd gelast met het opstellen der plannen.
Ze werden op 1.8.1878 ter goedkeuring aan het gemeentebestuur verzonden.
'... de nieuwe gebouwen zullen bestaan uit
1. Drie klassen.
2. Een gemeentehuis bestaande gelijkvloers uit sekretary, kadaster en
trappen; op de verdieping uit vergaderzaal en archievenkamer.
3. Overdekte gaanderij en gemakken waarvan 8 voor de kinderen en één
voor het Bestuur.
4. Een woning voor de veldwachter met magazijn der brandspuiten en
gevang tegen de Zandstraat 15 .
Aangezien zeer bekrompen is, zou ik aanraden deze laatstgenoemde gebouwen aldaar niet op te richten, te meer daar de woning van de veldwachter zonder hof zal zijn.'
Op 2 september 1878 werden de plannen aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd. Een raadslid stelde voor 'het tegenwoordig gemeentehuis' (kadastraal sectie C, nr. 391) toch maar te behouden, 'aangezien
zijne geschikte ligging'. Het voorstel werd echter verworpen met 6 stemmen tegen 2 bij één onthouding. Toch bleef het voorstel 'door een lid aan
den raad voorgesteld' nawerken. Op 9 oktober 1878 kwam het probleem
gemeentehuis opnieuw ter sprake. Toen werd ingezien dat 'door toevoeging van een gemeentehuis, de speelplaats te klein zoude worden'. Besluit:
'i. De beslissing aangaande het gemeentehuis genomen in zitting van 8
augustus 1877 wordt vernietigd.
2. Het thans dienende gemeentehuis wordt voorlopig behouden.'
Op 14 december 1878 werd het gewijzigd plan voor de nieuwe school
goedgekeurd. De gemeenteraad drukte nochtans 'het gevoelen uit dat het
schoolgebouw minstens één meter van de straat zou moeten verwijderd
staan... om reden dat de straat niet zeer breed zijnde, zulks veel stoornis
aan het onderwerp zou kunnen veroorzaken.' Die wens zou gevolgd worden16.
De aankoop van de gronden, begrepen tussen de huidige gebouwen Dasstraat 23 en 27, beliep 711,35 fr. en de nieuwe raming voor de bouwwerken bedroeg 36.814,18 fr.
Op 24 maart 1879 werd door de gemeenteraad gunstig gevolg gegeven
aan de opmeting 'van den heer Arrondissementskommissaris, voorstellende door toevoeging van een lokaal voor lichaamsoefeningen' (later
brandweerkazerne). De raming van de bouwwerken verhoogde hierdoor
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naar 39.900 fr., maar de laagste bieder van elf aannemers bleef aanmerkelijk lager dan het bestek. Op 8 juli 1879 gunde de raad de werken voor
32.995 fr. aan Ludovicus Marien uit Wijnegem.

Ongelukkige samenloop
Toen de aannemer met de bouwwerken van de nieuwe school van start
ging, ontstond rond die periode heel wat beroering in de onderwijsmiddens. Op i juli 1879 was door de regering een nieuwe schoolwet ingevoerd. Elke gemeente had tot plicht een gemeenteschool te bezitten.
Godsdienst was geen verplicht vak meer, maar werd buiten de schooluren door de geestelijkheid gegeven aan kinderen, wier ouders dat wensten. Het vrij onderwijs kreeg geen toelagen meer. Alleen onderwijzers
kwamen als 'kweekelingen' uit de staatsnormaalscholen.
Reeds op 7 maart 1879 was de 'Herziening der wet van 1842' aan alle goeverneurs overgemaakt. In de tekst werden de verschillende in te voeren
wijzigingen verduidelijkt; ze doelden vooral op de godsdienst. De leerlingen die van godsdienstonderricht ontslagen wensten te worden, konden
'nahet eerste half uur in de school komen en ze 's namiddags een half uur
vroeger dan hunne medeleerlingen verlaten'. Wat de kerk noemde: 'hetzij
vóór, hetzij na de schooluren, het geestelijk onderricht geven, is een bedrog'(herderlijke brief, 1879).
Net als zovele andere gemeenten nam ook Wommelgem, bij monde van
zijn gemeenteraad, op 24 maart 1879 stelling tegen de zogenaamde wet
Van Humbeeck. Aan de beide wetgevende kamers werd een verzoekschrift gericht om de wet van 23 september 1842 te behouden. Als redenen werden onder meer aangehaald, 'dat het wetsontwerp op het lager
onderwijs al de rechten en vrijheden in zaken van onderwerp aan de gemeente ontnomen worden...', dat 'het gemeentebestuur, hetwelk alreeds
onlangs eene nieuw schoollokaal voor jongens heeft gestemd, verplicht
zal wezen aan de inwoners zwaardere en alleszins onaangename lasten
op te leggen...'. Er zou een 'schoolcomiteit' opgericht worden, zodat het
gemeentebestuur omzeggens haar bevoegdheid over de school zou verliezen. De verzoekschriften van de diverse gemeentebesturen werden afgewimpeld en het voorstel Van Humbeeck kreeg kracht van wet op i juli
1879.
Zoals in de meeste gemeenten in Vlaanderen werd getracht de plannen
van de regering te dwarsbomen. In de Langen Reep (nu Adolf Mortelmansstraat) liet Henri Deckers17 een huurgebouw voor een 'vrije school'
oprichten (nu Adolf Mortelmansstraat nr. 50). Franciscus Palmans18
werd als directeur aangesteld. De school telde ruim honderd leerlingen;
de 'neutrale' school aan de Antwerpsestraat (nu Dasstraat) slechts vier.
Pastoor Geens noteerde 'gemiddeld 5 leerlingen, allen kinderen van ge409

dwongen stads- of staatslieden'19. Op 9 oktober 1879 weigerde de gemeenteraad voor de 'neutrale' school een onderwijzer te benoemen, 'in
aanmerking nemende dat er slechts vier kinderen de gemeenteschool
volgen'.
Uit een staat van inlichtingen bleek dat er in 'de vrije lagere school voor
jongens, bestuurd door F. Palmans te Wommelgem, Lange Reep, nr. 51'
twee klassen bestonden:
a) lengte 7,45 x 8,40 m.
b) 8 x 8 m.
Hoogte 5 m.
69 leerlingen voor de hogere, 72 voor de lagere klassen. Elke klas heeft 5
vensters. Speelplaats 220 m 2 . Er werden vijf uur en half godsdienst en zedenleer gegeven en daarnaast 30 uren andere vakken. Hulponderwijzer
was Edward P. De Belser.
Heel wat bekwame onderwijzers verlieten hun post en gingen over naar
het katholiek vrij onderwijs. Schoolhoofd Tijsmans had op 8 september
1879 z iJ n ontslag ingediend, 'ten gevolge mijner benoeming in de katholieke Normaalschool van Mechelen'. Ook hulponderwijzer Bevocht verliet de gemeente (7.11.1879). Wie zijn ambt aan de 'neutrale scholen' bleef
vervullen, had het verre van gemakkelijk. Zo eenvoudig was het immers
niet ontslag te nemen, want daarmee bracht men het gezin in geldnood.
Zo werd Hendrik Verstraelen 20 als hoofd van de gemeenteschool in de
Antwerpsestraat aangesteld. Hij werd het slachtoffer van de 'schoolstrijd'. Vanwege het gemeentebestuur kreeg hij weinig of geen medewerking. De openstelling van de nieuwe school verliep dus allesbehalve feestelijk.
Op 22 april 1882 weigerde de gemeenteraad een hulponderwijzer voor de
nieuwe school te benoemen, gezien 'het gering aantal kinderen, hetzij vijf
a zeven...'.
V i j f j a a r heeft de 'schoolstrijd' geduurd. Op 20 september 1884 werd een
nieuwe schoolwet gestemd en acht dagen later al richtte het gemeentebestuur van Wommelgem een verzoek tot de goeverneur om de vrije school
te mogen 'aannemen, gezien het gering aantal leerlingen welke de gemeenteschool bijwonen en slechts 3 tot 7 bedragen'. Dezelfde dag nog liet
het schepenkollege Hendrik Verstraelen weten, dat hij de gemeenteschool moet sluiten. Verstraelen weigerde hierop in te gaan: '... het is mij
niet toegelaten aan uwe vraag te voldoen; inderdaad: de schooluren en de
vacantiedagen zijn vastgesteld door een algemeen reglement, hetwelk ik
verplicht ben te doen uitvoeren en dat slechts zal ophouden te bestaan,
wanneer de koning het besluit van den Gemeenteraad zal goedgekeurd
hebben...'
De overschakeling naar een nieuwe toestand verliep dus moeizaam.
Toch zou het gemeentebestuur tot sluiting van de school overgaan. Een
zeer verontwaardigde schoolmeester Verstraelen schreef onmiddellijk
een lange protestbrief aan het adres van het schepenkollege (6.10.1884):
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'... Zonder mij te verwittigen en zonder dat ik weet op wiens bevel zulks
gedaan werd, heeft men heimelijk een slot op de poort der school gehangen'. Hij protesteerde ook omdat 'een aantal persoonlijke voorwerpen
opgesloten zijn'. Hij drukte tenslotte de hoop uit dat iedereen een inspanning zou leveren 'tot de herstelling van de eendracht'.
Hier en daar werden pogingen ondernomen om de 'neutrale scholen'
toch in stand te houden. Handtekeningen werden hiervoor ingezameld.
Op 11 februari 1885 verzocht de goeverneur 'de opmerkingen mede te delen welke gij denkt te moeten inbrengen en het handteken te wettigen der
huisvaders welke het behoud der gemeenteschool gevraagd hebben'.
Wommelgem antwoordde op deze vraag op 25 februari 1885. Het bleek
dat op de lijst van Wommelgem 22 handtekeningen voorkwamen. Vier
handtekeningen werden als 'niet gewettigd' beschouwd (Roodhooft, Verlinden, Van Bauwel, en Hoeyberghs). De eerste, zo werd opgemerkt, heeft
het handteken ingetrokken en de tweede 'heeft geene kinderen in de
schooljaren'. De vrouw van Van Bauwel zou voor haar man getekend
hebben en Hoeyberghs verklaarde 'dergelijke aanvraag niet geteekend te
hebben'. Dertien andere huisvaders hadden ook 'hunne aanvragen ingetrokken'. 'Wij zijn overtuigd en kunnen desnoods bewijzen, voor het merendeel, dat zij slechts getekend hadden door omkoperij, drukking, allerhande beloften, aandrang of dat zij het niet geweten hebben wat zij tekenden; een hunner had men dronken gemaakt en daarna doen tekenen.' De
ondertekenaars waren 'bijna allen onbemiddelde personen'. Zo maakte
het rapport melding van een geval, waarin men de zoon van een gebrekkig ouderpaar soldaat zou 'maken indien zijn vader niet tekende en zijn
kinderen niet naar de gemeenteschool zond'.
Biezonder scherp was het rapport ten opzichte van meester Verstraelen.
Men kwam uiteindelijk tot het besluit dat 'de aanzoeken tot behoud der
gemeenteschool niet in aanmerking kunnen komen'.
De 'schoolstrijd' verstoorde dus, tot in de kleinste dorpen toe, de dorpsvrede; de mensen werden verdeeld in 'Jappen' en 'geuzen'. Tot voor 1879
kende daar niemand de betekenis van liberaal of vrijdenker; de dorpelingen leefden in gemoedelijke verstandhouding, maar de 'schoolstrijd'
zorgde ervoor dat het vredig klimaat vergiftigd werd. Pesterijen onder
mekaar waren er het droevig gevolg van.
De gemeenteschool werd in het voorjaar van 1885 afgeschaft en op 13 mei
van hetzelfde jaar vroeg het gemeentebestuur 'de schoolgebouwen der afgeschafte gemeenteschool, met de schoolmeubelen en boeken, zich in
één der klassen bevindende... ter beschikking te stellen der aangenomen
jongensschool'. Het verzoek werd op 22 mei 1885 ingewilligd 'onder
voorwaarde dat er een inventaris opgemaakt worde'. Wat meteen gebeurde. De inventaris bevatte onder meer '35 lessenaars met inktpotten; drie
inktpotten ontbreken'. Verder '193 schoolboeken in goede staat en grootendeels nieuw, 203 schrijfboeken, 210 boekdelen in de Bibliotheek; enige
zijn uitgeleend'. De inventaris werd opgesteld door Hendrik Verstraelen.

Frans Palmans werd als hoofdonderwijzer van de door de gemeente
overgenomen school aangesteld en bleef het tot 1911. In 1899 waren er
128 leerlingen en drie leerkrachten: Frans Palmans (geboren 27.4.1854),
Karel Meeusen (° 8.3.1866) en Lodewijk Rhijnsbergen (° 12.8.1869).
In 1909 werd besloten over te gaan tot de bouw van een tweede gemeenteschool. In de Adolf Mortelmansstraat werd een strook grond gekocht en
werden twee nieuwe klaslokalen opgetrokken door aannemer Gommarus Van Beirs, uit Lier, dit volgens de plannen van de provinciale bouwmeester L. Gife. De werken namen op 11 januari 1910 een aanvang en
hebben 22.535 fr. gekost.
Tijdens de wereldoorlog 1914-18 waren er heel wat moeilijkheden in de
school. Wijlen Gustaaf Peeters (° Wommelgem, 3.5.1886 - t Antwerpen,
St. Camiliuskliniek, 10.3.1937) heeft daaromtrent een verslag opgemaakt 21 , waaruit wij enkele gegevens putten.
'De school werd, bij het uitbreken van de vijandelijkheden, gesloten midden in augustus 1914. Het gebouw werd in gebruik genomen door het Belgisch leger. Onze soldaatjes kenden toch manieren, want bij hun vertrek
was de school in goede staat, zodanig dat vluchtelingen uit Boechout en
omstreken er met voldoening hun intrek namen, tot het oprukkende Duitse leger hen verderop dreef. En wij met hen. Dan namen de Duitsers de
school in bezit, met de gevolgen beschreven in een verslag van 18 oktober
1914, opgemaakt door de heer Reinz, destijds hoofdopziener.
a) Lokalen der Antwerpsestraat.
64 ruiten verbrijzeld; grote gaten geslagen in het glazen dak van de gaanderij; pomp ontredderd; sloten ontredderd en krukken verdwenen; onderwijzerslessenaars en kasten opengebroken en leeggeplunderd; al de
leermiddelen, al het gerief van de kinderen verdwenen; de klassen herschapen in stallen voor paarden, die de vloer beschadigden en het hout
van de vensterramen opknabbelden.
b) Lokalen der Langen Reep.
Een stuk van 'n bom trof de muur, zonder grote schade aan te brengen. Er
waren 27 ruiten kapot; idem sloten en deurkrukken op zijn Duits behandeld; idem gedaan met lessenaar en kasten, met leermiddelen en gerief.
Gelukkig had de hoofdonderwijzer (Karel Meeussen) het één en ander
naar huis meegenomen, zodat daar toch iets werd gered. Iets lieten de
Duitsers toch achter: een dikke laag paardemest.
Natuurlijk vergden de herstellingen een geruime tijd. Ook diende alles
grondig ontsmet. Half november was alles in orde gebracht en kon met
moed het schooljaar 1914-15 beginnen.
Het personeel der school bestond in 1914 uit de hh. Meeussen, hoofdonderwijzer, en de onderwijzers Gustaaf Peeters, Jozef Simons, Albert Peeters, mej. Gabrielle Van Goethem. De hh. Meeussen en Simons gaven lesonderricht in het nieuwe gebouw; de overigen in het oude. Meester Simons werd als dienstplichtige opgeroepen en moest dus vervangen worden. Deden beurtelings dienst als tussentijdse onderwijzer(essen): Jozef
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Beullens, mej. Gallens en mej. Clothilde Vercammen. Deze laatste trad
bepaald in dienst op i oktober 1918, wegens het bijvoegen van een derde
klas aan school i. Heden vervangt August Blockx meester Simons.
Daar school i slechts twee klassen telde, moest er een derde lokaal gevonden worden. De Zusters van de Torenstraat hebben dan een klas beschikbaar gesteld tot de omstandigheden het zullen toelaten te bouwen. Overigens werden de scholen regelmatig open gehouden behalve in de winter
van 1916-17, toen de Duitsers eerst de scholen zouden sluiten en daarna
weer openden, maar dan onderwijs gegeven moest worden in onverwarmde klassen. En dat bij strenge vorst! Ook tijdens de winter van 191718 werd de levering van kolen geweigerd, maar het gemeentebestuur
slaagde er toch in voor brandstof te zorgen. De scholen bleven geopend,
ook al waren de kolen van slechte kwaliteit.
In oktober laatst (1918) dienden de schoolgebouwen dan toch weer enige
tijd gesloten wegens de "Spaanse griep", om dan tot de wapenstilstand
weer opgeëist te worden door de laatste Duitsers. Ditmaal kwamen wij er
beter van af. De lessenaars werden nog wel aangesproken, enkele leesmiddelen mochten de reis meedoen naar de "heimat", maar voor de rest
was de school, na reiniging en ontsmetting, weer bruikbaar.
In de aangenomen school, bestuurd door de Zusters Annonciaden, ging
alles regelmatig zijn gang. Behalve de verplichte sluitingen, zoals in de
jongensschool, valt er voor de school niets te melden.'
Tot zover het relaas van Gustaaf Peeters.
Op 31 mei 1922 gaf het gemeentebestuur bouwmeester Jan Sel opdracht
tot het tekenen van twee nieuwe klassen voor de jongensschool aan de
Dasstraat. Het bestek bedroeg 45.470,07 fr. De aanbesteding greep plaats
op 15 mei 1923 en de werken werden toegewezen aan Jaak Van den Putte
uit Wommelgem, voor het bedrag van 68.975 f r Op 14 maart 1932 volgde de aanvang van de bouw van een vijfde en zesde
klaslokaal. De raming bedroeg 206.390 fr. en de aanbesteding greep plaats
op 22 augustus 1930. De laagste bieding kwam van de gebroeders Reusens
uit Borsbeek met 157.843,60 fr. In augustus van het jaar 1951 werden alle
klaslokalen van gasverwarming voorzien. Op 23 mei 1957 had de aanbesteding plaats van een zevende klaslokaal, met toewijzing aan J. Vermolen uit Merksplas voor 420.039 fr. Het aantal leerlingen bleef steeds maar
stijgen, zodat in 1961 besloten werd tot de oprichting van drie noodlokalen in geprefabriceerde materialen over te gaan (firma Versmissen uit
Zondereigen mits 554.850 fr.). In 1962 telde de school 256 leerlingen.
In 1960 werd de turn- en feestzaal gebouwd door Horsten uit Wortel voor
de som van 1.578.985 fr. en op 27 maart 1962 gaf de gemeenteraad toestemming om drie nieuwe klaslokalen bij te bouwen, met daarbij refters,
lokalen voor medisch toezicht, een bureau voor de directeur, nieuwe sanitaire inrichting, enz. Ook deze werken werden uitgevoerd door Versmissen uit Zondereigen voor de som van 3.528.906 fr.
De 'oude school' aan de Dasstraat was inmiddels als dusdanig afgeschaft.
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Op 5 november 1866 werd de meisjesschool aan de Torenstraat officieel
opengesteld. Het was de toenmalige pastoor Pauwels die de bouw van de
instelling stimuleerde. Ook daar dienden geregeld klaslokalen aangebouwd. Op 20 februari 1945 werd het ganse gebouw door een vliegende
bom vernield. Het was kwart na drie en als bij wonder vielen er geen doden te betreuren, ofschoon de school toen 'bevolkt' was met 257 leerlingen en 121 kleuters. Twee zusters en negen kinderen liepen wel verwondingen op. Gedurende zes jaar kregen de meisjes daarna onderricht in
het klooster zelf, in de woning van de familie Van den Wijngaert vlak in
de buurt, het parochiecentrum en de vroegere herberg van Cassiers in de
Handboogstraat. Het was een moeilijke periode.
In 1949 kon een aanvang gemaakt met de heropbouw van de vernielde
school en op 24 juni 1950 volgde de feestelijke wijding van het gebouw
door hulpbisschop Van den Eynde. Later volgden nog vergrotingswerken.
Op i september 1964 is in de Luitenant Karel Caluwaertsstraat een rijksbasisschool geopend, die in 1985 werd gemoderniseerd. De nieuwe instelling kon van start gaan met 107 leerlingen.
Omwille van de snelle aangroei der bewoners op Kandonklaar van 1930
af, drong zich daar de oprichting van scholen op. In de zomer van 1935
waren de zusters Annonciaden ook daar begonnen met de bouw van een
school. In september kon van wal gestoken worden met een kleuterklas
en op 8 december 1935 konden twee klaslokalen voor lager onderwijs
worden gewijd, dit samen met de kapel, toegewijd aan O.L.Vrouw Boodschap. In 1945 telde de school, die inmiddels steeds uitbreiding nam, 78
leerlingen en 60 kleuters. In 1965 waren dat er reeds 177, respektievelijk
168.
Op 3 oktober 1935 kreeg het gemeentebestuur een brief toegezonden,
waarin in naam van 28 huisvaders de oprichting van een gemeentelijke
jongensschool werd gevraagd. Op 26.6.1937 kwam er een nieuw verzoek,
ditmaal ondertekend door 33 huisvaders. De wereldoorlog 1939-45 was er
de oorzaak van dat over de plannen tot oprichting van een jongensschool
niets meer te vernemen viel. En daarna diende nog tot in 1954 gewacht alvorens de eerste kontakten werden gelegd om gronden te verwerven
waar een school gebouwd zou kunnen worden. Op 10 november 1956
werd een strook grond aangekocht, behorend tot het vroegere voetbalterrein Laar v.v. Op 8.10.1957 werden de plannen van het nieuwe schoolgebouw goedgekeurd, waartoe de gemeenteraad op 25.1.1957 opdracht gegeven had ze te tekenen. De aanbesteding had pas plaats op 22 juni 1960
en op 25 april 1961 hechtte de Bestendige Deputatie goedkeuring aan de
aanbesteding. Op 23 juni 1961 werd een aanvang gemaakt met de werken
en de wijding van de school had plaats op 26 juni 1962.
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12. Frans De Belser werd in O.L.Vr. Waver geboren op 31.1.1831 als zoon van Petrus en
Anna Catharina Wittens. Overleden in Wommelgem op 25.8.1872. Hij was ook gemeenteontvanger.
13. GA.
14. Petrus J. Tijsmans werd in Ekeren geboren op 12.1.1843.
15. Nu Handboogstraat.
16. Zie 'De Krijter', juni 1979, p. 30.
17. Henri Deckers werd in Wommelgem geboren op 2.10.1830 als zoon van notaris Joannes Ambrosius en Maria Anna Delen.
18. Frans Palmans werd in Zandhoven geboren op 27.4.1865 als zoon van Petrus Josephus
en Maria Van Beylen.
19. J. Geens in 'Beschrijving der parochie en der gemeente Wommelgem'.
20. Hendrik Verstraelen zag het levenslicht in Wuustwezel op 14.7.1855.
21. Zie'De Krijter'van sept. 1978^.53-63.
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De tram in Wommelgem (1889-1958)
Een bijdrage tot de geschiedenis van het streek- en
stadsvervoer in de provincie Antwerpen
E. KEUTGENS

I. De Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen
De landbouw en de nijverheid maakten in de tweede helft van de vorige
eeuw een erge krisis door die grotendeels te wijten was aan het ontbreken
van voldoende snelle vervoermiddelen. Onder druk van deze ekonomische depressie die België doormaakte besloot de Staat ons land te voorzien van buurtspoorlijnen. Niettegenstaande de spoorwegen een omvangrijk net hadden van meer dan 3.000 km en op volkomen doeltreffende wijze hun rol vervulden, bleven toch zeer grote gebieden van onontbeerlijke vervoermiddelen verstoken, omdat het aanleggen van een
spoorlijn geenszins te rechtvaardigen was. Om deze reden wilde men
meer aandacht besteden aan de aanleg van lijnen van lokaal belang.
Er moest dus dringend worden voorzien in de oprichting van een bijkomend net, dat de taak op zich zou nemen die de spoorwegmaatschappijen niet konden vervullen, omdat de aanleg en de exploitatie er van te
duur was. Ook de bestaande trammaatschappijen waren niet geïnteresseerd omdat het privé-initiatief niet geneigd scheen aanzienlijke kapitalen te beleggen in ondernemingen die niet winstgevend konden zijn. Er
werd een rationele oplossing gevonden. Deze bestond erin, de oprichting
van een secundair net toe te vertrouwen aan één enkel organisme, op zodanige wijze ingericht dat uit zijn beheer alle baatzuchtigheid kon worden geweerd.
Een van de grondgedachten was tevens de mogelijkheid een politiek van
lage tarieven toe te passen, zonder dat het tariefpeil zo laag zou liggen dat
ze konkurrentie zou veroorzaken aan de staatsspoorwegen.
De promotoren van het nieuw organisme stelden zich voor dat de normale lengte van een buurtspoorweglijn 8, 10 of 15 km zou bedragen. De gemiddelde snelheid zou slechts van ondergeschikt belang zijn, behalve bij
het tot stand brengen van een verbinding met de treindiensten van de
spoorwegen. De tarieven zouden per lijn vastgesteld worden in het lastenkohier van de vergunning, maar zouden kunnen gewijzigd worden na
goedkeuring door de regering.
De wet op de buurtspoorwegen werd bekrachtigd op 28 mei 1884 om, kort
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nadien, op voorstel van Minister Beernaert, vervangen te worden door
de wet van 24 juni 1885. Deze laatste wet beperkte zich tot het wijzigen
van enkele bepalingen van minder belang en machtigde de regering om
de statuten van de maatschappij goed te keuren. Deze statuten werden bij
Koninklijk Besluit van 6 juli 1885 goedgekeurd.
De duur van de maatschappij is onbeperkt. Haar ontbinding kan slechts
uitgesproken worden door een wet, die terzelfdertijd de wijze en de voorwaarden van de vereffening regelt.
De Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMVB) wordt beheerd
door een Raad van Bestuur bestaande uit een voorzitter en zes bestuurders en door een direkteur-generaal. Het kapitaal van de maatschappij
heeft als waarde de uitgaven van de eerste inrichting van de aan te leggen
lijnen en, gebeurlijk, van het materieel voor de exploitatie ervan. Het kapitaal wordt verdeeld in zoveel reeksen aandelen als er vergunde lijnen
zijn. Alle aandelen hebben een waarde van duizend frank. Op ten minste
55% van de aandelen moet worden ingetekend door de Staat, de provincies en de gemeenten. De tussenkomst van de Staat mag 50% van het nominaal kapitaal van elke lijn of gegroepeerde lijnen niet te boven gaan,
tenzij een wet er anders zou over beschikken. De administratieve struktuur van de NMVB is steeds gekenmerkt geweest door een sterk gedecentraliseerde organisatie.

II. De lijn Antwerpen - Broechem - Zandhoven - Lier. Ontstaan
Onmiddellijk na de oprichting van de NMVB wordt door talrijke gemeenten in het land aangedrongen op de aanleg van de zo noodzakelijke buurtlijnen. Ook verscheidene gemeenten in de provincie Antwerpen dienen
een verzoek in, zodat de NMVB op 27 september 1884 besloot de studie aan
te vangen voor de aanleg van een tramlijn tussen Antwerpen en Broechem. Al vlug blijkt uit de studie dat het wenselijk was de lijn vanaf Broechem door te trekken naar Zandhoven en naar Lier. De inoverwegingneming van de baanvakken Antwerpen - Broechem - Zandhoven en de
vertakking naar Lier werden achtereenvolgens aangevraagd op 19 maart
1885 en ii februari 1887 en bekomen op 31 maart 1885 en 8 augustus 1887.
Uit het ingediende dossier van de inoverwegingneming leren we dat de
ontworpen lijn ter hoogte van Fort i te Wijnegem zou aftakken van de bestaande buurtlijn Antwerpen - Oostmalle - Hoogstraten, deels de Militaire Baan volgend, om vervolgens Zandhoven te bereiken langs Wommelgem, Ranst en Broechem.
Vanaf Zandhoven voorzag men reeds de eventuele verbinding met de lijn
Antwerpen - Hoogstraten, via Halle. Te Wommelgem kreeg de lijn een
vertakking naar Antwerpen, langs Borsbeek, Deurne en Berchem, om de
Sinjorenstad binnen te komen langs de Leemstraat (nu Lange Leem-

straat). Tegen dit ontwerp kwam vanuit de verschillende gemeentebesturen fel protest, daar de ganse drukke en kortste invalsweg, namelijk de
Herentalsebaan, niet gebruikt werd. De omweg langs Fort i was tijdrovend en haast onbewoond.
De dicht bewoonde Herentalsebaan was sinds mensengeheugenis voor
deze gemeenten steeds de kortste weg geweest naar Borgerhout en Antwerpen. Men drong dan ook aan op wijziging van het ontwerp.
Op 10 juni 1885 besloot de maatschappij de lijn aan te leggen vanaf de Herentalse Poort en over de Herentalsebaan, langs Deurne en Borsbeek. De
vertakking Wommelgem - Antwerpen (Leemstraat) kwam te vervallen.
De vereiste openbare onderzoeken werden gedaan, de onderschrijving
van het kapitaal was geëindigd op 23 mei 1888. De vergunning, aangevraagd op 27 augustus 1885 voor het baanvak Antwerpen - Broechem - Zandhoven en op 21 februari 1888 voor het vak Broechem - Lier,
werd verleend bij Koninklijk Besluit van 25 augustus 1888.
Het kapitaal, nodig voor de aanleg van het vak Antwerpen - Broechem - Zandhoven bedroeg 684.000.- fr. De gemeente Wommelgem
droeg bij voor een bedrag van 39.000.- fr (Gemeenteraad van 3 mei 1886),
te betalen door jaarlijkse stortingen van 1.365.- fr gedurende 90 jaar.
De verlenging Zandhoven - Oostmalle, via Zoersel i.p.v. Halle, werd op
12 april 1896 in gebruik genomen. Het kapitaal nodig voor de bouw van
deze verlenging werd opgenomen in het kapitaal Antwerpen - Broechem - Zandhoven - Lier. Vanaf dan spreekt men van het kapitaal Antwerpen - Oostmalle - Lier (afgekort A-O-L). Deze afkorting zullen we
nog verder in de bijdrage gebruiken.

III. Aanleg, inhuldiging en eerste resultaten
Nu het kapitaal beschikbaar was en de nodige vergunningen bekomen
kon de NMVB overgaan tot de aanleg van de lijn. De kostprijs daarvoor
werd geraamd op 185.670.- fr. Op 18 juli 1888 had de opening plaats van
de prijsoffertes van de openbare aanbesteding. Er waren zeven biedingen. De aannemer H. Rasquin en Cie uit Schaarbeek was de laagste bieder met een bedrag van 149.960.- fr, wat een vermindering betekende van
19,30% op het bestek. Hij kreeg het werk toegewezen. Op het grondgebied
van Wommelgem bedroeg de lengte van de lijn 4.390,40 m en het spoor
werd aangelegd met een spoorbreedte van 1,067 mDeze spoorbreedte, het zogenaamde Kaapspoor, was in zwang bij onze
Noorderburen. Op 19 december 1884 had de maatschappij besloten de
tramlijnen in de provincie Antwerpen aan te leggen op vermelde spoorbreedte om ze eventueel te kunnen aansluiten op het Hollands buurtspoorwegnet.
De lijn lag in de doortocht van de gemeente Wommelgem - richting
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Broechem - langs de linkerkant van de Herentalsebaan. Voor de aanleg
ervan waren geen noemenswaardige onteigeningen moeten gebeuren,
slechts enkel voor het tramstation Wommelgem, waarover verder meer.
De afstandstabel van 1891 vertelt ons:
3.500,oo m
as van de Militaire Baan
4.008,00 m
halte Fort 2 (Borsbeek-Station)
5.345,00 m
as van het bruggetje over de Rollebeek
6.540,30 m
halte Wommelgem-Station
6.667,00 m
as van het bruggetje over de Diepe Beek
8.216,40 m
halte van Ranst (De Lindekens)
Daar de grensscheiding tussen Wommelgem en Borsbeek in het midden
ligt van de Herentalsebaan, lag de halte Fort 2 op het grondgebied van
Wommelgem, niettegenstaande de halte beter bekend stond als BorsbeekStatie (Jozef Reusenslei).
Wommelgem telde in het begin twee halten. Later (datum niet bekend)
kwam er op de afstand km 7,614 van de lijn, op de grens van Wommelgem
en Ranst, een derde halte bij met de naam 'Schawijk'. Bij de elektrifikatie
in 1926 (zie hoofdstuk VII) werden er nog halten toegevoegd.
De 'ANTWERPSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR DEN DIENST VAN BUURTSPOORWEGEN' (ABS) exploiteerde, voor rekening van de NMVB, de reeds in 1885 geopende lijn Antwerpen - Oostmalle - Hoogstraten. Deze privé-onderneming, opgericht op 3 juli 1885, had tot doel de bouw, de aankoop, de
verhuring en de exploitatie, in België en in het buitenland, van buurtspoorwegen, stoomtrams en andere.
Verschillende notabelen uit de Antwerpse regio waren aandeelhouder
van deze maatschappij.
De NMVB onderhandelde met de ABS om tot een overeenkomst te komen
voor de exploitatie van de lijn Antwerpen - Broechem - Zandhoven - Lier, om aldus geen openbare aanbesteding te moeten uitschrijven. Dit was ook logisch, daar de lijn een gemeenschappelijk deel had
met de lijn Antwerpen - Oostmalle - Hoogstraten, nl. het vak Berchem,
Zurenborg - Borgerhout, Turnhoutse Poort - Deurne, Huizekens. Eens
de Turnhoutse Poort door sloeg de tramlijn voor de Deurne-Huizekens
af, om door de velden (toen bestond het Ter Rivierenhof op deze plaats
nog niet), de Sterckxhoflei te bereiken, en om langs het kasteel Sterckxhof, de Herentalsebaan in te slaan.
Door een openbare aanbesteding uit te schrijven kon de lijn Antwerpen - Broechem eventueel in handen komen van een nieuwe of andere
maatschappij, wat zowel administratieve als organisatorische moeilijkheden zou kunnen veroorzaken. De NMVB oordeelde, om bestwil, dat de
exploitatie ervan in handen kon gegeven worden van de ABS. Een overeenkomst tussen beide partijen kwam tot stand op 5 augustus 1889.
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Wommelgem-Tramstatie omstreeks 1910. Lok 725 gebouwd bij Les Ateliers de Boussu in
1889 behoorde tot het effektief van delijn Antwerpen-Broechem. Toen leek het personeel
nog tijd genoeg te hebben voor een fotokiekje (prentkaart - archief van de auteur).

Stoomtran rijdend op de
Herentalsebaan in de
richting Ranst, ter hoogte
van de Vremdesteenweg.
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Op donderdag 31 oktober 1889 werd de lijn Antwerpen - Broechem - Zandhoven en het vak Broechem - Lier (Station), voor zover we
hebben kunnen nagaan, zonder feestelijkheden in gebruik genomen.
Wij hebben de grote Antwerpse kranten vanuit die tijd geraadpleegd,
o. m. Het Handelsblad van Antwerpen, Le Précurseur en L'Escaut en
vonden nergens een aanwijzing of de tramlijn met enig feestvertoon of
plechtigheid ingehuldigd werd.
Het Handelsblad van Antwerpen van woensdag 30 oktober 1889 vermeldt: 'Buurtspoorwegen - Baan Antwerpen - Santhoven - Lier. Het
Bestuur heeft de eer het publiek kenbaar te maken dat de opening der lijn
Antwerpen - Santhoven - Lier vastgesteld is op donderdag 31 october.
Daar Allerheiligen dit jaar op een vrijdag valt, zal de vrijdagtrein donderdag 3 1 october rijden, in plaats van vrijdag i november.'
Hetzelfde bericht, maar dan in het Frans, stond ook in l'Escaut van
woensdag 30 oktober. Het was de publikatie van het officiële NMVBbericht. Op donderdag 31 oktober schreef l'Escaut nog: 'Chemins de fer
vicinaux - Aujourd'hui a été ouverte la ligne d'Anvers - Santhoven - Lierre'.
Het dagblad Le Précurseur daarentegen vond het blijkbaar de moeite niet
om hierover te berichten. Zelfs de officiële mededeling van de NMVB werd
niet gepubliceerd.
Het vervoer van goederen startte op maandag 25 november 1889.
De eerste financiële resultaten van de lijn waren hoopvol. Tijdens de
maanden november en december 1889 vervoerde men 27.117 reizigers
wat een ontvangst betekende van 12. 052, 80. -fr. Tijdens diezelfde periode
vervoerde de maatschappij 510,9 ton goederen, wat een ontvangst vertegenwoordigde van 579,90.-^.
Hierna een tabel van de ontvangsten op de lijn gedurende de eerste vijf
jaar:
ONTVANGSTEN

1890
1891
1892
1893
1894

reizigers

goederen +
reisgoed

totaal

90.512
77-560,35
85.803,55
90.198,70
96.942,60

4-74i'09
8.499,25
11.183,85
14.037,58
13.050,42

95-253.09
86.059,60
96.987,40
104.236,28
109.993,02

Tot slot kunnen we nog melden dat er op het grondgebied van Wommelgem geen enkele landbouw- of industriële aansluiting met de tramlijn
aangelegd werd. Wel bestond er van september 1910 tot 15 september
1912 een aansluiting, genaamd 'Van Den Cloot' tussen de halten Borsbeek - Fort 2 en Wommelgem-station.
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Deze aansluiting, aangelegd door de heer Jan Van Den Cloot, aannemer
uit Antwerpen, diende voor de aanvoer van de materialen voor de bouw
van de schansen (redoutes) i, 2 en 3 op het grondgebied van Borsbeek.

IV. Het eerste rollend materieel (1889-1905)
Het hiernavolgend materieel werd door de NMVB ter beschikking gesteld
van de ABS voor de exploitatie van de lijn. Het werd aangekocht door het
gevormde kapitaal van de lijn Antwerpen - Broechem - Zandhoven - Lier en hierop geleidelijk in dienst gesteld.
- Voor de reizigersdienst:
A. Lokomotieven (HL)
nummer
720
721
723
725
726
740

type
3
3
3
3
3
3

bouwer
Produits de Flénu
Produits de Flénu
Boussu
Boussu
Boussu
Boussu

in dienst
02-12-1889
02-12-1889
05-11-1889
05-11-1889
04-04-1890
13-02-1895

B. Reizigersrijtuigen isteklas
nummer
65-67
?!-73

bouwer
A. Verhaghen/Mechelen
Franco-Belge

in dienst
02-09-1889
08-08-1902

Reizigersrijtuigen 2de klas
nummer
535
539-549
557
599-600
612

bouwer
La Métallurgique
A. Verhaghen
A. Verhaghen
Franco-Belge
Dyle et Bacalan

in dienst
02-09-1889
02-09-1889
03-09-1895
10-06-1903
24-04-1903

Reizigersrijtuigen iste en 2de klas (gemengd)
nummer
1510
1512-1513
422

bouwer
A. Verhaghen
Atelier de Seneffe

in dienst
03-09-1895
28-01-1890

Pakwagens (reisgoed)
nummer
2209-2213
2223

bouwer
Franco-Belge
Baume et Marpent

in dienst
02-09-1889
10-04-1897

C. Goederenwagons
Gesloten goederenwagens - draagvermogen w ton (HF)
nummer
7504-7506
7530

bouwer
Germain
Aceries de Bruges

in dienst
02-09-1889
15-12-1897

Open goederenwagens - draagvermogen 10 ton (HHJ
nummer
5019-5021
5022-5025
5030-5031
5034-5035
5092-5096

bouwer
Baume et Marpent
Baume et Marpent
Baume et Marpent
Baume et Marpent
Hiard - Haine-StPierre

in dienst
02-09-1889
14-08-1889
02-09-1889
02-09-1889
21-12-1895

bouwer
Ateliers de Tyberchamps

in dienst
25-05-1904

bouwer
La Métallurgique

in dienst
01-04-1895

Tankwagens
nummer
8305-8306
Kraanwagen
nummer
8500

Volgens de overeenkomst afgesloten tussen de NMVB en de ABS kon hogervermeld materieel, volgens de noodwendigheden, ook ingezet worden op
de lijn Antwerpen - Hoogstraten - Turnhout. Het materieel van laatstgenoemde lijn mocht ook rijden op de lijn Antwerpen - Broechem - Zandhoven - Lier.
De lokomotieven, bij de NMVB gekatalogeerd onder het type 3, waren drieassige tenderloks met twee stuurposten en hadden de volgende kenmerken:
Spoor
1,06701
423

Stoomdruk
Roosteroppervlak
Verwarmingsoppervlakte vuurkist
Verwarmingsoppervlakte pijpen
Totale verwarmingsoppervlakte
Aantal vlampijpen
Afstand tussen de pijpplaten
Doormeter cilinder
Slaglengte van de zuiger
Doormeter van de wielen
Aandrijving op de middelste as
Afstand tussen de assen
Gewicht per as: - voor
- midden
- achter
Totale lengte
Uiterste breedte
Lengte van elke buffer
Overbouw: - voor
- achter
Hoogte rail - dak
Inhoud waterbakken
Inhoud kolenbunker
Traktiekracht
Leeggewicht
Gewicht rijklaar

10,300 kg
0,723 m 2
4,000 m 2
27,800 m2
31,800 m 2
160
1,580 m
o,280 m
o,360 m
o,832 m
0,900 m
6.480 kg
6.220 kg
6.080 kg
6,202 m
2,490 m
0,476 m
1,540 m
1,910 m
2,714 m
2,000!
0,650 m3
2.227 kg
15.000 kg
18.780 kg

De reizigersrijtuigen iste klas waren rijtuigen met open platformen.
Geen verwarming. De zitplaatsen waren bekleed met fluwelen kussens.
Enkele technische kenmerken:
Totale lengte over buffers
7,140 m
Lengte rijtuigbak
4,800 m
Uiterste breedte
2,320 m
Aswijdte
i,8oom
Aantal zitplaatsen: rokers
14
niet rokers
6
Aantal staanplaatsen
12
Totaal aantal plaatsen
32
Tarra
4.600 kg
In de rijtuigen 2de klas, eveneens met open platformen, waren de zitbanken volledig in hout uitgevoerd en er is geen afzonderlijke afdeling voor
niet-rokers. Ook hier geen verwarming en de verlichting gebeurde zoals
in de iste klas-rijtuigen. De technische kenmerken waren dezelfde als
voor de rijtuigen iste kl. Het leeggewicht bedroeg echter 4.470 kg.
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Aantal zitplaatsen
Aantal staanplaatsen
Totaal aantal plaatsen

24
17
41

Al het getrokken materieel (reizigersrijtuigen en goederenwagons) droeg
voor hun nummer de kenletter B. Deze letter stond voor een spoorbreedte
van i ,067 m. De A betekende meterspoor en de C was de aanduiding voor
normaalspoor (1435 mm).
De verlichting in de rijtuigen gebeurde met petroleumlampen overhoeks
geplaatst in het rijtuig. Tijdens het winterseizoen was er ook verwarming. Hiervoor waren er verschillende systemen, maar het meest gebruikelijke was de kleine zwarte kachel of 'het duiveltje', geplaatst in een
hoek van het rijtuig.
Tijdens de reis waren de treinoverste en de ontvangers belast met het onderhoud van deze kacheltjes. Zij moesten nazien of de kacheltjes goed
bleven branden en of de warmte in de rijtuigen gematigd was.
In de stations gaf de stationsoverste de nodige bevelen aan zijn werkvolk,
om vóór het vertrek van de treinen en tijdens de stilstand, de stoofjes
goed te onderhouden en te onderzoeken. Zij moesten bijzonder letten op
het wegruimen van de asse, de afval van kolen of andere stoffen op en
rond de kachel, dit om alle brandgevaar te vermijden.
Bij de NMVB werd het vertrekkensklaar tramstel van reizigersrijtuigen of
goederenwagens en lokomotief 'een trein' genoemd, zoals bij het 'Groot
spoor'. Een reizigerstrein was gewoonlijk samengesteld uit een stoomtramlokomotief, een rijtuig iste klas, meerdere rijtuigen ade klas en aan
het einde van de trein een reisgoedwagen of pakwagen. Buiten de reizigerstreinen waren er ook nog gemengde treinen en goederentreinen.
In een gemengde trein liepen buiten de reizigersrijtuigen ook nog een of
meerdere goederenwagens mee. De goederentreinen waren uitsluitend
samengesteld uit goederenwagens, met eventueel een pakwagen. Zij werden ook wel 'koopwarentreinen' genoemd of 'den marchandise'.
Het reizen met de stoomtram was een hele onderneming; zij die van goede burgerij waren en een eerste klas-biljet konden betalen zaten relatief
goed in de met kussens beklede banken van het eerste klasse-rijtuig. De
gewone man en de bediende dienden echter plaats te nemen in een tweede klasse-rijtuig op houten banken.

V. Het tramstation te Wommelgem
Bij de aanleg van de lijn werd een tramstation voorzien aan de Herentalsebaan tussen de huidige Melkerijstraat en de Welkomstraat. Om de
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bouw ervan mogelijk te maken kocht de NMVB van Mevrouw Valentina
Dubois uit Antwerpen een stuk bouwgrond, groot 63 are en 45 ca.
Deze grondinneming was bij het Kadaster bekend als Sektie C - Hermolenvelden - ^499.
Het station of 'de tramstatie' bestond uit een wisselspoor met daarvan aftakkend een doodlopend uitwijkspoor. Naast het uitwijkspoor, dat een
bruikbare lengte had van 103,90 m, werd een gekasseide goederenkoer
met toegangsweg aangelegd (zie tekening).
Op het uitwijkspoor werden de aangevoerde of bestelde goederenwagens
geplaatst voor het op- en afladen. Het station kreeg ook een laadhelling.
Een inventaris van 31 december 1891 beschrijft het station als volgt:
'Gare de Wommelghem. Aux cumulées 6477,70 et 6602,90 se trouvent respectivement les pointes d'aiguilles des 2 branchements au moyen desquels se raccorde a la voie principale la voie d'évitement de la Gare de
Wommelghem. Cette voie d'évitement a 125,60 m de longueur. Une voie
en cul de sac et parallèle aux deux précédentes de 101,30 m de longueur
est destinée au trafic local des marchandises: elle est longée par un chemin later al pavé de 3,00 m de largeur et 76,00 m de longueur aboutissant a
la chaussée par un acces pavé de 4,oom de largeur. Les trois branchements que compte gare sont du type pour voie en accotement a déviation
simple. La longueur des 2 branchements de la voie d'évitement est de
13,88 m. La longueur du 3me branchement est de 13,30 m. Les changements de deux de ces branchements sont commandés par des appareils
de manoeuvre a simple action. L'appareil de manoeuvre du 3me changement est a doublé action.'
Tot bij de elektrifikatie in 1926 onderging de Tramstatie geen vermeldenswaardige wijzigingen. Naar aanleiding van het onder stroom brengen van de lijn, kreeg het tramstation een bijkomend uitwijkspoor. Die
toestand bleef bestaan tot de opbraak ervan in 1959.
Op 5 juli 1962 werd de verkoopakte verleden voor de aankoop van de
grond van het tramstation door het Comité tot aankoop van onroerende
goederen te Antwerpen en handelend voor het Wegenfonds 1955-1969.

VI. Dienstregeling, tarieven en personeel
Op gebied van dienstregeling voorzag de overeenkomst, afgesloten op 5
augustus 1889 tussen de NMVB en de Antwerpsche Maatschappij voor den
dienst van Buurtspoorwegen, dat er een minimum aantal treinen moesten ingelegd worden. In de zomerperiode waren dat zes vertrekken per
dag en per richting. In de winter beperkte men zich tot vier vertrekken
per dag en per richting. Naargelang de noodwendigheden konden er
meer treinen ingelegd worden.
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Bij de opening van de lijn zijn er vier vertrekken uit Antwerpen-Zurenborg naar Zandhoven - Lier: 6.12 - 9.42 - 13.52 en 18.32.
Uit Zandhoven: 7.33 - 11.06 - 15.1 o en 18.41.
Uit Lier: 7.53 - 9.57 - 14.07 - 15.39 en 20.32.
Ter illustratie, nog een dienstregeling aanvangende op i oktober 1904
(Winterdienst):
Ant.-Zurenborg 6.15 8.35 10.55 I 3- I 4 I5A° 18.02 19.47
Wommelgem
6.53 9.13 11.33 I3-52 16.20 18.42 20.28
Broechem
7.09 9.29 11.49 14.08 16.37 18.59 20.44
Broechem
4.24 7.13 9.31 11.53 14.10 16.39 I9-°4 20.45
Wommelgem
4.41 7.31 9.47 12.09 14-28 16.55 19-22 21.02
Ant.-Zurenborg 5.20 8.10 10.25 I2 -47 15.10 17.33 20.02 21.40
Voor bijzondere gelegenheden (o.m. jaarmarkten, stoeten, bedevaarten,
enz.) konden extra treinen ingelegd worden. Bij het in gebruik nemen
van de elektrische tram werd de dienstregeling grondig gewijzigd (zie
hoofdstuk VII).
De prijzen voor het vervoer van reizigers werden in 1889 als volgt vastgesteld:
iste klas: 7 centiemen per kilometer met een minimum van 15 centiemen.
2de klas: 5 centiemen per kilometer met een minimum van 10 centiemen.
Dit betekende dat de reiziger diende te betalen volgens de doorlopen afstand in kilometers.
Wommelgem-station was km 9 vanaf Antwerpen-Zurenborg.
Enkele prijzen:
Zurenborg - Wommelgem
Wommelgem - Broechem
Zurenborg - Broechem

enkele
istekl.
0,65.0,45.1,00.-

rit
2de kl.
0,45.0,30.0,70.-

heen en terug
istekl.
2de kl.
1,05.0,75.0,75.0,50.1,60.1,15.-

De prijs van een gewoon abonnement 2de klas voor drie maanden en
voor de afstand Zurenborg - Wommelgem bedroeg 34.-fr. Jan met de pet
betaalde voor een weekabonnement (zes reizen heen en terug) i ,70.- fr.
Een schoolabonnement voor gans het schooljaar in 2de klas en voor de afstand Wommelgem - Zurenborg (zes ritten heen en terug) kostte 50.-fr.
Er waren toen ook schoolabonnementen per trimester en voor zeven,
twaalf of veertien reizen (heen en terug) per week.
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3833. VVommelgliem - Statie tram

•"
,JT. lioclen, fthol..

De stoomtram komt van uit de richting Ranst aan de 'Statie' van Wommelgem toe
ca. 1908.

Vermelde tarieven bleven in gebruik tot i april 1919. Op deze datum (en
het was geen aprilvis) kwam de eerste tariefverhoging in voege en werden de kilometerafstanden aangepast. Meerdere tariefverhogingen zouden volgen!
Ouderen zullen zich herinneren dat op de stoomtramlokomotief steeds
twee personen aanwezig waren, nl. de machinist en de stoker. Uit oude reglementenboekjes Jeren we dat de machinist belast was met het besturen, het
smeren en het onderhouden van de lokomotieven. Hij onderrichtte daar
ook de stoker in. Beiden zorgden zij voor het op tijd rijden van de trein en
regelden zich daarvoor op de algemene en bijzondere dienstregelingen.
De stoker stond onder het bevel van de machinist en was hem volstrekte gehoorzaamheid verschuldigd. Hij belastte zich in het bijzonder met het reinigen van de lokomotief en het onderhouden van het vuur. Een machinist
moest kunnen lezen, schrijven en rekenen. Tevens moest hij een grondige
kennis hebben van de bepalingen en voorschriften van de dienst der machinisten, van het algemeen exploitatiereglement en het seinreglement. Zijn
benoeming gebeurde door de Exploitatiedirecteur op voorstel van de 'Chef
van Traktie'. Bij zijn indiensttreding moest de machinist een borg storten
van 100 frs (in 1912] in Belgische staats- of stadsobligaties. Voor de stoker
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waren er geen bijzondere aanwervingsvoorwaarden, maar vooraleer hij
dienst mocht doen op de machine moest hij toch voldoende kennis hebben
om de Jok te kunnen doen stilstaan of achteruit te laten rijden.
De machinisten en stokers stonden onder de bevelen van:
- de werkmeester in het werkhuis (herstellingen lokj;
- de chef van de stelplaats of van de loods;
- de treinoverste tijdens de reis, voor zover het de dienst van de trein en de
manoeuvers aanging;
- de stationsoversten of chefs-halte in de stations.
Er waren ook verschillende tuchtmaatregelen voor de machinist en de stoker, gaande van een berisping, over een boete, een schorsing, een laatste officiële verwittiging tot de afzetting, zelfs de onmiddellijke. De machinist of
de stoker kon onmiddellijk afgezet worden indien hij zich in, zelfs licht, bedronken toestand in dienst bevond; hij betrapt werd met sterke dranken op
de lokomotief; er met de lokomotief smokkelwaar, colis of pakken vervoerd
werden. Hij kon ook onmiddellijk doorgezonden worden, indien hij betrapt
werd op het vastzetten van de veiligheidskleppen van de lok, zodat de ketel
door te hoge druk zou kunnen ontploffen. Zolang de machinisten en stokers
in dienst waren, moesten zij zich 'beieveren om de treinen te bestieren'. Het
was hun uitdrukkelijk verboden op de lokomotief;
- met reizigers of bedienden te spreken;
- gelijk wie of wat te groeten;
- hun aandacht af te wenden van hun werkzaamheden, door bijv. te eten,
te drinken, te zingen, te fluiten, te roken ofte lezen;
- iemand op de lokomotief te laten plaatsnemen zonder de toelating van
de exploitatiedirecteur.
Zij moesten hun dienst kalm en bedaard uitvoeren. Reeds een halfuur vóór
het vertrek van de trein was hun aanwezigheid op de lokomotief vereist en
10 minuten vóór het vertrek moesten zij met alles klaar zijn, om onmiddellijk te kunnen starten bij het vertreksein.
Er werden aan de machinisten en de stokers premies toegekend voor het op
tijd rijden en voor de zuinigheid in het gebruik van brandstoffen en smeermiddelen. Omgekeerd konden er ook afhoudingen gebeuren op hun loon,
indien door een fout van hunnentwege vertraging in de loop van hun trein
ontstond of indien zij te veel brandstof of smeermiddelen gebruikten.
Op een in dienstzijnde reizigerstrein was er een treinoverste, een aantal
ontvangers en een remmer.
De ontvangers waren belast met het uitdelen van de reiskaarten, het innen
van de prijs der reiskaarten en van het reisgoed. Zij waakten tevens over de
tucht in de rijtuigen en het goede verloop van de dienstregeling. De treinoverste moest zijn dienst op de trein derwijze regelen, dat hij zich in de pakwagen bevond, nadat hij de reizigers van de reiskaarten had voorzien. Zijn
plaats was in de pak wagen. Hij moest er voor zorgen dat bij het naderen
van een halte of 'statie' (stopplaats], reisbladen, goederen, brieven, postzakken, kleine collis, enz... gereed lagen, om de stilstand zo kort mogelijk te
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houden. Vooraleer een rit aan te vangen deelde hij aan de machinist en de
stoker mede op welke plaatsen er goederen te lossen waren, of manoeuvers
dienden gemaakt te worden.
Indien er in een station veel reizigers opstapten, moesten de ontvangers elkaar behulpzaam zijn bij het afleveren van de reiskaarten; eens dit werk gedaan, ging elke ontvanger naar zijn rijtuig. Zij moesten de geldtas of 'de
saccoche' dragen met de riem rond de hals of over de schouder. Het dragen
van de 'saccoche' met de riem op één schouder was verboden.
De ontvangers stonden onder de onmiddellijke bevelen van de treinoverste.
Buiten de benodigdheden voor de inning van de ontvangsten (geldtas, biljettenplank met biljetten, potloden] moest de ontvanger altijd in het bezit
zijn van het reglementenboekje met de bijlagen; een exemplaar van de
dienstregeling, een goed uurwerk, een hoorn, een fluitje en een driehoekssleutel. Later bij het ingebruiknemen van de elektrische signalisatie kwam
daar nog een signaalsleutel bij. Bij de aankomst in een station moesten zij,
na de stilstand van de trein, herhaalde malen luid en verstaanbaar de naam
van het station roepen. Aangezien vele halten of 'staties' gelegen waren
aan herbergen voorzag het reglement voor ontvangers het volgende:
'Evenwel, wanneer reizigers te lang in de herbergen zouden blijven, zullen
de treinoversten zonder aarzelen het teken van vertrek geven'. De expresstreinen stopten enkel aan de vaste halten in de dorpskom. De gewone treinen stopten aan alle vaste halten en aan de halten op verzoek werd gestopt,
wanneer er om verzocht werd.
Het was de machinist ten strengste verboden voorbij een vaste halte te rijden zonder te stoppen. Uitzondering werd gemaakt voor de bijzondere treinen en goederentreinen waarvoor speciale dienstbevelen de stilstonden
aanwezen.
Het teken van vertrek, zijnde langgerekte matige toon op de hoorn, werd
gegeven door de treinoverste nadat hij er zich degelijk van vergewist had
dat iedereen in- of uitgestapt was. De machinist herhaalde het gegeven sein
met een enkele duidelijke toon op de hoorn of met een korte stoot met de
stoomfluit. Bij het naderen van een 'fakultatieve' halte of halte op verzoek
moest de machinist vertragen en eventueel zijn trein stoppen, wanneer reizigers teken deden om op te stappen. Dit teken werd overdag gegeven met
een rode vlag en bij duisternis door een rode lantaarn. Tevens moest de machinist door tweemaal te fluiten ofte bellen, aan de treinoverste vragen, of
er reizigers moesten afstappen. Indien deze niet antwoordde moest hij de
trein laten stoppen. Zo de treinoverste op de hoorn blies mocht hij doorrijden.
De vaste halten werden aangeduid, in de beginperiode met een houten bord
op paal met de naam van de statie of alleen de melding 'Treinstilstand - Arrêt du train'; in 1898 werden de halteborden vervangen door
sierlijke gietijzeren borden.
De halten op verzoek werden aangeduid met platen 'wordt alleen stilgehouden op vertoon van de roode vlag - Arrêt sur présentation du drapeau rou430

ge'. Zowel de vaste halten, als de halten op verzoek waren doorgaans gelegen aan bekende afspanningen, hotels of herbergen, zodat menige uitbater
van deze instellingen vrij vlug een uithangbord of een bord aan de gevel
hing met als benamingen 'De tramstatie', 'In de tramstatie', 'In den tramhalt', 'In de wachtzaal van den tram', 'Wachtzaal van den tram', 'Wachtzaal'.
De snelheid van de stoomtrams mocht niet groter zijn dan 30 km per uur
buiten de bebouwde gedeelten en de 10 km per uur niet overschrijden bij het
doorrijden van steden, dorpen en gehuchten. De machinist moest eveneens
zijn trein vertragen of zelfs geheel laten stoppen wanneer de baan belemmerd was en telkens als de nadering van een trein aanleiding zou kunnen
geven tot ongevallen, zoals bijv. het schrikken van paarden of andere dieren.
Aan de in- en uitrit van bepaalde spoorbaangedeelten die niet toegankelijk
waren voor het publiek stond een verbodspaal met de volgende tekst. 'Verboden op den spoorweg te gaan. - Défense de circuler sur la voie'.

VII. Tussen de Twee Wereldoorlogen
Wederopbouw en overname
De lijn Antwerpen - Broechem - Zandhoven - Lier kwam zwaar gehavend uit de Eerste Wereldoorlog. Inderdaad, de baanvakken Broechem - Zandhoven - Oostmalle en Broechem - Lier werden in 1915 op
bevel van de Duitsers opgebroken. Enkel het baangedeelte tussen Antwerpen en Broechem bleef in dienst (Zie ook de uurtabel van 5 april 1918).
Onmiddellijk na de Wapenstilstand begon de maatschappij met de wederaanleg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog had de NMVB ook de kwestie
van de eenmaking van de spoorbreedte ter studie genomen. Zoals reeds
gemeld waren de tramlijnen in de provincie Antwerpen aangelegd met
een spoorbreedte van i ,067 m; het overige deel van het buurtspoorwegnet
was metersporig met uitzondering van ongeveer 38 km lijnen. Deze waren om redenen van bijzondere aard aangelegd op normaalspoorbreedte
(1,435 m)- I n die periode bleek iedereen toe te geven dat het fout was geweest een deel van de lijnen aan te leggen op de spoorbreedte van het Nederlands buurtspoorwegennet, waardoor het buurtspoornet van de provincie geïsoleerd was van het algemeen meterspoornet van ons land. In
de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 7
januari 1919 werd besloten het 1,067 m spoor om te schakelen naar meterspoor.
De in de provincie opgebroken sporen tijdens de Eerste Wereldoorlog
werden vanaf 1919 terug aangelegd, maar dan onmiddellijk op meterspoor. Een werk dat beëindigd werd in september 1921. De ombouw van
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de in dienst gebleven sporen, gebeurde door middel van de aanleg van
een nieuw spoor in het bestaande spoor, zodat op een gegeven ogenblik,
het 1,067 m spoor (dwarsliggers en spoorstaven) kon verwijderd worden.
Deze omschakeling was ten einde in oktober 1921.
Het vak Oostmalle - Massenhoven kwam terug in dienst op 15 september 1919, gevolgd op 27 oktober door het baanvak Massenhoven - Broechem. Vanaf 17 november 1919 kon men vanuit Broechem opnieuw naar
Lier sporen.
De aanhoudende stijging van de lonen en van de prijzen van de verbruiksgoederen na de Eerste Wereldoorlog, deden de bedrijfskosten razend snel de hoogte ingaan, gaande van 300 tot 400%. Daarenboven had
men de tarieven slechts gemiddeld met 100% mogen verhogen. Veel
pachtende maatschappijen waren hierdoor in een financiële wurggreep
terecht gekomen.
Een wet van n oktober 1918, verschenen in het Staatsblad van 20 oktober, liet de verbreking en de herziening toe van zekere kontrakten afgesloten vóór en tijdens de oorlog. Deze verbreking kon uitgesproken worden indien het bewezen was dat de uitvoering van de kontrakten aan de
partijen of aan een dezer, wegens de oorlog, lasten zou opleggen die niet
konden voorzien worden bij het sluiten van het kontrakt.
Bij het vaststellen van de achteruitgang van hun zaken maakten de pachtende maatschappijen dan ook dankbaar gebruik van de gelegenheid, hen
door deze wet geboden, om af te zien van de exploitatie van hun lijnen.
De NMVB dacht er in die periode niet aan om de exploitatie van de lijnen
(afzonderlijk of in groep) opnieuw in aanbesteding te geven.
Gezien de onzekere toestand van dat ogenblik zouden eventuele kandidaten zich onthouden, ofwel zouden zij, voor kontrakten op lange termijn,
voorwaarden vragen, die voor de openbare besturen-aandeelhouders
onaanvaardbaar zouden zijn. De NMVB besloot toen, voorlopig althans,
zelf te exploiteren, in afwachting van betere tijden!
Vanaf i februari 1921 werden de lijnen geëxploiteerd door de Antwerpsche Maatschappij voor den dienst van Buurtspoorwegen door de NMVB
overgenomen, ook de lijn Antwerpen - Broechem - Oostmalle - Lier.
Na de overname door de NMVB van het personeel, van bepaalde gebouwen opgericht door de exploitanten, van de inboedel en na de financiële
regeling ervan, gingen de exploitanten over tot de ontbinding van hun
vennootschap.
EJektri/ikaties en dieseltraktie
Het succes van de elektrifikaties in 1908-1909 van de NMVB-lijnen naar
Brasschaat en Schoten zette de Nationale Maatschappij er toe aan om in
1910 aan de Minister voor te stellen ook de baanvakken naar Ekeren,
Schilde en Wommelgem te elektrificeren.
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Met betrekking tot deze laatste werd ook voorgesteld een nieuwe trambaan aan te leggen tussen Borgerhout, Drijhoekstraat (nu Stenenbrug,
deel tussen Turnhoutsebaan en Engelselei), over de nieuw aan te leggen
doorsteek (Stenenbrug) en de Herentalsebaan tot aan de 'Drie Koningen',
alwaar de nieuwe trambaan de bestaande lijn zou vervoegen.
Tevens werd voorzien dat het bestaande tramspoor op de Buurtspoorweglei en komende van Zurenborg met een boog ter hoogte van de hoek
Buurtspoorweglei/Drijhoekstraat/Stenenbrug, met de aan te leggen lijn
zou verbonden worden.
De inoverwegingneming voor het nieuwe baanvak en de elektrifikatie
werd bekomen in 1911. De Eerste Wereldoorlog belette echter de uitvoering van de gemaakte plannen. Eens de wederopbouw achter de rug nam
de maatschappij het dossier terug ter studie. De kosten voor de aanleg
van het baanvak Borgerhout, Drijhoekstraat - Deurne 'Drie Koningen'
en de elektrifikatie Zurenborg - Wommelgem, Station werd geraamd op
4.150.ooo.-fr. Het nodige kapitaal werd hiervoor opgevraagd en de gemeente Wommelgem schreef in voor 287.ooo.-fr. (Gemeenteraad van 28
augustus 1922).
Op 9 januari 1924 ging de openbare aanbesteding door voor de aanleg van
de trambaan Borgerhout, Drijhoekstraat - Deurne 'Drie Koningen'. De
aannemer Fr. Vanden Bosch uit Heist-op-den-Berg kreeg de aanlegwerken toegewezen. Het baanvak, grotendeels aangelegd op enkelspoor,
kwam op i mei 1925 in gebruik. Vanaf vermelde datum reden de reizigersstoomtrams naar Broechem over de nieuwe trambaan i.p.v. langs de
Sterckshoflei.
De goederendiensten van de lijn Antwerpen - Broechem, alsook alle
diensten van de lijn Antwerpen - Turnhout bleven rijden langs de oude
reisweg, waarop ook de Mestpacht van Borgerhout of de Savooi-statie gelegen was. Deze trambaan bleef in gebruik tot 18 januari 1935. Vanaf die
datum werd gestart met de opbraak van de tramsporen op dit tracé met
het oog op de vergroting van het Ter Rivierenhof.
De tramsporen in de Drijhoekstraat zouden eerst met de elektrifikatie in
gebruik genomen worden. De openbare aanbesteding voor de elektrifikatie van het vak Zurenborg/Drijhoekstraat - Wommelgem, Station had
plaats op 10 juni 1925 en de firma S.A. Electro-Industrielle Biske-Livron
et Kalinowsky uit Brussel kreeg de opdracht toegewezen om de lijn onder
draad te brengen.
Een goede negen maanden later, op zondag 14 maart 1926, vierde Wommelgem uitbundig feest! 'Den elektrieken tram' werd plechtig ingehaald.
Een proefrit met een motorrijtuig had al eerder op vrijdag 5 maart plaatsgehad. Het was een hele verbetering voor de inwoners van Deurne, Borsbeek en Wommelgem.
Vanuit Borgerhout (Drijhoekstraat) organiseerde de maatschappij tussen
6.oo u en 22.00u een 30-minutendienst op het uur oo en 30. Dezelfde
dienst ook op zondagen maar dan tussen 6.00 en 23.30 u.
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Vanuit Wommelgem-Station naar Borgerhout, eveneens om de 30 minuten tussen 6.30 u en 22.30 u. 's Zondags van 6.30 u tot 24.00 u.
Een beperkte elektrische dienst (om de 90 minuten) werd ook nog gereden tussen Zurenborg - Wommelgem en omgekeerd.
Tevens legde de maatschappij een intensieve stadsdienst in (om de 10 minuten) tussen de Drijhoekstraat en Deurne, Silsburg (Kerkhof).
Op 7 juni 1926 was het de beurt aan het baanvak Zurenborg - Schilde
(Putten) om over te schakelen naar elektrische traktie.
Voor de uitvoering van de elektrische dienst op beide lijnen maakte de
NMVB gebruik van de motorrijtuigen 'Odessa'. Deze trams waren vóór de
Eerste Wereldoorlog gebouwd door Les Ateliers Métallurgiques te Nivelles om geleverd te worden aan de Tramwegen van Odessa in Rusland. De
bestelde 30 trams bereikten door de gebeurtenissen daar in 1917 nooit
hun bestemming. De NMVB kocht dit materieel en gaf ze de nummers 9646
tot 9675. Na enkele technische aanpassingen kwamen zij in 1926 in de
groep Antwerpen terecht om in dienst gesteld te worden op de twee eerste na-oorlogse geëlektrificeerde lijnen.
Midden 1930 kwamen in de groep Antwerpen de eerste 'Standaardmotorrijtuigen'. Deze trams op draaistellen met houten koetswerk waren
voorzien van koersborden voor de lijnaanduiding. De houten rijtuigbakken waren stevig gebouwd en hebben het gedurende meer dan 40 jaar
zonder problemen uitgehouden.
In de i ste-klasse-afdeling waren de banken met similileder bekleed en in
de tweede-klasafdeling met rotan. In het totaal telde men 78 plaatsen, verdeeld over 30 zit- en 48 staanplaatsen.
Vanaf 1935 ontving de groep ook metalen standaard-motorrijtuigen.
Dit materieel werd door het publiek zeer gewaardeerd voor zijn komfort
en rijkwaliteiten.
Naar aanleiding van de elektrifikatie van de lijn naar Wommelgem kwamen er op haar grondgebied drie nieuwe halten in gebruik:
Borsbeek - Autolei (Militaire baan). De halte zelf lag op Wommelgems
gebied.
Wommelgem - dreef naar Kasteel Huigenrode (wissel)
Doornboom
Het onder stroom brengen van de andere delen van de lijn volgden zich
nu in een snel tempo op:
13 februari 1928: vak Wommelgem, Station - Broechem, Station. De feestelijke inhuldiging ervan was daags voordien op zondag 12 februari gebeurd. Terloops weze hier nog vermeld dat in 1928 een tweede spoor
werd bijgelegd tussen de Drijhoekstraat en Silsburg.
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28 juni 1930: vak Broechem, Station - Lier, Station NMBS. Tussen Borgerhout en Lier en omgekeerd werd een 30-minuten dienst georganiseerd
zonder overstap te Broechem.
De vertrekken gebeurden als volgt:
Borgerhout - Lier: op het uur en het uur 30
te Broechem: op het uur 15 en 45
te Lier-Station naar Borgerhout: op het uur 15 en 45.
5 juni 1931: Wommelgem (Doornboom) - Wommelgem (Dorp)
De hiernavolgende dienstregeling kwam toen in voege:
Uit Wommelgem-Dorp naar Borgerhout: 6.15 - 7.15 - 8.15 - 12.45 ~
13.45 - 16.45 - 17-45 - l8 -45 - 19-45 en 20.45.
Zondagen: van 9.45 tot 21.45, aue uren op 45.
Uit Borgerhout-Drijhoekstraat naar Wommelgem-Dorp: 5.45 - 6.45 7.45 - 12.15 ~ 13-15 ~ 16.15 ~ 11-15 ~ 18-15 ~ 19.15 en 20.15.
Zondagen: van 9.15 tot 21.15, alle uren op 15.
De NMVB was reeds bij Koninklijk Besluit van 6 oktober 1930 vergunninghoudster verklaard van het baanvak Herentalsebaan (Doornboom) en de
dorpskom, langs de Vremderbaan (nu St.-Damiaanstraat).
Enkel het baanvak Broechem - Zandhoven - Oostmalle bleef geëxploiteerd met stoomtraktie. De elektrifikatie ervan was wegens het beperkt
aantal reizigers niet verantwoord. Niettegenstaande dat wenste de maatschappij de stoomtraktie op de niet geëlektrificeerde lijnen te vervangen
door motorrijtuigen aangedreven door een benzine-of dieselmotor. Dit
was nodig daar vele stoommachines zo goed als versleten waren en dringend aan vernieuwing toe waren. Ook het getrokken reizigersmaterieel
diende gemoderniseerd te worden en voldeed niet meer aan de eisen van
de tijd.
Tenslotte was er nog de concurrentie van de private autobusdiensten die
een belangrijke rol speelde, daar het door de privé ingezette busmaterieel
veel komfortabeler was dan de ouderwetse stoomrijtuigen en de bus de
reizigers sneller kon vervoeren.
De NMVB ontwierp een thermisch aangedreven spoorvoertuig, beter bekend als autorail (AR), spoorauto of mazouttram.
Op woensdag 12 juli 1933 stelde de NMVB-directie aan de Antwerpse pers
het nieuwe vervoermiddel voor. De genodigden vertrokken om 14.20 u uit
de stelplaats Zurenborg en reden met de spoorauto AR 44 naar Schilde en
Oostmalle, om langs Zandhoven en Broechem terug naar Antwerpen te
reizen.
Vanaf zondag 16 juli 1933 startte de maatschappij met een spoorautodienst op het baanvak Broechem - Zandhoven - Oostmalle, zodat de
stoomtraktie in reizigersdienst tot het verleden behoorde.
De goederentreinen bleven nog getrokken door lokomotieven.
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Naar het Antwerpse centrum
Op 15 april 1927 deed de NMVB een voorstel om de elektrische trams van
de lijnen Zurenborg - Schilde en Zurenborg - Wommelgem de stad te laten binnendringen langs Borgerhout, Leopoldpoort, Varkensmarkt, Sterlingerstraat, Wilrijkstraat, Plantin en Moretuslei, Quinten Matsijslei,
Quellinstraat, Van Ertbornstraat, Osystraat, Pijlstraat, Van Straelenstraat
(dus keerlus rond het Koninklijk Atheneum) en terug langs de Van Ertbornstraat.
Het voorstel kreeg een negatief antwoord van het Stadsbestuur en tegenkanting van de stadstrammaatschappij. Het Stadsbestuur bleef aandringen om geen nieuwe sporen aan te leggen, maar een oplossing te zoeken
om langs de bestaande tramlijnen binnen te dringen. Eind 1930 ging de
NMVB onderhandelen met de Antwerpse tram over het medegebruik van
haar infrastructuur. Na drie jaar langdurige en moeizame besprekingen
kwam er op 6 oktober 1933 een eerste overeenkomst tot stand tussen de
NMVB en de Tramways d'Anvers.
De overeenkomst voorzag dat de elektrische buurtlijnen Zurenborg - Schilde en Zurenborg - Wommelgem hun eindpunt zouden krijgen aan de Victorieplaats (Zuidelijk Geuzenhofje), langs de sporen van
tramlijn 10 (Turnhoutsebaan, Carnotstraat en Gemeentestraat).
Na de aanleg van de nodige wissels aan de Turnhoutsebaan/Drijhoekstraat, alsook de keerlus op de Victorieplaats (april 1935), konden de elektrische rijtuigen komende van Schilde en Broechem, vanaf 3 juni 1934 de
stad binnendringen. Bij deze gelegenheid werden ook een aantal wijzigingen aan de dienstregeling en de herkenningstekens van de rijtuigen
doorgevoerd.
De trams voor Broechem - Lier kregen van toen af als aanduiding het
nummer 42 i.p.v. de letter B. De trams naar Wommelgem-Dorp kregen het
nummer 45 op het koersbord. De letteraanduiding op het koersbord was
in gebruik sinds de elektrifikatie in 1926-1928.
De verlenging van de buurtspoorlijnen tot in het centrum van Antwerpen
betekende ontegensprekelijk een aanzienlijke verbetering voor de arbeiders en bedienden, die dagelijks de verplaatsing naar de Metropool
maakten.

VIII. De Tweede Wereldoorlog
Reeds vóór 10 mei 1940, toen de Duitsers opnieuw ons land overrompelden, werd meermaals de vraag gesteld welke de toestand en de taak van
het buurtspoorwegnet zou zijn in geval van vijandelijke bezetting. Begin
1940 werd een ogenblik overwogen, in geval van invasie, het buurtspoor436

wegnet stelselmatig te vernietigen, doch op aandringen van de maatschappij bij de regering werd van dit plan afgezien.
Toen het Duitse leger het Belgisch grondgebied binnendrong, kwam het
zo snel vooruit, dat de voor ontruiming van het materiaal voorziene plannen niet ten uitvoer konden worden gebracht. Op 12 mei werden al de
stoom- en spoorautodiensten in de provincie geschorst. De elektrische
diensten bleven nog gedeeltelijk funktioneren, maar op 15 mei lag alle
tramverkeer stil en werden al de personeelsleden vrijgesteld.
Op 16 en 17 mei beschieting van Antwerpen met op 18 mei de overgave,
gepaard gaande met de bezetting. De reizigersdienst op de lijn Antwerpen - Broechem - Lier hernam op 23 mei met een spoorautodienst tussen Zurenborg en Wommelgem en vanaf 27 mei werd er weer elektrisch
gereden tussen beide punten. De Victorieplaats werd terug bediend vanaf 29 mei.
Vervolgens terug elektrisch:
26 mei: van Zurenborg tot Ranst
3 juni: van Victorieplaats tot Emblem
12 juni: van Victorieplaats tot Lisperpoort (Lier)
18 augustus: van Victorieplaats tot Lier, Markt.
Het Baanvak Oostmalle - Broechem (spoorautodienst) werd terug bediend tussen Oostmalle en Zandhoven vanaf 7 juli 1940 en over de ganse
reisweg tot Broechem vanaf i oktober 1940.
Tijdens de oorlog (periode 1941-1942) werden in verschillende fazen door
het Bestuur van Bruggen en Wegen herstellings- en verbredingswerken
uitgevoerd aan de Herentalsebaan tussen de Militairebaan (Autolei) en
Wommelgem-Station. Ingevolge deze werken moest het tramspoor worden verplaatst. De tramlijn Antwerpen - Broechem - Lier en het vak
Broechem - Oostmalle bleef gelukkig gespaard van opbraak door de bezetter, zodat de lijn zonder meldenswaardige feiten de oorlog doorstond.
Tot 3 september 1944 's avonds hebben alle elektrische diensten in de provincie regelmatig gereden. Op 4 september (bevrijding van de Stad Antwerpen) bleef de dienst op de elektrische lijnen rond Antwerpen verzekerd tot rond het middaguur. Toen er gemeld werd dat de geallieerden de
stad naderden gaf men bevel tot het binnenrijden in de stelplaatsen.
Na de bevrijding konden de lijnen ten zuiden van het Albertkanaal vrij
vlug terug in gebruik gesteld worden (eerste lijnen vanaf 6 september),
wegens de geringe opgelopen schade. Gedurende zes maanden zouden
echter door het inslaan van Vi's en V2's de diensten op de lijnen dikwijls
onderbroken worden, doch in een minimum van tijd trachtte men het
verkeer terug op gang te brengen.
De allerlaatste vliegende bom in de Antwerpse omgeving viel te Ranst op
30 maart 1945.
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De buurtspoorwegen waren tijdens de oorlogsjaren het aangewezen vervoermiddel. Ontelbare landgenoten hebben toen van de tram gebruik gemaakt om met een bang hart en veel risico's te smokkelen en om zich alzo
te kunnen voorzien van groenten, aardappelen, vlees, kaas en boter.

IX. De na-oorlogse periode en het einde van de tramexploitatie
Zoals na de Eerste Wereldoorlog stond de NMVB ook thans voor een moeilijke opdracht.
Vanaf 1946 hernamen geleidelijk de ekonomische en industriële aktiviteiten, hetgeen zich onmiddellijk weerspiegelde in een sterke daling van het
aantal reizigers, daar deze terug gebruik konden maken van individuele
vervoermiddelen. Reeds in het jaarverslag van 1948 vestigde de NMVB de
aandacht op het feit dat er lijnen waren die zich in zulke hachelijke toestand bevonden dat men ze onmogelijk in bedrijf kon houden, zonder de
financiële tussenkomst van de overheid. De baanvakken Broechem - Oostmalle en Broechem - Lier waren in dat geval, zodat de
maatschappij zich genoodzaakt zag de reizigersdiensten op deze vakken
te staken. Zij organiseerde vanaf i juli 1950 een autobusdienst van Lier,
over Broechem naar Oostmalle. In oktober 1951 werd aan de openbare
besturen-aandeelhouders gevraagd toestemming te verlenen voor de opbraak van de tramsporen op vermelde baanvakken. De gemeenten Zandhoven, Massenhoven en Broechem weigerden echter de opbreking van
de tramsporen (vak Broechem - Oostmalle], daar er nog een vrij belangrijk goederenverkeer bestond (9.868 ton in 1951).
Voor het baanvak Broechem - Lier was het goederenverkeer zo goed als
onbestaande, zodat de elektrische uitrusting van dit vak ontmanteld
werd vanaf 27 juli 1951. De sporen werden uitgebroken in de tweede helft
van 1952.
Naar aanleiding van hogervermelde weigering maakte de maatschappij
in 1952 nog een studie om eventueel het vak Broechem - Zandhoven,
Heikant te elektrificeren! De Minister van Verkeerswezen, de heer P.W.
Segers, verleende op 5 juli 1952 toch de machtiging om tot de opbraak
over te gaan. De uitbraak van de sporen gebeurde maar eerst in 1955.
In de Raad van Bestuur van de NMVB van 30 september 1953 nam men ook
de beslissing tot het inrichten van een vervangingsautobusdienst Antwerpen - Broechem met vertakkingen, enerzijds naar Lier en anderzijds
naar Zandhoven, in gemeenschap met de bestaande autobusdienst Oostmalle - Zandhoven - Broechem - Lier, daar op dat ogenblik de voorschotten wegens exploitatieverliezen op deze tramlijn reeds de som van 5
miljoen overtrof. Tevens besloot de maatschappij de opbraak van het
spoorvak Antwerpen - Broechem aan te vragen. De toelating tot opbraak bekwam men op 5 februari 1959.
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Tram 45 aan terminus Wommelgem-Dorp (St.-Damiaanstraat).
Il

Wommelgem-Dorp. Laatste exploitatiedag 20.11.1955. Standaardmotorrijtuig 10082 met
W. Marien, F. De Vry en F. Vissers als personeel (foto Frans Keutgens).
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Ondertussen was de maatschappij vanaf 21 november 1955 gestart met
een autobusdienst naar de Britse basis 'Vremdermolen' en 'Fort', alsook
met de bediening van Borsbeek-Centrum en Wommelgem-Centrum.
De tram - 42 dubbel doorstreept - naar en van Wommelgem-Dorp reed
op 20 november 1955 voor het laatst. Drie jaar later, op 27 september 1958
kwam er ook een einde aan de tramexploitatie van de lijn 42 Antwerpen
(Fr. Rooseveltplein) - Broechem, Station. De dag nadien werd de dienst
volledig verzekerd met autobussen.
Het goederenverkeer op de lijn werd definitief stopgezet vanaf i juni
1959. De opbraak van de sporen en bovenleiding werd met NMVB-personeel in november 1959 aangevat en in de eerste helft van 1960 voltooid.
Het baanvak Borgerhout, Stenenbrug - Deurne, Silsburg werd overgenomen door de Antwerpse trammaatschappij.
Bij de afschaffing van de tramdienst bestonden de hiernavermelde halten:
Wommelgem - Militaire baan (Autolei)
- Fort 2 (Borsbeek-Statie)
- Huigenrode
- De Peers
- Doornboom
- Station
- De Drij Masten
Ranst
- Schawijk
Tijdens de schoolvakanties in juli en augustus (vijftiger jaren) was de halte Huigenrode een belangrijke stopplaats, daar met extra-trams vanuit
Zurenborg de Antwerpse jeugd naar de speelpleinen van het domein
Huigenrode werden vervoerd.

X. Besluit
'De Buurtspoorwegen hebben, voor alles, als opdracht gekregen het algemeen belang, in zijn breedst mogelijke betekenis, op een onbaatzuchtige
wijze te dienen. Zij zijn opgericht voor allen met het geld van allen, het
werk zijnde van een koöperatief van openbare machten, die een openbare dienst vervult in het openbaar belang niet zo zeer om rechtstreekse
winsten te verwezenlijken maar onrechtstreekse winsten, niet om het
geld op te brengen aan de aandeelhouders maar wel in tegendeel om aan
het land met ongeduld verwachte diensten te bewijzen door middel van
het geld dat de aandeelhouders zullen aanbrengen; dat is de ware opvatting van de wetgever'.
Aldus beschreef, in 1935, de heer Leon Jacobs, Directeur-Generaal van de
NMVB de taak van de Nationale Maatschappij.
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In het kader van deze opdracht mag men zeggen dat de NMVB een niet te
onderschatten ekonomische en sociale rol was voorbehouden. In de gebieden waar buurtspoorwegen werden aangelegd, kenden de gronden
een zeer grote waardeverhoging. De landbouw en de groententeelt bereikten hun volle ontplooiing, de markten kenden een verhoging van hun
aktiviteit, het aantal jaarmarkten nam toe, de concurrentie deed de prijzen dalen en veroorzaakten het zoeken naar kwaliteit. De buurtspoorwegen bevorderden eveneens handel en nijverheid, zodat talrijke bedrijven
tot stand kwamen dank zij de mogelijkheid van het vervoer per stoomtraktie, die het traag en kostelijk vervoer per wagen verving. Zij waren tevens een factor van sociale vooruitgang. Denken wij aan de verbetering
van de levensvoorwaarden, aan de evolutie in de landelijke streken, die
door het contact met de steden hun ontwikkeling, welzijn en voorspoed
hebben uitgebreid. De gemeente Wommelgem heeft ongetwijfeld kunnen
meegenieten van voornoemde voordelen. Het buurtspoorwegnet in de
provincie Antwerpen vormde een goed gecoördineerd geheel, dat op financieel gebied een leefbaar complex uitmaakte en van aard was om in
de behoeften te voorzien.
Bronnen:
-

De buurtspoorwegen in de provincie Antwerpen 1885-1968 - J. Neyens + , Mechelen
Jaarverslagen NMVB 1885-1960
Bestuurlijk verslag van de NMVB-groep Antwerpen. 1926-1955
Verslag uitgebracht door de verschillende diensten van de groep Antwerpen (19551971)
- Een eeuw mobiel met tram en bus. Honderd jaar Buurtspoorwegen in de provincie
Antwerpen. - E. Keutgens. Uitgeverij De Vlijt - Antwerpen
- Allerlei dokumenten met betrekking tot de lijn Antwerpen - Broechem - Oostmalle - Lier en behorend tot het archief van de auteur.
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De schutters

DR. E.

VANAUTENBOER

De vroegste geschiedenis van onze schuttersgilden lijkt een gesloten
boek waarvan de bladen waarschijnlijk nooit zullen opengesneden worden. Deze vaststelling vindt zijn oorzaak in het spaarzaam aanwezig zijn
van het broodnodige bronnenmateriaal. Dit betreurenswaardig gebrek
aan dokumenten deed bij menig geschiedvorser de mening ontstaan als
zouden de gilden van het platteland slechts in de i6de of in de ijde eeuw
ontstaan zijn. Niets is echter minder waar. Met de gegevens die hier en
daar sporadisch in verschillende archieven opduiken mag met zekerheid
getuigd worden dat deze gilden reeds in de i5de eeuw in grote getale een
drukke activiteit aan de dag legden1. Het is daarom van groot belang de
bestaande bronnen kritisch en met de nodige aandacht te lezen en te interpreteren.

I. De Sint-Sebastiaansgilde
Over de Sint-Sebastiaansgilde van Wommelgem kan geen uitgebreide geschiedenis geschreven worden 2 . Er zijn nochtans voldoende aanwijzigingen om, in vergelijking met de bedrijvigheid van andere handbooggilden, een min of meer duidelijk beeld van de oudste vereniging van deze
gemeente te vormen. Het woord eeuwenoude gilde mag terecht gebruikt
worden.
De gildebroeders van Wommelgem waren zoals hun confreers uit de omtrek onderworpen aan de handbooggilde van Antwerpen. Dit was een
normale toestand. De landelijke schutters in het oude hertogdom Brabant
waren respectievelijk gehouden de richtlijnen te volgen en de beslissing
te eerbiedigen van de gilden van de hoofdsteden Brussel, 's-Hertogenbosch, Leuven, Mechelen en de subalterne steden als Tienen. Alle schutters erkenden nochtans het oppergezag van de Leuvense Handboog die
als een soort van beroepshof fungeerde voor alle betwistingen, interpre442

taties van de reglementen, maar voornamelijk voor alles wat het schieten
aan moeilijkheden kon meebrengen 3 .

Ontstaan
De oudste vermeldingen van Sint-Sebastiaan Wommelgem dateren van
1507. Op 19 mei van dit jaar verkocht Jacob van der Heyden Costerss. aan
deken, gezworenen en gemeyn gesellen van de gilde twee oude groten en
twee hinnen jaarlijkse erfcijns: hij hief deze op het huis en het erf geheten
De Sterre, gelegen op de Plaetse en toebehorende aan Cornelis van der
Beke4.
Enkele weken later, op 4 juni 1507, schonken heer Jan de Rycke alias
Puers, kapelaan op het hof van Berchem en Willems van de Velde, koster
en deken van de Sint-Sebastiaansgilde deze cijns van twee oude grootten
en twee hinnen aan de Sint-Michielsabdij5.
Op 22 december 1530 verkochten hoofdman, dekens en gezworenen een
stuk grond vast aent scuttershof aan Peter Beke. Deze man deed het op 5
december 1553 van de hand aan Cornelis Verhulst en zijn huisvrouw
Margriet Scheelkens voor een jaarlijkse erfelijke cijns van 6 Karolusgulden. De nieuwe eigenaar was verplicht om 10 st. erfelijke cijns af te lossen
en te kwijten die de gilde op dit stuk hief zonder kosten voor C. Verhulst
en zijn vrouw: dit moest geschieden op dezelfde wijze als P. Beke het erf
van de gilde had gekocht, zoals bleek uit de schepenbrief van 15306.
Wat kan uit deze teksten afgeleid worden? Eerst en vooral is het duidelijk
dat de gilde reeds in 1507 bestond. W. van de Velde oefende sinds 1482 het
ambt van koster uit. Was het in die functie dat hij tot de gilde was toegetreden - wanneer? - en in 1507 als deken was gekozen? Vergeleken met
de gilden uit het omliggende lijkt het waarschijnlijk dat Wommelgem
reeds van in de isde eeuw een handbooggilde heeft gekend. De ontdekking van een dokument uit deze periode zou hierin de volledige zekerheid kunnen brengen.

Ontwikkeling en verval
Een gilde bezit, gelijk elke andere vereniging, een reglement of caerte zoals in gildetermen wordt uitgedrukt. Hiervoor kwamen de gildebroeders
van Wommelgem zoals hun confreers van andere gemeenten terecht bij
de hoofdgilde van Leuven. Op 9 november 1695 schonk deze een pampiere Caerte aende Gulde van Wommersom by Antwerpen. De gilde moest
maar half recht betalen: dit gebeurde met goedkeuring van het regiment
van Loven7. Was de gilde niet goed bij kas of werd zij toen terug heringericht?
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Op 8 juli 1778 werd jonker Carolus de Neuff als heer van Wommelgem en
Immerseele ingehaald in aanwezigheid van drossaard, schepenen en gilden8.
De Franse annexatie (1795-1815) luidde de doodsklok over het Ancien Régime en ook over vele gilden. Leve de vrijheid! Broederschappen, ambachten en gilden werden afgeschaft. Sommige gilden bleven in stilte bestaan alhoewel met een verminderde activiteit. De aantrekkingskracht
van de gilde verminderde. Dit bleek duidelijk door het antwoord dat het
gemeentebestuur formuleerde naar aanleiding van een enquête die het
provinciebestuur in 1834 instelde. De gemeentevaderen antwoordden:
'Hebbe d'eer te berichten dat er nog een kleyn getal persoonen in die gilde bestaet welke jaerlijks eene byeenkomst hebben, om den kerkdienst
die zy doen celebreren voor hunne overleden confreers bij te wonen en
alsdan gezamentlijk in eene herberg een gelag in drinken en verteiren,
dat er geen but van institutie bestaet dan enkelyk om den voormelden
kerkdienst in voegen te houden. Er worden geen exercitien gedaen, nog
ook geene prysen uytgegeven. Daer zou zy geen deel in willen nemen (nl.
prijskampen), mits zij geen exercitien hebben en hun kleyn getal meest
uyt versleten mans bestaet'9.
De gilde bestond toen in 1834 volgens de gemeentelijke overheid uit oude
mensen die versleten werden genoemd! Niettegenstaande deze handicap
bleef de gilde in leven: ze sleepte zich zo goed en zo kwaad het kon door
de eeuw heen om in het begin van de 2oste eeuw van het toneel te verdwijnen. Tot en met 1903 liet de gilde een mis zingen voor de overleden leden10. En dan... voorlopig stilte!

Heroprichting
Op i o september 1912 werd in het lokaal De Zwaan overgegaan tot de heroprichting van de oude Sint-Sebastiaansgilde. Tot erevoorzitter werd de
heer Theophile Meeus, aangesteld, Jules Verlinden werd uitgeroepen tot
voorzitter met Ernest de Preter als ondervoorzitter, Hyppoliet Beirens
als schatbewaarder en Leo van Hoecke als secretaris. Als leden werden
nog vernoemd: Louis Heylen en Frans Van Gestel.
Sinds de heroprichting bleef Hypp. Beirens tientallen jaren onafgebroken schatbewaarder. Als voorzitters fungeerden achtereenvolgens Jules
Verlinden, Willems, Ernest De Preter, Louis Heylen, opnieuw Ernest De
Preter en Frans Van Gestel11.
De vernieuwde gilde had wind in de zeilen! In hetzelfde jaar 1912 veroverde de gilde te Mechelen de beker van kard. Mercier.
In 1937 werd op luisterrijke wijze de heroprichting van 25 jaar geleden gevierd. Het werd een waardige herdenking. Dit kan uit de bewaard gebleven diskaart afgeleid worden 12 . Het mag niet vergeten worden dat de
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gilde jaarlijks een banket voor de
leden liet opdienen 13 .
De gilde overleefde de tweede wereldoorlog. Tot en met 1956 kwamen de gildebroeders van Wommelgem op 21 juli uit tegen de
schutters van de posterijen van
Brussel. Dit was een initiatief van
de Wommelse postmeester Eug.
Dubois. In 1957 werden zij vervangen door de schutters van Sint Hubertus14.
Het verval was blijkbaar ingeluid.
De laatste koningschieting werd in
1962 gehouden: Louis Joris werd
getooid met de breuk! Ondervoorzitter Frans van Gestel vielen in dit
zelfde jaar 1962 de aktiviteiten stil.
De 'slapende' gilde bleef gevestigd
in De Zwaan, maar voor niet lang!
Op 17 october 1972 werd de inboedel van Café De Zwaan verkocht. De kostbare breuk van de
Al de bezittingen van de gilde wer- St.-Sebastiaansgild (176 eeuw).
den overgebracht naar de brouwe- Is momenteel zoek (Fotodienst
rij Beirens. In 1973 konden enkele Prov. Musea Antwerpen - D828).
stokken, een trommel en het beeld
van Sint Sebastiaan bewonderd op een tentoonstelling ingericht door de
Heemkundige Kring De Kaeck. De brouwerij hield op te bestaan en de gildebezittingen verdwenen!
Het Heemkundig Museum mocht zich nochtans verheugen in een schenking door Jelieke Wouters van Café De Zwaan. Zij bedacht het museum
met een schilderij van A. de Ridder (1937: 25-jarig feest van heroprichting) waarop Sint Sebastiaan werd afgebeeld.
Zo verdween, stil en ongemerkt, de Sint-Sebastiaansgilde uit het dorpsbeeld. Voor altijd?

Het lokaal
Een gilde kan moeilijk blijven bestaan zonder een kamer of lokaal. De gilden van het platteland huurden meestal een plaats in een herberg voor
hun teerfeesten en vergaderingen. Voor Wommelgem is daarover niet
veel geweten tenzij dat de gilde in 1782 samenkwam in de herberg De grote Kriekenboom en in de 2oste-e. De Zwaan had uitverkoren.
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Het Schuttershof
Vergaderen en teren gebeurde niet noodzakelijk in de hof van de schutters. Daar werd geschoten. Reeds in 1530 was er sprake van een grond
vast aent scuttershof15. Was dit toen reeds eigendom van de gilde? Dit was
het ongetwijfeld in de i8de eeuw.
Op 21 januari 1764 werd een overeenkomst gesloten tussen hoofdman,
koning en dekens van de Sint-Sebastiaansgilde en J.B. Slaets met zijn
huisvrouw. Voor 5 gulden per jaar huurde het echtpaar levenslang 18 roeden erf op het schuttershof, grenzend ten zuiden en ten westen aan Peeter Reusens, ten oosten aan de schutters en ten noorden aan de straat.
Welke voorwaarden werden er gesteld? De pachter verplichtte zich ertoe
de straat te onderhouden zo ver deze paalde aan de door hem gehuurde
hof ende aisoo dese guldete bevryden tegen 's heere ommegang: de schade
die daar eventueel zou uit oprijzen moest hij te zijnen laste nemen en
mocht hij niet van de pachtsom aftrekken.
De pacht moest jaarlijks op 21 januari, de tweede teerdag van Sint Sebastiaan, in handen van de dienende deken betaald worden of op een andere
datum door hoofdman, koning en dekens vast te stellen: bij nalatigheid
werd de huurovereenkomst verbroken.
Het akkoord voorzag ook de mogelijkheid dat de tegenwoordige hoofdman, koning en dekens enige bomen zouden mogen planten op de kanten
van de hof zonder deze te beschadigen.
Op straf van huurbreuk was het de pachter verboden het gehuurde erf
naar ergens anders te ververen of laten weghalen of slechter te maken18.
Het schuttershof diende de gilde tot vermaak, maar moest ook iets opbrengen. Er stonden immers bomen geplant die ten voordele van de kas
op tijd en stond werden verkocht. In 1622 spande de schout van ambtswege een proces voor de vierschaar in. Waarom? Onbekenden hadden de
bomen van het schuttershof afgekapt en weggevoerd zonder toestemming van de hoofdman 17 .
Bezat de gilde nog andere bezittingen? Op 7 december 1824 antwoordde
de burgemeester op een brief die hem van overheidswege op 30 november 1824 was toegestuurd in verband met de goederen en bezittingen van
de bestaande verenigingen van schutters. Volgens hem bezat de schutterij, bekend onder de naam van Sint-Sebastiaansgilde, geen goederen en
zou er ook nooit gehad hebben18. Zou de gilde dan nooit een stuk
grond - het schuttershof - als eigendom gehad hebben? In de igde eeuw
kon dit wel met de werkelijkheid overeenstemmen. Dit blijkt niet alleen
uit de verklaring van 1824, maar kan ook afgeleid worden uit een beraadslaging van de Bestendige Deputatie van 2 augustus 1844. In deze vergadering werd het protest ter sprake gebracht dat door enige ingezetenen
van de societyt St. Sebastiaan was ingediend tegen de ontworpen vervreemding van een stuk grond dat de gemeente Wommelgem toebehoor-
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de. Steunend op de inlichtingen die door de plaatselijke overheid waren
verschaft, wees de deputatie het protest af19.
Betrof het hier de plaats waar de gilde naar de wip schoot? Blijkt dit niet
uit het antwoord van de burgemeester in 1824. Volgens zijn zeggen hielden de leden hun exercitie voor het schieten van de vogel op de wip op de
exercitiepJaats ofte vage pJeyn toebehorende aan de gemeente 20 .

Koningschieten
Het schieten van de koningsvogel of papegaai behoort tot één van de
voornaamste gebeurtenissen in het gildeleven. De koningschieting betekent het hoogtepunt vavn het schutterlijk jaar. Vroeger gebeurde dit om
het jaar, maar thans meestal om de drie jaar. In 1899 werd er bij de SintSebastiaansgilde om de twee jaar voor de titel gestreden 21 , maar in 1929
gebeurde dit alle jaren op sinksendag of op O.H. Hemelvaart 22 .
Een gilde zonder koning is ondenkbaar. Toen in 1912 Sint-Sebastiaansgilde heropgericht werd, werd het volgende jaar reeds een koning geschoten. Deze eer was weggelegd voor Leon De Schutter (1913), die opgevolgd
werd door Lambert Wouters (1914).
De wip stond tot in 1962 opgesteld tegenover de Brouwerij Beirens. Ze
werd afgebroken wegens verhoging van de weide door zandopspuiting
evenals de verhoogde berm van de autobaan. Met dit rampzalig jaar eindigden ook de schuttersactiviteiten van de gilde.

De koning
Koning zijn brengt een hele verantwoordelijkheid mee: hij geniet voorrechten, maar heeft ook plichten. Hij is verantwoordelijk voor alles wat
het schieten betreft, maar is vrijgesteld van alle onkosten. In 1929 werd
hem zelf zijn beeltenis (foto?) door de gilde ten geschenke gegeven23.
De koning gesierd met de zilveren breuk en vergezeld door de gildebroeders met staf, moest de jaarlijkse processies vergezellen 24 . Aan de breuk
kan de koning bij alle optochten, in alle processies en bij alle feestelijkheden herkend worden. Aan de grote zilveren plaat met de afbeelding van
de patroon hangen talrijke zilveren koningsschilden verbonden door een
zilveren ketting evenals een kleine papegaai. Sinds eeuwen is elke koning
verplicht de breuk te vermeerderen met een een zilveren schild van een
bepaald gewicht: hierin staan gegrift zijn naam en voornaam, zijn beroep, de datum van het behalen van de koningstitel en zijn beroep. Dit
laatste wordt zeer dikwijls grafisch voorgesteld en wordt ook vergezeld
door een toepasselijk rijmgedicht.
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De breuk van Sint-Sebastiaan Wommelgem (ivde-e) werd vroeger op het
kasteel van mevrouw Th. Meeus bewaard, maar schijnt thans zoek geraakt. Waar?
Gelukkig is er een foto bewaard van de gildebezittingen die in 1910 voor
een tentoonstelling in Brussel werden ingezonden. De breuk bestaat op
een rode fluwelen halskraag waarop zich een borstplaat, vier schildjes,
een rugplaat, één grote en twee kleine vogeltjes zijn bevestigd.
De lyde-eeuwse borstplaat (0 0,25) in gedreven zilver vertoont SintSebastiaan met aan weerszijde een soldaat die een pijl op hem afschiet.
Onderaan deze plaat bengelen twee kleine vogeltjes met de datum 1648
en een gekroonde papegaai met een boogje. Boven deze plaat bevinden
zich twee zilveren schilderen waarop respectievelijk de heiligen Cosmas
en Damianus, hulppatronen der parochiekerk waren afgebeeld 25 . Aan
elk van deze twee ronde schilden was een koningschild gehecht. De rugplaat - een sierstuk dat niet dikwijls voorkomt - bracht een afbeelding
van Sint-Sebastiaan, vastgebonden aan een boom en getroffen door enkele pijlen.
Deze breuk kon, zoals reeds gezegd, bewonderd worden op de tentoonstelling van Brussel. Toen luidde de beschrijving: een breuk met vier zilveren schilden i7de e., bewaard in de kerk van Wommelgem 26 .
In 1911 werd deze breuk nogmaals tentoongesteld te Mechelen 27 .

Gildevoorwerpen
De gildebroeders van Wommelgem waren in het begin van de 2oste eeuw
nog enkele andere kostbaarheden rijk, nl. verschillende stokken om in
processies en optochten te gaan. Eerst en vooral toonde de gilde een koningsstaf. Deze droeg een gekroonde vogel met de initialen LD.R.D. en
H.M.D. en tussenin het jaartal iÓ4828. Bovendien bezat de gilde nog een
keizersstaf d.i. een staf met drie zilveren vogeltjes. In Brussel stelde
Wommelgem nog twee gewone stokken met zilveren versiersel in Empire-stijl ten toon 29 .
In 1929 was de gilde nog in het bezit van een keizersstaf, een koningsstaf
en 12 gewone stokken 3 ".
De gilde van Wommelgem veroverde in 1912 te Mechelen een moderne
zilveren schaal van kardinaal Mercier: ze droeg zijn wapen en de jaartallen I3I2-I9I2 3 1 . Deze data wijzen op de viering van de Mechelse gilde van
de Kruisboog: zij organiseerde grootse plechtigheden ter gelegenheid
van dit 6oo-jarig bestaan 32 .
In 1924 bezocht kanunnik J. Jansen de gemeente Wommelgem. Op het
kasteel van mevr. Meeus bewonderde hij een redelijk groot beeld van
Sint Sebastiaan. Het was gebeeldhouwd uit lindehout, maar vertoonde
toen sporen van restauratie 32 . Het had tot in 1851 een plaats gevonden op
een altaar in de zuider kruisbeuk van de parochiekerk 34 .
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In de rijke verzameling De GhuJden Spoor van Fr. Claes prijkte een prachtig vaandel van Sint-Sebastiaan Wommelgem: het dateerde van 1763. Het
werd in 1900 te Luik geëxposeerd. Dit vaandel vertoonde een grote medaillon van Sint Sebastiaan aan wie een engel de martelaarskroon aanbood, evenals het kruis van Boergondië met ingenaaid en geschilderde
versieringen 35 . In 1929 bezat de gilde nog een vlag van i85835.

Patroonsfeest
Eer bestond en bestaat geen enkele gilde of zij viert haar patroon. Vroeger
duurde dergelijke sier- of teerdagen één, twee of drie dagen. Steeds werd
de dag begonnen met een misviering en daarna werd er geteerd in het lokaal. In 1929 werd meegedeeld dat er jaarlijks een banket werd gehouden 37 .
Feesten verschaffen veel plezier, maar kunnen soms ook narigheden
meebrengen. Gildebroeders zijn immers ook maar mensen!
In mei 1604 waren de gildebroeders van Wommelgem samengekomen
ten huize van Wybrecht Truyts, maar ze waren blijkbaar vergeten te betalen! Jan Braeckmans, deken van de gilde, moest zich hiervoor op 12 maart
1605 komen verantwoorden. De beschuldiging luidde: een bedrag van 7
guld. 4 st. voor verdronken gelagen en verteerde kosten niet volledig vereffend te hebben, want hiervan waren reeds 3 guld. betaald38.
Het patroonsfeest werd vanzelfsprekend op 20 januari of daaromtrent gevierd. De 50-jarige gildebroeder Willem van Hove getuigde op 24 januari
1636 uit het dorp gekomen te zijn waar hij als guldebroeder van Sint Sebastiaan had vergaderd en geteerd39.

Ruzie
Alhoewel de kaart aan de gildebroeders verbood elkaar te beledigen of
met mekaar ruzie te maken, gebeurde het wel eens dat er onder elkaar
onenigheid ontstond. Een dergelijk ergerlijk feit deed zich op 26 december 1771 voor in de handbooghof. Adriaen Keirsmaeckers beweerde bij
hoog en bij laag dat fan Hendrickx, knecht in de brouwerij De Vuile Aker
(van de gezusters Peeters) en geboortig van Berlaar, zijn huis dreigde in
brand te steken en hem om de hals te brengen.
De brouwersgast scheen zich van geen kwaad bewust en nam deze bewering zeer kwalijk. Hij legde klacht neer bij de vierschaar. Aangetast in
zijn eer eiste hij dat Keirsmaekers zijn kwaadsprekerij zou intrekken en
een boet van 100 guld. zou opgelegd krijgen ten voordele van de armen.
De uitspraak werd niet teruggevonden 40 .
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Enkele jaren later, in 1782, werden er beledigingen geuit tijdens een vergadering van de gilde in de herberg De Grote Kriekenboom. Adriaan Mertens verweet Cornelis Driesch een der grootste dorpsleugenaars te zijn:
hij zou meer kwaad gedaan hebben dan de mannen die in het tuchthuis
van Vilvoorde opgesloten waren. C. Driesch daagde zijn belager voor het
gerecht. Hij eiste dat deze zijn beledigingen zou intrekken en 50 guld. zou
geven ten behoeve van de armen 41 .

Feesten
Over de deelneming aan feesten door Sint-Sebastiaan Wommelgem is
blijkbaar weinig bekend gebleven. De gilde was wel aanwezig op de
grootse viering van het eeuwfeest van de jaarmarkt van Zandhoven in october 1933. De gilde behaalde de 3de plaats (op 7) voor de schoonste groep
en de iste plaats voor de schoonste breuk)42.

Besluit
Veel kon er over de Sint-Sebastiaansgilde niet gezegd worden. De schaarse gegevens die konden teruggevonden worden hebben ons toch toegelaten een blik te werpen op dat veelkleurig leven van wat eens de oudste
vereniging van Wommelgem mocht genoemd worden. Zou deze gilde
dan toch voor altijd in diepe slaap gedommeld blijven?
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II. De Kon. Handboogmaatschappij Sint Hubertus
Over deze vereniging zijn de bronnen zeer schaars voorhanden. Is zij
slechts in de i9de eeuw opgericht? Hoe dan ook, in 1957 vierde de handboogmaatschappij St.-Hubert haar loo-jarig bestaan. Waarop steunde zij?
Op een medaille die zij in 1857 te Schilde had gewonnen1.
De maatschappij telde op het einde van de igde eeuw slechts 18 leden.
Waren zij De vermaarde Schutters die ten jare 1899 teerden op Verloren
Maandag? Of was dit een andere toen gebruikelijke benaming voor de leden van Sint-Hubertus of voor de Sint-Sebastiaansgilde?
Sint-Hubertus Wommelgem nam op 15 mei 1921 deel aan de viering van
het 300-jarig bestaan van de Sint-Sebastiaansgilde van Kapellen3.
De schutters overleefden niet alleen de eerste, maar ook de tweede wereldoorlog. Van 1957 tot 1966 wedijverden zij op 21 juli met de schutters
van de posterijen van Brussel in de plaats van de Sint-Sebastiaansgilde.
De schieting geschiedde op de liggende wip4.
De bezittingen werden bewaard in het lokaal Keizershof waar de maatschappij sinds het einde van de tweede wereldoorlog haar intrek had genomen 5 .
Ook deze schutters werden inactief, en wel op het einde der jaren 70. De
grote oorzaak hiervan was het overlijden van secretaris August Brants
(t i febr. 1974) en daarna de opname van zijn broer Stan in een bejaardentehuis6. Zal deze koninklijke maatschappij ooit nog herrijzen?

Voetnoten
1. Sledsens, Wommelgem, p. 178. Het bestuur bestond omstreeks 1900 uit voorzitter Jefke Wouters, secretaris gareelmaker Suske Vermeulen (opgevolgd door Constant van
Camp die verscheidene malen koning werd en August Brants) en als leden o.a. August Fransen, Sooike van Hoof, Wannes Verheyen, Louis Moons en Theophiel Dingenen.
2. Sledsens, Wommelgem, p. 178.
3. Inst. K.C. Peeters Antwerpen, Doos X B, nr. ga3.
4. Mededeling A. Sledsens, 14 mei 1987.
5. Mededeling A. Sledsens, 23 maart 1987. - In 1929 werd opgegeven dat S. Hubertus in
de Handboogstraat, 39, het lokaal van de Sint-Sebastiaansgilde zou geweest zijn. SAT,
Versl. Prov. Commissie, 1929.
6. Mededeling A. Sledsens, 23 maart 1987.
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De Sint-Ambrosiusgilde
Vele mensen hebben sinds onheuglijke tijden de behoefte gevoeld om het
voedsel niet te nuttigen zoals het in de natuur voorkomt. De gustibus...!
Gelukkig kan dezelfde natuur elementen leveren om haar produkten zoeter te maken. Vroeger werd hiervoor de honig aangewend, het wonderlijk
produkt der bijen dat zich uitstekend leent om het eten en zelfs een drank
aangenamer te maken. Dit zoetmiddel ondervond met de ontdekking van
de Nieuwe Wereld meer en meer concurrentie van de rietsuiker, terwijl
bij ons - vooral sinds de igde eeuw - de bietsuiker op het voorplan trad.
Met uitzondering van Mechelen in het begin der i6de eeuw lijken de imkers slechts laat de noodzaak gevoeld te hebben om zich te verenigen. Het
is slechts van in de tweede helft der lyde, maar vooral van in de i8de
eeuw dat er praktisch in alle dorpen een bijengilde werd opgericht. Bestond er geen gilde, dan prijkte er minstens een beeld van Sint Ambrosius, patroon der bijenhouders, in de kerk.
De Franse Revolutie (1789) veroorzaakte het verdwijnen van gilden, broederschappen en ambachten. Talrijke bijengilden hielden op te bestaan,
maar er waren er toch nog die na een min of meer langere periode van
stilzwijgende werking terug openlijk aktief werden. Ze herleefden niet altijd als gilde, maar wel als een eenvoudige maatschappij. Hun werking
werd gebundeld in landelijke en gewestelijke biebonden.
Het Ancien Regime kende twee soorten bijengilden: de ene hielden zich
uitsluitend bezig met de bijen, de andere beoefenden bovendien nog het
schieten, al was het dikwijls maar eens per jaar voor het kampen om de
koningstitel1.

De kaart (1695)
Naast twee schuttersgilden werd er te Wommelgem een gilde van SintAmbrosius opgericht 2 . Het was niet de eerste de beste vereniging! Werd
zij niet meer dan eens als voorbeeld gesteld voor andere gelijkaardige gezelschappen? Verschillende biegilden beriepen zich inderdaad op de
kaart of reglement van Wommelgem: Arendonk (1701), Mortsel, Bouwel,
ja zelfs de Sint-Ambrosiusgilde van Lage Mierde (Noord-Brabant). Laatstgenoemde verwees uitdrukkelijk naar Wommelgem waar, zo werd in
haar kaart uitdrukkelijk geschreven, de gilde op 7 december 1695 was opgericht.
Daar de kaart van Wommelgem verloren scheen, dienden we ons vroeger
te helpen met elders bewaarde teksten, die weliswaar kleine afwijkingen
vertoonden, maar ons toch een duidelijk idee geven van dit reglement.
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Gelukkig beschikken we thans, dank zij de vriendelijke aanwijzing van de
heer A. Sledsens, over dit originele dokument 3 .
Dit teruggevonden reglement lijkt wel enig in zijn soort te zijn. Het is niet
geschreven, maar in 1699 gedrukt te Antwerpen door Balthasar van Wolschaten, in den Gulden Arendt by het stadhuis 4 . Naar de vorm (100x45
cm.) gelijkt het op de modelkaart die door de Leuvense Sint-Sebastiaansgilde aan de gilden van Brabant werd verleend. Ook naar de inhoud kunnen er punten van gelijkenis worden aangestipt. De kaart van Womrnelgem bevat 30 artikels terwijl die van Bouwel en van Lage Mierde (1890) er
slechts 29 telde, maar in de i8de e. moesten de leden van de laatste gilde
niet minder dan 40 artikelen onderhouden 5 . Het enige artikel dat in Bouwel ontbrak, handelde over het lijkbier. Voor het overige verschilden beide kaarten slechts in enkele kleinigheden.
Welke verplichtingen werden er opgelegd aan de leden van de bijengilde
van Wommelgem?
De patroonheilige Sint Ambrosius moest jaarlijks tweemaal plechtig gevierd worden: op 7 december en op 4 paril (sterfdag) (art. i).
Voor de overleden broeders werd voorgeschreven 's anderdaags na 7 december een jaargetijde te laten houden (art. 2).
De gildebroeders waren verplicht op bovengenoemde dagen en ook bij
andere gelegenheden zich samen van de kamer naar de kerk te begeven
(art. 3). Alle leden waren gehouden de begrafenis van een gildebroeder bij
te wonen (art. 4): het lijk moest door de vier jongste broeders van het sterfhuis naar de kerk gedragen worden (art. 5). De familie had echter tot
plicht een halve ton bier als doodschuld te schenken (art. 6).
In de processies stapten de gildebroeders mee op, iedereen met een witte
flambeeuw (art. 7).
Bij zijn intrede werd, zoals bij vele gilden, een inkom gevraagd. Dit bestond ofwel uit een bievat ofwel uit 4 gulden. Het bestuur besliste wat de
nieuwe broeder moest geven (art. 8).
Een nieuw lid kon de kamer niet ingebracht worden zonder vooraf de instemming van het bestuur te verkrijgen (art. 10). Een gildebroeder kon
ook geen vreemden in het lokaal brengen tenzij de bestuursleden hun akkoord hiermee hadden betuigd (art. 9).
De knaap bracht de leden op de hoogte van de plaats waar zij moesten samenkomen 11 .
En wat werd er voorgehouden in verband met de bijen? De biervaten van
de inkomende leden werden jaarlijks op 4 april op de gildekamer verpacht (art. 12), maar de vaten - eigendom van de gilde - slechts om de
drie jaar (art. 13). De pacht werd jaarlijks op 7 december betaald (art. 14).
Bedrog met bieën of hinderen van andere imkers moest bestraft worden
(art. 24).
Op de teerdag was de onmiddellijke betaling van het gelag voorgeschreven (art. 15). Wederspannigheid tegenover leden van het bestuur werd gestraft (art. 16), evenals het vloeken en het uitspreken van oneerlijke woor455

den (art. 17). Wanneer gildebroeders woorden of onenigheid onder elkaar
kregen, dan was het de taak van het bestuur dit geschil te beslechten (art.
18). Breken van glazen en kruiken moest vergoed worden (art. 19). Wie op
een vastgesteld uur op de aangeduide plaats niet opdaagde, verviel in een
dubbele boete (art. 20).
Wanneer twee of meer gildebroeders hun questie aan het oordeel van het
bestuur onderwierpen, dan moesten zij bij provisie een ton bier opleggen:
wie ongelijk kreeg kon de drank betalen, maar wanneer de zaak onbeslist
bleef, dienden beide partijen elk de helft voor hun rekening te nemen (art.
21).

De dienende deken was gehouden zijn rekeningen voor te leggen op de
tweede cierdag (teerdag) van Sint Ambrosius (art. 22). Na de goedkeuring
van dit financieel verslag had de aankomende deken een nieuwe maat of
knecht (tweede deken) te kiezen (art. 23).
Uit de gilde treden was alleen mogelijk op de feestdag van Sint Ambrosius en met toestemming van het bestuur: het bievat dat bij de aanvaarding
was meegebracht, bleef eigendom van de gilde; jaarkosten alsmede de
doodschuld moesten betaald worden (art. 25).
Afwezigheid op de teerdagen ontsloeg niemand van betaling: wie niet
kwam moest evenveel geven als een aanwezige. Een zieke diende maar
de helft van de kosten bij te dragen (art. 26).
De kaart moest jaarlijks op de feestdag van de patroon voorgelezen worden evenals bij de aanvaarding van een nieuw lid (art. 28). Iedereen diende aandachtig te luisteren: spreken was verboden (art. 29). Het was evenmin toegelaten de kaart, die na de lezing terug opgehangen werd, te beschadigen (art. 30).
Twistzieke personen die na drie vermaningen hun leven niet beterden,
wachtte de uitsluiting: hun naam werd op de cathalogue of ledenlijst geschrapt. Hun verwijdering uit de gilde werd ook symbolisch voorgesteld.
De naam van de uitgestotene werd op een briefje geschreven en dat papiertje werd uit de gildekamer geworpen. Dit betekende dat de broeder
voor altijd uit de gilde werd gesloten (art. 27).
Het niet-naleven van de voorschriften van de kaart bracht vanzelfsprekend sancties mee. Deze straffen bestonden in het geven van één of een
half pond was, i o stuivers, i of 3 gulden, arbitrale pene of als ergste maatregel: de uitsluiting.

Uitbreiding van de kaart (1714)
Na enkele jaren bleek het dat de kaart van de Sint-Ambrogiusgilde geen
volledige voldoening schonk. Toen in 1714 de gilde geen hoofdman of regent meer had, werd deze gelegenheid aangegrepen om op 11 december,
de tweede teerdag, enkele nieuwe voorschriften door de leden te laten
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goedkeuren vooraleer tot de verkiezing over te gaan. Volgende aanvullingen van de kaarten werden aanvaard:
1. Alwie bieen pachtte hetzij deze afkomstig waren van andere confreers
hetzij de eigen ingebrachte inbrengvaten, mocht deze niet als eigendom beschouwen.
2. In de toekomst - het was dus reeds gebeurd! - mocht niemand onbetamelijk in de processie stappen of de rij verlaten wegens enige lichamelijke nood of wat ook. Het was ook verboden elkaar te branden of
bedruppen op de kleren. De confreers dienden zich te gedragen als gestichtige mannen of jongens, en niet als lichtvaerdighe jonghers. Ieder
lid moest zich voorzien van een flambeeuw van minstens 3/4 pond.
3. Wie zich moedwillig toonde tegenover de gekozen hoofdman en zijn
mederegenten alsmede alle punten van het reglement niet wilde onderhouden, mocht uit de confrerie gebannen worden nadat hij alle
boeten betaald had: hij mocht geen recht op de bievaten doen gelden.
4. De confreer die de gilde wenste te verlaten kreeg hiervoor de toelating
mits de betaling van zijn boeten en van 6 guld. ster/geJt.
De ondertekenaren van deze aanvullende artikelen beloofden alle verplichtingen na te komen en eventuele onkosten te bepalen die door hun
ongehoorzaamheid zouden kunnen ontstaan.
Na de goedkeuring van de bovenstaande artikelen werd overgegaan tot
de keuze van de nieuwe hoofdman. Twee kandidaten betwistten elkaar
de eer: Adriaen de Ridder haalde het tegen Martinus Gasteman.
Het dokument van 1714 vermeldde dat alle toenmalige confreers hun
handtekening plaatsten onder deze artikels en ook al degene die daarna
in de gilden kwamen. Zo stonden er ook de handtekening van Antonius
Huysmans en Jan Geys, die twee fameuse vrugteloose scheurders vande
seJve confrerie7. Over deze zaak kon nog niets teruggevonden worden.

Schenking (1696)
Enkele maanden na de oprichting van de gilde mocht deze reeds een
schenking noteren. Deze gift werd op 28 maart 1669 voor de Antwerpse
notaris Jaspar van Ham verleden8. Wie waren de schenkers en welke
voorwaarden verbonden zij aan hun vrijgevigheid?
Peeter de Bitter en zijn echtgenote Jenneke Seger schonken aan de gilde
12 vaten bijen onder volgende voorwaarden:
Na hun dood moest de gilde bij de vaten of zoveel er zouden zijn één bijvoegen om met de opbrengst ervan volgende uitgaven te bekostigen,
i. aan de pastoor moest 2 guld. 2 st. gegeven worden om het zondagsgebed te lezen voor de schenkers en voor hun beider ouders nl. Aert de
Bitter en Maeyken Marien alsmede voor Jan Segers en Margareta
Sachtens alsook voor Willem Geeraerts (de eerste man van Jenneke Segers).
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2. aan de pastoor jaarlijks te eeuwigen dage 2 guld. 8 st. om in de kerk van
Wommelgem op 4 en 5 april een gezongen mis te celebreren voor de
zielen van de donateurs.
3. de gildebroeders werden bedacht met 6 guld. per dag: deze gift moesten ze verdienen met aanwezig te zijn in de twee missen. Wanneer de
pacht van de bievaten de 31 guld. zou overschrijden, dan moest er op
30 juni een derde zingende mis gecelebreerd worden: de pastoor
moest hiervoor met i guld. 4 st. bedacht worden en de broeders werden voor hun aanwezigheid nogmaals met 6 guld. beloond.
4. Zolang de schenkers in leven waren, zouden zij de opbrengst van de
bievaten genieten, alhoewel dit strijdig was met de traditie. Bij overlijden van één van beide schenkers werd de helft van de aanwezige vaten aan de gilde toevertrouwd.
De schenking werd aanvaard door pastoor Guillielmus Malderus 9 , directeur van de gilde, Joannes van Soon, dienende deken, alsmede door de
oudermannen Laureys Quayhaes en Dirick Deckers.

Beeld van Sint Ambrosius
De gilde bezat in de kerk een houten gepolychromeerd beeld van Sint
Ambrosius. Het wordt gedateerd van omstreeks ivoo 10 , een datum die
niet in tegenspraak is met het verleden van de gilde. In de kaart van 1695
wordt het offeren van waslicht voor het beeld van de heilige patroon vermeld11.
Verdwijnen van de gilde
Heeft de gilde de Franse Omwenteling overleefd of heeft zij de kaap van
1800 overschreden om in de igde e. een stille dood te sterven? De gegevens ontbreken om een waarheidsgetrouw antwoord te kunnen geven.
Een zaak is nochtans zeker: in 1899 bestond zij niet meer12. Een stuk
volksleven was verdwenen.

Voetnoten
1. Zie hierover: E. Van Autenboer, De bijengilden van Sint-Ambrosius in het oude Hertogdom Brabant, in: Ons Heem, jrg. 35, nr. 2 (lentemaand 1981), p. 40-61.
2. E. Van Autenboer, De Sint-Ambrogiusgilde van Wommelgem, in: De Krijter, 170 jrg.,
nr. 2 (juni 1982), p. 27-39.
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3. Rijksarchief Antwerpen, K. A. Wommelgem, nr. 74. Zie Bijlage.
4. F. Olthoff, De Boekdrukkers, Boekverkoopers en Uitgevers in Antwerpen, Antwerpen, 1891, p. 116. Balthasar van Wolschaten overleed omstreeks 1600.
5. Van Autenboer, De Sint-Ambrosiusgilde van Wommelgem, p. 32.
6. RAA, K.A. Wommelgem, nr. 475.
7. RAA, K.A. Wommelgem, nr. 475.
8. RAA, K.A. Wommelgem, nr. 475.
9. Guillielmus Malderus was pastoor van 15 okt. 1692 tot 17 juni 1716. A. Sledsens, Wommelgem door de eeuwen heen, (Boechout), 1963, p. 124.
10. J. Jansen, Fotorepertorium Provincie Antwerpen - Kanton Zandhoven, Brussel,
1977, p. 36.
n. Caerte 1695, art. i. Bijlage.
12. Mededeling A. Sledsens 23 maart 1987. De parochiegeschiedenis opgesteld in 1899
door de toenmalige pastoor J. Geens maakt geen melding van een bijengilde daar
waar hij andere verenigingen wel noemt.

AMBROSIUS'

'St.-Ambrosius van Milaan' (parochie HH. Petrus en
Paulus), einde 176, begin i8e eeuw, gepolychr. hout
(Copyright ACL-Brussel)
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CHAERTEN
OFTE
ORDINANTIEN
VOOR
ALLE GULDE B R O E D E R S VAN DE SOEYE HANDELINGHE DER
BIEN, O N D E R DE BESCHERMINGHE VAN DEN
H. AMBROSIUS

Leeraer der H. Kercke, Besonderen Patroon der BIE GULDE
eerst opgerecht binnen de Heerlyckheyd van Wommelgem,
In't Jaer 1695. den 7 dagh van December
Het is aen ieder kennelyck, hoe dat in alle Vergaederingen van Gulde
Broeders van wat soorte, ende by wat Natie die sijn, dat het eerst wit daer
sij naer schieten, ende trachten is de gestaedige onderhoudinge der selve,
tot meerdere Eere, ende Glorie Godts, ende van sijne Heyligen nochte
datter aen Godt, ende aen sijne Heyligen niet aengenaemer en is, als dat
by de Guldebroeders onderhouden worden den Peys, ende de Liefde tusschen malkanderen, om welcken Peys den Salighmaecker uyt den Hemel
op der aerde gekomen is, om die te brengen aen de lieden die van goeden
willen sijn, gelyck ons 't H. Evangelie leert by den H. Lucas Cap. 2 v. 14
ende de liefde daer ons seer toe verweckt den H. Joannes Cap. 4 v. 7.
Broeders laet ons malkanderen beminnen; want daer Peys is, en Liefde
daer is vereeninge, ende alwaer geen vereeningh en is, daer is verdeyling,
ende aJwaer is verdeylinghe daer is verwoestingh, gelijck Christus leert bij
den H. Lucas Cap. 11 v. 17. Alle Ryck dat tegen sig se]ven gedeylt is, sal verwoest worden. Om dit alles te beter te weghe te brengen, alsoo hebben de
Iveraerts van de Gulde van de H. Ambrosius goedt gevonden, te maecken
eene Chaerte van Regulen, ofte Ordinantie, om hunne ingestelde Gulde
van den H. Ambrosius in een wel gegronden staet te brengen, ende de Eere Godts, ende die van sijne Heyligen (die sij 't meest betrachten) in alles
wel te onderhoudenn, soo hebben sij dese naervolgende Chaerte gemaeckt ende geordineert, ende alle de Gulde-broeders van den H. Patroon Ambrosius tot onderhouding met eenen verbintenis bandt verbonden.
I. Reghel.
Inden eersten dat men jaerelyckx op den Feestdagh van den H. AMBROSIUS, die geviert wordt den 7. van December, ende op den 4. April den Sterfdagh van den H. Patroon, sal geschieden op ieder dagh eene solemnelle
Misse tot d'eere van den H. AMBROSIUS, al waer alle Gulde-broeders sullen
tegenwoordigh sijn, ende onder de selve moeten offeren, op de pene van
een pondt wasch-licht voor 't beeldt van den H. Patroon Ambrosius, ten
waere dat sij by Hooftman, Deken, ende Oudermannen wierden verontschuldight, als wanneer sij evenwel iemand in hunne plaetse moeten
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seynden, ende de Jaerkosten betaelen, ten waere sij buyten Deurpe waren
woonachtigh.
II. Reghel.
Ende dat op den volgenden dagh sal gehouden worden 't Jaergetyde van
de overledene Gulde-broeders, al waer alle de Gulde-broeders sullen present wesen, op pene van ene pondt waschlicht, ten waere zij wierden verexcuseert by Hooftman, Deken, ende Oudermannen, alles als boven.
III. Reghel.
Dat de Gulde-broeders by tyde voor de misse, ende op alle andere daghen,
op welcke sij moeten in corpore in de Kercke, compareren, die op zekere
gestemde ure sal geschieden, sullen by teyde moeten op de Gulde Kamer
wesen, op datse in goede order op 't klippe der kloeke naer de Kercke
trecken, ende wie van de Gulde-broeders te laet quaeme, ofte als de Gulde
in 't trecken, ofte in de Kercke waere, sullen verbeuren een half pondt
wasch-licht op conditie als boven sonder verdragh, often by foute van tegen seggen op arbitrale correctie.
IV. Reghel.
Soo haest alsser eenen Gulden-broeder sal gestorven sijn, soo sullen alle
de Gulde-broeders gehouwen sijn, hun op den Begraeffenis dagh te laeten vinden ten huyze van den overleden Gulden-broeder, om aldaer tot
laefenisse van de ziel te bidden, en de het doodt lichaam te vergeselschappen tot in de Kercke, op pene van een half pond wasch-licht sonder verdragh, op conditie als boven.
V. Reghel.
Item sal 't doodt lichaem gedraegen worden van't sterfhuys tot aen de
Kercke, ende van de Kercke tot de Begraef plaetse door de vier jonghste
Gulde-broeders, ende die moed sijnde by vier andere die volgens ende
soo voorts ter ordere van de Hooftman, Oudermannen, ofte Dekens sonder tegen seggen op pene van een half pnt wasch licht, als boven.
VI. Reghel.
Het Sterf-huys van den overleden Gulden-broeder sal schuldigh sijn voor
dood-schuldt te geven aan de Gulde een halve ton goet drincken bier als
wanneer zij sullen gehouden sijn te lesen de pro/undis met de collecte, ofte iemandt in hunne Plaetse,
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VII. Reghe.
Op de Feestdaghen van St. Peeter en paulus, Cosmas en de Damiaen Patroons van deze heerlyckheit, en op h. Sacraments dagh sal ieder Guldenbroeder hem voorsien van een witte flambeeu oft keerse om met licht te
vergeselschappen in het Alderheylighste Sacrament in de Processie op
pene van een pondt waschlicht sonder verdragh, alles op conditie als boven.
VIII. Reghel.
Als wanneer men eenen Gulden-broeder sal aennemen, soo sal den dien
terstons gehouden sijn in te brenghen, ende te betaelen aen den dienenden Deken een Bie Vat, oft in plaetse van dien vier guldens, ter keure
nochtans van den Hooftman, Oudermannen, ende Dekens, ende dat voor
innekom geldt, hetgene tot orofijte van de gemeyne Gulde sal bestedt
worden met de andere Bien.
IX. Reghel.
Daer en sal niemandt van de Guldebroeders sij selven vervoorderen om
iemandt vremts op de Gulde Kamer te brengen sonder besonderen oorloog van den Hooftman, Dekens, ende Oudermannen op pene van eenen
gulden ten profijte van de gemeyne Gulde-broeders, ende den persoon
terstonts doen vertrecken sonder verdragh, op arbitrale pene.
X. Reghel.
Nochte en sal oock niemanpt vermoghen aenen nieuwen Confreer aen te
brengen, nochte by de gemyne Gulde-broeders in te brengen, ten sij dien
eerst van te vooren aen den Hooftman, Dekens, ende Oudermannen aengedraege waere, ende naer de goede faeme vernomen hebbende sulleneerst met oorlof van de voorsz. mannen den selven mogen innebrenghen
op pene van eenen gulden met een half pondt waschlicht sonder verdragh, ende als sy hem met geweldt wilden innebrengen arvitrale correctie sonder verdragh.
XI. Reghel.
Soo wanneer den Hooftman, ofte Dekens de Gulde-broeders dede daegen
komen door den Knaep ter sekere plaetse, dat eeniegelyck van hem sal
schuldigh sijn promptelyck te compareren op pene van een half pont
wasch licht, elcke reyse, en sal hem moeten voegen ende houden aen 't
gene in sijn absentie getracteerd sal sijn.
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XII. Reghel.
Men sal op den 4 April in de Gulde Kamer verpachten door Hooftman,
Dekens en Oudermannen de geprofiteerde Bie vaten van de ingekomen
Guldebroeders aen de meest biedende van de Gulde-broeders, en aen niemand anders op al sulcken conditie van den Hooftman, Dekens, en Oudermannen voor te stellen sonder iemants tegen-seggen op boete van 10
stuyvers ieder reyse, en ofte daer voorders meerdere moeyelyckheyt over
verweckt wierde arbitrale correctie.
XIII. Reghel.
Item sullen alle 3. Jaeren door den Hooftman, Dekens, en Oudermannen
verpacht worden alle de gemeyne Bie-vaten op de conditie in 't besonder
by den Hooftman, Dekens, en Oudermannen gemaeckt, voor te stellen,
welcke conditie naer gelegentheyt van tyt by de voorsz. mannen sullen
moegen verandert worden sonder iemants tegen-seggen op pene van 10.
st. ieder reyse.
XIV. Reghel.
Item sullen de Pachters van de Bien der Gulde jaerelyckx hun pacht geit
promptelyck op den 7 December moeten betaelen in handen van den dienenden Deken ofte ten laghsten acht daghen daer naer op pene van 10 st.
welcken ontfangh den Deken daer naer in syne Rekeninghe sal moeten
verantwoorden ofte hy de selve ontfangen heeft ofte niet, sal tot syne laste wesen.
XV. Reghel.
Item ist saecken dat iemant van de Gulde-broeders op eenen verteer-dagh
syn gelaege niet terstond en betaelde sal gehouden syn dit te betaelen
acht daghen daer naer, en voor pene van synen uytstel 10 st. meerder als
syn gelagh was ten profijte van de gemeyne Gulde sonder tegen-seggen
ofte arbitrale correctie.
XVI. Reghel.
Item soo wat Gulden-broeder hem tegen den Hooftman, Deken, en Oudermannen weder-spannigh maeckte, ofte hunne bevelen niet onderdanigh waere, ofte ook niet en wildeswygen, als hem by den Hooftman, Deken, en Oudermannen door den Knaep bevolen wiert te swygen, sal voor
d'eerste reyse verbeuren 10 stuyvers, de tweede reyse een pont wasch
licht, en daer naer vallen in arbitrale correctie.

463

XVII. Reghel.
Item ofte 'tgeviele dat eenen van de Guldenbroeders een oneerelyck
woort sprack, vloeckte, ofte eenigh ongeschickt werck dede, ofte eenige
injurieuse woorden tegen syne mede Broeders ofte Susters spraeke, sal
terstond geslagen worden in de boete van eenen gulden, en een half pont
wasch licht, en soo hy handtdaedigh wiert en sloegh soo binnen als buyten de Gulde Kamer, als de Gulde-broeders teerde sal verbeuren 3 gis, en
ofte hy maer en dreygde te slaen eenen gulden en een half pont waschlicht sonder verdragh.
XVIII. Reghel.
Item ofte daer eenige Guldebroeders tegen malkanderen eenigh dispuet,
ofte woorden kregen, sullen sy terstonts hunne geschillen moeten brenghen voor den Hooftman, Dekens, en Oudermannen, aen wiens oordeel sy
hun moeten onderwerpen, ende naer hun gesegh moeten voegen sonder
tegenseggen op pene van 10 stuyvers.
XIX. Reghel.
Item soo wie op eene van die chier daghen, gelasen, pinten, ofte eenighe
kruycken quaeme te breken, dat die sal moeten betaelen twee voor een,
ende de welke die braecke uyt gramschap ter arbitrale correctie van den
Hooftman, Dekens, en Oudermannen.
XX. Reghel.
Soo wanneer den Hooftman, Dekens en Oudermannen de Guldebroeders
op sekere plaetse daeghde te compareren, en sy selfs niet en compareerden op de gestemde ure, ofte tydt sullen dobbele boete verbeuren.
XXI. Reghel.
Ende ofte 't gebeurde dat twee ofte meer verschillende Gulde-broeders,
begeerde, om hunne questie door Hooftman, Dekens, Oudermannen te
laeten decideren, de Kamer doen te vergaderen, sullen de verschillende
by provisie moeten een halfve tonne goet bier terstont opleggen, en die
daer naer ongelyck sal behaelt hebben, meten betaelen, ofte komende
'tverschil in accoort ofte in gelycke gerechtigheydt, ieder half en half ofte
verbeurte van 6. Gulden ten profijte als boven.
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XXII. Reghel.
Item sal den dienende Deken ten eynde synde synde van sijnen dienst op
den tweeden chierdagh van den H. Ambrosius moeten sijne rekeninge
doen van sijnen dienst over den ontfanck, ende uytgeef ter presentie van
de geheele Gulde, waer voor oock eenen gemeynen rekenboeck sal moeten wesen om alle de rekeninghe ende andere acte in te schryven, welcke
rekeninge sal moeten onderteeckent worden door Hooftman, ende Oudermannen.
XXIII. Reghel.
Item gedaen sijnde de Rekeninge van den afgaenden Deken, ende die behoorelyck geteeckent als boven, sal den aenkomenden Deken kiesen eenen Maet ofte knechte, ende die aen den Hooftman, ende Oudermannen
verklaere, ende door de selve als den bequaemsten goet gekeurt, sal de
uytspraecke van den keus door den Hooftman uygesproken worden, sal
den keus door den aenkomenden Deken met een gelas biers aen den nieuwen gekozen Deken gebrocht, geconfirmeert worden, en terstont de geluckwenschinge door alle de Guldebroeders geschieden, en terstont sonder tegenseggen moeten volgen en sijnen dienst aennemen op pene van
arbitrale correctie.
XXIV. Reghel.
Item ofter iemant van de Gulde-broeders in de handelinge van de Bien
eenigh bedrogh dede ofte dat hy sijnen mede Broeder, ofte iemant anders
quaeme te hinderen, ofte te beschadigen, dat den selven aengedragen
sijnde aen den Hooftman, Dekens, en Oudermannen, ende van 't selve
overtuyght sijnde, sal terstont verbeuren sijn beste Bie Vat, ten profijte
van de gemeyne Gulde voor de eerst reyse, en daer naer arbitrale correctie.
XXV. Reghel.
Item ofter iemant van de Gulde-broeders begeerde uyt de Gulde te gaen,
dien en sal dat niet vermogen te doen, als by consente van den Hooftman,
Dekens, en Oudermannen, ende en sal van sijn innegebrocht Bie Vat niet
en mogen profiteren, ende sal eerst sijn doodt schuldt betaelen, met alle
de jaer-kosten, en dat en sal niet mogen geschieden als op den Feestdagh
van den H. Ambrosius den 7 December.
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XXVI. Reghel.
Ofte iemant van de Gulde-broeders wettelyck belet sijnde niet en koste
compareren op eene van de chier dagen, sal evenwel gehouden sijn sijn
gelach te betaelen even eens al ofte hy present hadde geweest, ende ist
saecke hy sieck lage sal met de helft van sijn gelach te betaelen voldoen.
XXVII. Reghel.
Ende ofte het gebeurde datter iemant van de Gulde-broeders soo twistachtigh en mogelyck waere, dat hy naer geen keure ofte breuke en
vraeghde, ende naer 3. vermaeninge niet en beterde, sal men sijnen naem
uyt de Cathaloge ofte Boeck doen, en dien schryven op een briefken en
soo buyten de Gulde Kamer worpen; hem daermede uyt 'tgeselschap
voor altyt jaegen, sonder daer oyt in te komen, ende van sijn gegeven Bie
Vat niet profiteren.
XXVIII. Reghel.
Item sal dese Chaerte jaerelyckx op den Feestdagh van den H. Patroon
Ambrosius opgelesen worden door een van de mede Broeders, die daer
toe van den Hooftman, Dekens, ofte Oudermannen sal verkosen worden,
op dat ieder Gulden-broeder sijne verbintenisse kennende hem niemant
van onwetentheyt verexcusere, het selve sal oock geschieden soo dickmaels alsser eenige niuwe Gulde-broeders sullen aengenomen worden.
XXIX. Reghel.
Als wanneer dese Chaerte sal opgelesen worden en sal hem niemant verstauten tusschen 't lesen te spreken, ofte het lesen op eenige andere maniere te beletten, ofte te stooren met eenige tusschen by spreken: maer sal
sijn spreken moeten uytstellen tot dat de Chaerte sal opgelesen sijn op
verbeurtenis van 10 stuyvers tot profyte van de gemeyne Gulde.
XXX. Reghel.
Ende als wanneer dese Chaerte sal opgelesen sijn, en in de Gulde Kamer
opgehangen: en sal hem niemant van de Guld-broeders vervoorderen de
selve te mishandelen, scheuren ofte breken, ofte uyt de Gulde Kamer te
verdraeghen op de pene van eenen gulden ten profijte als boven.
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VERBINTENIS BANDT VAN DE GULDEBROEDERS VANDE
GULDE VANDEN H. AMBROSIUS.
PATROON DER BIEN.

Ick NN. gelove aen mynen Hooftman, Dekens, ende Oudermannen onderdanigheydt, dat ick in alles de Eere vanden H. Patroon Ambrosius sal
voorstaen, Rechtveerdigheydt in de handelinge der Bien, ende dat ick dese voorgestelde Regulen van Ordinantie in alle haer puncten naer niyn
best vermogen onderhouden sal, dat is het welvaren, profijt, en de Eere
van dese Gulde sal voorstaen, en betrachten, dat ick desens onderteeckent hebbende my condemnere ofte ick quaeme te vallen in eenige van de
voorsz. boeten by voluntaire condemnatie al ofte ick by 't gemeyne Rechte voor Wethaudere gecondemneert waere, ende voor sulckx haude my
gecondemneert mits desen, ende staen toe uyt den selven hoofde vrywillighlijck, by weygeringe van de boete de af-spanninge aen Hooftman, Dekens, ende Oudermannen.
t'Antwerpen by BALTHASAR VAN WOLSSCHATEN by het Stadt-huys in den
Gulden Arendt. Anno 1699
R A A, K.A. Wommelgem, nr. 74. Originele druk.

467

Windmolens in Wommelgem

ALOIS

SLEDSENS

Was de molen vroeger een vertrouwd beeld in elk dorp dan is hij nu, samen met de mulder, op de meeste plaatsen verdwenen. En met hem een
stukje schoonheid en folklore. Wie het binnenwerk van een molen bekijkt, beseft met welk vernuft het mechanisme tot stand moet gekomen
zijn. Sedert oeroude tijden won de mens graan en was er de behoefte de
korrels te pletten, zodat de verpulverde vorm beter verwerkt kon worden
en tevens beter verteerbaar werd. De meest primitieve volkeren bedachten al bepaalde middelen om de harde graankorrels tot meel te verwerken. Zo waren de inboorlingen uit het zwarte Afrika, die toch doorgaan
voor minder ontwikkelden, reeds vertrouwd met het gebruik van mortieren (stampvaten) om graan fijn te stampen1.
Over de oorsprong en het ontstaan van de molens bestaan heel wat versies. Men durft teruggaan naar de 96 eeuw. Dr. Jozef Weyns is van mening dat, in de geschiedenis van de windmolens, Vlaanderen vooraan
staat. In 1366 bestond er in Kortrijk een schorsmolen2; het zou een Vlaamse uitvinding zijn. Alleszins is de Vlaming Lieven Andries uit MoerbekeWaas de uitvinder van de koffiepotvormige molen met verdraaibare kap
(tweede helft i6e eeuw), maar omdat hij algemeen gebruikt ging worden
in Nederland, zou hij, geheel ten onrechte, als een Hollandse molen opgetekend worden 3 . Volgens Paul Bauters dateert de oudste bekende 'en onbetwistbare Europese windmolen' uit n834. Het gaat hier om de molen
van Wormhoudt, in de i2e eeuw gelegen in het graafschap Vlaanderen.

Molenrechten
Reeds van in de Frankische tijd was de molen, hoe primitief ook samengesteld, van levensbelang. Diefstal van graan in molens, brandstichting
of enige andere beschadiging toegebracht aan een molen werd allemaal
streng bestraft.
Het recht om een molen te bouwen en het recht om te malen, werd niet iedereen toegelaten. In de middeleeuwen en ook later nog, hadden alleen
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de heren of de abdijen het recht om grond, water en zelfs de wind over te
dragen aan hun onderdanen. Men noemde dit het banrecht. De bewoners
mochten geen keuze maken waar zij hun koren lieten malen. De boeren,
die hun grond in pacht hadden van de heer, waren verplicht te laten malen op de molen die (aan) de heer toebehoorde (molendwang). Ontduikers
werden bestraft.
Een gedeelte van het gemalen graan mocht de mulder behouden (maalrecht). Deze manier van handelen bleef lange jaren in zwang; vlak voor
de eerste wereldoorlog werd dit gebruik nog op tal van plaatsen toegepast. Per honderd kilogram zou i kgr. voor de maalder bestemd zijn. In
vroeger jaren bedroeg het maalrecht (scheploon) 3 kgr. per honderd kilogram 5 . In 1925 betaalde men 5 fr. per kg.; tijdens wereldoorlog II bedroeg
dit 20 tot 30 fr. 6 .
Het meel dat de maalder bij wijze van betaling uit de zakken schepte, bewaarde hij in kisten. Na verloop van tijd verkocht hij het aan de dorpsbakker. Er waren wel eens klachten dat de mulder te diep schepte. Er werd
dan gezegd dat hij 'met zijn mouw meeschept'. Een anekdote over een
molenaar die te biechten ging, is wel het vertellen waard.
De mulder had pas zijn paasbiecht gesproken en wachtte vol ongeduld op
de penitentie. 'Vriend', zei de pastoor, 'ik denk dat uw schep te groot is.
Doe er liever een stukske af. Onderweg naar huis zat de molenaar er erg
mee in zijn hoofd; een stuk van de schep afdoen, wat zou hem dat per jaar
wel niet kosten? Zijn vrouw zag meteen dat er iets haperde. Wanneer
haar man zijn probleem vertelde, lachte de vrouw alle zorgen weg! 'Dat is
toch eenvoudig', was haar oplossing, 'we doen een stuk van de steel'.
De molen heeft altijd een voorname plaats ingenomen bij het volk en in
het volksleven. Tijdens volksfeesten en kermissen werd hij versierd en
deelde hij vreugde en verdriet (stand van de wieken).
De eerste bij ons gekende molen is de standaardmolen. Het is een houten
molen, staande op een vertikale spil (de standaard), zodat hij op de wind
kan worden gedraaid (gekruid). Pas in de middeleeuwen, toen de baksteenbouw een grote vlucht ging nemen, ontstonden de ronde stenen molens. Maar ook de wieken moest men naar alle windrichtingen kunnen
keren, zodat een draaibare kap boven op de molen geplaatst werd. Zo ontstond de bovenkruier. De standaardmolen en de bovenkruier zijn de twee
oudst gekende soorten molens. Daarnaast kennen we onder meer nog de
stellingmolen, de binnenkruier, de koffiepotmolen, enz.
In Wommelgem bevond zich een houten molen in de Wiekenstraat en op
Kapelleveld (nu Sportstraat) een stenen molen. In de 156 eeuw was er in
Wommelgem al sprake van een windmolen. Daarnaast waren er nog twee
watermolens. Le Roy stipt in zijn 'Marchionates' (p. 207) aan, dat Godevaart van Immerseel in de 156 eeuw eigenaar werd van ' 't hoff van Ymmersele mitten winhove', gronden, 'item noch een wintmoelen en II watermoelens, d'eene eenen coeren moeien en d'ander eenen smoutmoelen, die binnen corte jaeren affgebrant sijn'.
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De standaardmolen van Molenveld
(Wiekenstraat).

De bovenkruier van Kapelleveld (Fotodienst
Prov. Musea Antwerpen - A404).

Op 14 februari 1448 verhuurden Roelant van Berchem en Joannes Rombouts, rentmeesters van de kinderen van wijlen ridder Aart van Immerseel, de twee watermolens op de Schijn, samen met de windmolen voor
een termijn van zes jaar aan timmerman Hendrik van Middelsande voor
een jaarlijkse huursom van 32 zister rogge 7 en 4 pont groten Brabants 8 .
De huur moest half maart in eenmaal worden vereffend en om de drie
maanden moest er een vierde van het graan aan de verhuurder worden
geleverd. In het huurkontrakt werd bedongen dat de huurder diende in te
staan voor het herstel van de molen. Wanneer een wiek of een molenas
diende vervangen (werd 'groot werk' genoemd), moest de huurder daarvoor zorgen, maar leverde de eigenaar het materiaal, dan diende hij ook
de werkuren te vergoeden. Wanneer er een roede brak en de eigenaar van
de molen het materiaal niet vlug genoeg kon leveren, diende de huurder
slechts een halve pacht te betalen zolang de molen werkloos bleef. Het
'kleine werk', zegge het onderhoud van de kleine onderdelen van de molen, was volledig ten laste van de huurder 9 .
Hendrik van Middelsande zelf maalde niet. Hij verhuurde de molen verder en zorgde als timmerman voor het onderhoud van de houten molens.
In 1460 huurde Gielis van der Heze de molens van Immerseel. In 1464
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was Jacob van der Heze de huurder, maar hij zou zijn pachttermijn van
tweemaal zes jaar niet uitdoen. In 1469 vernemen we dat de watermolens
afgebrand zijn. Ze zouden niet meer worden opgebouwd. In 1472 verkocht Isabella van Immerseel, echtgenote van Godevaart van Vilain, een
uitgebrande watermolen op de Schijn aan de stad Antwerpen 10 . Weinige
jaren later bouwde het stadsbestuur er een spuihuis.
In mei 1589 werd te Wommelgem een windmolen in de as gelegd door het
Staatsenleger. Op 26 mei van dat jaar immers ondernam het Staatsenleger een plundertocht in het dorp. De parochiekerk werd in brand gestoken en menig kunstwerk vernield. Woningen werden geplunderd en in
brand gestoken. Ook de molen onderging hetzelfde lot en een dertigtal
dorpelingen werden vermoord.
Men leefde inderdaad in een zeer onrustige periode, met veelvuldige bezettingen van vreemde legers, wat met plunderingen gepaard ging. Tussen 27 februari en 3 maart 1625 verbleven in het dorp ook weer 'een menigte Crouwatten', iets meer dan ' i .000 sterk'. De molen werd met geweld
geplunderd, 30 veertelen koren of meel buit gemaakt, benevens 25 pond
boter. De mulder raakte beroofd van al zijn meubelen. Daarna werd molenaar Jan Laureyssens, 'molder deser heerlyckheyt' 11 , nog diverse malen
lastig gevallen, maar wellicht omdat hij niets meer te 'leveren' had, werd
hout en stro onder de molen opgestapeld en in brand gestoken. De buren
snelden ter hulp om te blussen, waarna de ruiters afdropen. 'De Brand
was zo groot, dat haar en baard van de molenaar, die uit de molen kwam,
in brand stonden'.
Het herstel van de molen moet niet lang uitgebleven zijn. In 1740 was Jan
Leemans molenaar. Voor hem waren dit Ant. Spruyt (in 1733) en daarvoor 'meulderine We. Vloebergs' in i728 lz .
Na Jan Leemans werd Andreas Veroft mulder13. Hij werd in Heist-opden-Berg gedoopt op i november 1742. In maart 1879 werd Gerardus Gysels mulder. Zijn kleindochter Maria Carolina huwde met Leon Goris die
de laatste molenaar zou worden. In 1922 werd de bouwvallige molen gesloopt. Een afstammelingslijst van de mulder, samengesteld door Jules
Goris, werd opgenomen in 'De Krijter' van juni 1976.
Toen het Staatsenleger in 1589 te Wommelgem een molen in de as legde,
moet dat de molen aan de Wiekenstraat ('t Molenveld) geweest zijn. Volgens H. Holemans en J.B. Lemmens werd hij terug opgebouwd in i6o514,
zodat hiermee alle vroegere versies, met onder meer bouwjaar 1779, vervallen. De molen zal wel een grondig herstel gekregen hebben in 1779,
wat Holemans en Lemmens bevestigen. Als één der vroegere eigenaars
wordt ook graaf Emilius d'Oultremont vernoemd (196 eeuw).
Op 28 maart 1879 werd door de Bestendige Deputatie aan winkelier Joannes Franciscus Biermans (gehuwd met Maria Theresia Van Asten) de toestemming gegeven een stenen bovenkruier te bouwen op Kapelleveld,
ook Kerkenhoek genaamd (nu Sportstraat]. Op 18 juni 1929 werd de molen door Gustaaf Biermans verkocht aan Robert Gernaey (huwde met Ali47'

da Maria Julia Van Speybroeck). In het onderste gedeelte van de molen
werd nog enige tijd elektrisch gemalen door Alfons Helsen, zoals Leon
Goris dat ook deed in de maalderij Wiekenstraat 20-22.

Voetnoten
1. B. Dilles in 'Het Volk' van 8.10.1965.
2. I. Weyns: 'Bokrijk, tuin van de Vlaamse Volkskultuur', 1961, p. 157.
3. ld. in 'Molens in de provincie Antwerpen', uitg. Verbond voor Heemkunde, gouw
Antwerpen, 1965.
4. Bautersin 'Vlaamse Molens', uitg. Kon. Ver. voor Natuur- en Stedeschoon, 1978, p. 21.
5- W. , p. 996. Fr. Drybooms: 'Van banrecht en maalplicht in Grobbendonk tot eigen Bouwelse
windmolen', uitg. Ten Berge, Weelde, 1982, p. 82.
7. i zister = 308 liter.
8. SAA, Schepenregister nr. 39, 207r° .
9. 'Item sal hy de voers. moelenen desen jaerscaeren lanc houden wel ende custbaerlic
gereect van allen cleynen wercke, te wetene van spillen, cammen, rossenen, trochelen, tremelen, scheeden, heckene, steerten, bracken ende alpen blocken ende beytalen ende van allen anderen wercke dat den cleynen wercke toebehoert, maar waer
datmen daertoe behoefde nyeuwe assen, roeyen oft raden die sal de voers. Henric maken ende men sal de stoffe daer toe leveren ende synen loen ende harbeyt daer af te
betalen ter werclieden prise die hen des verstaen selen' (SAA Schepenregister nr. 39,
10.
n.
12.
13.
14.
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A. Sledsens in 'Wommelgem vroeger en nu' - 1965^. 19.
RAA, Scabinale Protocollen 83'.
Archief Brussel, Leenhof van Brabant, GA Wommelgem.
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In 'Molens van de Voorkempen en Groot-Antwerpen' - 1983.

Fort 2

ALOIS SLEDSENS

België is eeuwenlang het mikpunt geweest van de Franse expansiepolitiek. Daarom ook waren de vroegere vestingswerken hoofdzakelijk tegen
Frankrijk gericht. De onafhankelijkheidsverklaring in 1830 bracht hierin
verandering. Onze neutraliteit noopte tot een nationaal verdedigingsstelsel. Na vele diskussies in Kamer en Senaat gaf men de voorkeur rond Antwerpen een versterkte fortengordel op te richten in plaats van rond Brussel. Kwam daarbij dat de Scheldestad dreigde te stikken in de oude
'Spaanse wallen' (1543-1548). In 1859 werd besloten een nieuwe fortengordel te bouwen en dit volgens de plannen van Brialmont (1821-1903).
Het plan Hendrik Alexis Brialmont omvatte:
- Afbraak van de oude omwalling van keizer Karel V, maar behoud van
de citadel in Antwerpen.
- Bouw van een nieuwe omwalling die de randgemeenten Borgerhout,
Berchem, enz. omvatten en oprichting van het Noordkasteel.
- Bouw van acht vooruitgeschoven forten die de stad moest onttrekken
aan een vijandelijk bombardement (de artillerie van die tijd met buskruit,
zonder kogels en met een gladde loop had een maximum reikwijdte van
2.000 a 2.500 m. en slechts een nuttige reikwijdte van 1.200 m.; de vooruitgeschoven forten zouden dus een beschieting op Antwerpen onmogelijk
maken).
- Forten Liefkenshoek en Lillo enerzijds, St.-Marie en Kallo anderzijds
bewapenen voor de verdediging van de Schelde.
De beslissing een fortengordel rond het Antwerpse op te richten, stuitte
op hard verzet. De vergaderingen van de provincieraad verliepen nogal
woelig en een felle tegenstander was zeker G. Goris van Wijnegem. Hij
was de grote verdediger van de 'eenvoudige landbouwer' 1 .
Er was ook het protest van de betrokken gemeenten, die vruchtbare landbouwgronden (35 ha. per fort) zagen verloren gaan. Daarnaast waren er
de onteigeningen voor de aanleg van de 'Militaire Baan', die de acht forten met elkaar moest verbinden. Bovendien waren er de zogeheten 'servitudes' of 'krijgsdienstbaarheden'. In een straal van 585 meter rond elk
fort mocht niet meer gebouwd worden, tenzij 'hutten of kleine houten
huizen', die men, wanneer h,et nodig mocht blijken, vlug kon slopen.
473

Opvallend is wel, dat het omvangrijk werk, aanvankelijk geraamd op 48
miljoen fr. voor de acht forten, in één lot werd toegewezen. Dit sloot de
deelname van kleinere aannemers uit. Op 30 november 1859 kreeg de
Compagnie Pauwels de werken toegewezen. De forten moesten afgewerkt zijn vóór 1864, maar van begin af stuitte notaris Van Sulper, die met
de onteigeningen belast werd, op tal van moeilijkheden.
Op 12 oktober 1859 liet het gemeentebestuur van Wommelgem aan 12 eigenaars van de te onteigenen gronden weten, dat het plan ter inzage ligt.
Op 29 oktober 1859 liet burgemeester Jan Moons de arrondissementskommissaris weten dat het plan gedurende acht dagen ter inzage van het
publiek heeft gelegen en de periode afgesloten is2. Er moesten ook een
aantal wegen en waterlopen verlegd en aangepast worden. Daarvoor
werd een kommissie samengesteld.
Op 7 april werden tal van eigenaars opnieuw opgeschrikt met een tweede
bericht in verband met de onteigening van gronden voor aanleg van de
'militaire baan'. Voor Wommelgem betrof het 32 percelen grond (of delen
ervan), toebehorende aan tien eigenaars 3 . Een aantal eigenaars in de diverse gemeenten spande een geding in tegen de Staat, zodat aannemer
Pauwels al onmiddellijk met ettelijke weken vertraging af te rekenen
kreeg. Zo eiste Antonius Cornelius Van Dongen, priester in Emblem, een
hogere vergoeding voor zijn grond (oppervlakte 24 a. 47 ca.), gelegen te
Wommelgem en dat onteigend moest worden voor de aanleg van de 'militaire baan'. Hij kreeg 2.843,09 fr. Dat was in de periode maart-juli 1860.
Jan Baptist Van Bauwel uit Wommelgem werd zwaar getroffen. Het departement van Oorlog gaf hem 112.667,03 fr. in ruil voor 14,7 ha. grond 4 .
Voor fort 2 moesten 24 percelen onteigend worden. Zij hoorden toe Jan
Baptiste Pittoors, Wommelgem; graaf Emile d'Oultremont, Luik; Carolus
J. Reusens, Wommelgem (bouwland en Roosekapel); 'het Gasthuys van
Antwerpen'; F. Eliaerts, Borgerhout; Petrus Van Bouwel, Borsbeek;
Franciscus Huybrechts, Borgerhout; Petrus Beullens, Antwerpen; Joanna Carels, huis, erf, tuin en bouwland; erven Petrus Josephus Lanckpaep,
Borsbeek; en Math. Frans, Antwerpen.
De grondwerken voor fort 2 werden in april 1860 aangevat. Merkwaardig
genoeg waren de procedures rond de onteigeningen nog niet beëindigd.
De laatste gronden voor fort 2 werden per notarisakte op 11 juni 1860 aan
de Belgische staat overgedragen 5 en voor de 'militaire baan' op 25 september i86o6. Voor elk fort diende ruim 35 ha. onteigend en aan de eigenaars, getroffen door de bouw van de acht forten, werd in totaal
276.443,08 fr. uitbetaald, terwijl de huurders van de gronden, meestal
boeren die een stuk grond in pacht hadden en op het ogenblik van de onteigening veldvruchten zagen verloren gaan, vergoed werden voor een bedrag van 12.932,96 fr. 7 .
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Onteigeningen in Wommelgem:
Voor militaire baan 4 ha. 54 a. 22 ca.
Voor het fort
35 ha. 45 a. 32 ca.
39 ha. 99 a. 54 ca.
Voor fort 2 werd 34 ha. 84 a. 20 ca. akkerland onteigend.
Aan de hand van het Gemeentearchief (Bevolkingsregister 1857-67, pag.
97) viel de woning Moffenhoeven 66 'in den omtrek van het fort nr. 2'.
Daar woonden de gebroeders Egidius en Franciscus Van Assche. In 1855
verlieten zij de woning, wellicht omdat zij op de hoogte waren van wat er
op til stond. Immers, in 1850 waren de plannen voor de oprichting van de
fortengordel al aan het rijpen.
Na de gebroeders Van Assche vestigden zich de gezusters Joanna en Maria Catharina Somers, beiden geboren in Wommelgem, respektievelijk in
1820 en 1827, in het huis Moffenhoeven 66, maar in 1858 zijn ze dan naar
Borsbeek vertrokken. Tot mei 1860 woonde er dan het echtpaar Jan Bellens-Anna El. Verbist, waarna militair Lambert Cabaret, afkomstig van
Luik, er tijdelijk zijn intrede nam. Hij was betrokken bij de werken aan
fort 2. Ook zijn vrouw Catharine Hennebert en kinderen verbleven in het
gebouw, dat later zou verdwijnen.
Bracht de onteigeningsprocedure vertraging voor de aannemer, dan stak
ook de overvloedige regenval in 1860 stokken in de wielen. Pas in mei
1861 kon een aanvang genomen worden met de metselwerken.
Hoeveel burgerlijke arbeiders er bestendig werkzaam zijn geweest, is
moeilijk na te trekken. De inlichtingen hieromtrent zijn schaars. Er moet
rekening gehouden worden met de zich voortdurende wijzigende getalsterkte van beschikbare militairen die mee ingeschakeld werden en het
feit dat de metsers slechts van i april tot 15 oktober aan het werk waren 8 .
Aanvankelijk werden i .200 burgerlijke arbeiders voor de 8 forten ingezet.
Iets meer inlichtingen bestaan er voor de militaire werkkrachten. Aan
fort 2 waren er 350 werkzaam in april 1860; 90 in juli 1860; 678 in maart
1861; 600 in april i8639.
Indeling van de werkdag, aangepast aan de seizoenen:
van 15.3tot 1.5
van 1.5tot ii.10
5 u.
wekken
4 u.
5,15 u.
wasbeurt
4>i5U.
5,45 u
sein te verzamelen, koffie
4,45 u.
6 u.
vertrek naar de werf, aanvang werk 5 u.
8 u.
bedeling jenever
8 u.
9,30 u.
soep (tot 11 u.)
9,30 u.
14 u.
rust (tot 14,30 u.)
14 u.
17 u.
maaltijd
17 u.
Per dag moest 8 tot 10 u. gewerkt worden. De zaterdag was voorbehouden
voor opmetingen van de geleverde arbeid, inspektie van de troepen. Ingeval van hoogdringenheid werd evenwel ook zaterdags en zelfs zondags
gewerkt10.
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Het loon voor de burgerlijke arbeiders bedroeg gemiddeld 2,50 fr. per
dag. De soldaten kregen een soldijverhoging van 0,45 fr. per dag, waarvan 25 centiemen ging naar supplementaire voeding en 20 centiemen
naar kleding en onderhoud 11 . De militairen werden 's nachts ondergebracht in 25 meterlange keten; de burgerlijke werklieden in groepen van
15 tot 20 man in ongerieflijke hutten met een strooien dak van 5 op 10
m.12. De rook van het kookvuur moest zelf een uitgang zoeken, daar een
schoorsteen ontbrak. Een huishoudster kreeg voor haar kookkunst en onderhoud van de hut i fr. per ploeg.
Enkele arbeiders verkozen in logies te gaan bij inwoners van Wommelgem en Borsbeek. Dit blijkt o.m. uit de toename van het aantal dagloners
in de gemeente. In 1861, toen de metselwerken van start gegaan waren,
werden in Wommelgem drie metsers ingeschreven (de gemeente telde
toen 2.002 inwoners). In hetzelfde jaar vestigden zich 152 personen in en
verlieten 125 personen de gemeente. In 1865, toen de metselwerken zo
goed als beëindigd waren, werden 198 personen afgeschreven en vestigden zich 133 in Wommelgem.
De verstandhouding tussen de compagnie Pauwels en het ministerie is
niet altijd goed geweest. In 1864 kwam het zelfs tot een openlijk konflikt
en werd met staking gedreigd. Ook kregen de soldaten en de burgerlijke
arbeiders het al eens aan de stok met de gemeentelijke overheid en de inwoners. Berichten over knokpartijen en aanrandingen werden in iedere
gemeente opgetekend. Op 4 november 1860 maakten drie jonge meisjes
hun beklag te zijn aangevallen door een soldaat van fort 2. Twee meisjes
sloegen op de vlucht, maar het derde meisje, 17 jaar oud, werd op de
grond geworpen. De soldaat had 'het gemeend op de eerbaarheid van het
meisje'. Toch slaagde zij er in te ontkomen, ofschoon de soldaat haar nog
een tijdje achterna zette13.
Op maandag 23 april 1862 stapten omstreeks 21 u. zes officieren van fort 2
de herberg binnen van Jan Lambrechts ("Wommelgem 12.6.1813), wonende Kandonklaar. Zij bestelden een glas bier. Enkele officieren volgden de
waardin, Anna Willems, in de kelder. Daar werd zij 'op het biervat geslagen', terwijl Jan Lambrechts met een pak slaag bedacht werd. Ook vernielingen werden in de herberg toegebracht. Frans Scholiers, een arbeider
op fort 2 en in de kost bij Lambrechts, snelde ter hulp; maar kreeg 'stokslagen' en moest op de vlucht slaan. Ook een andere werkman kreeg klappen14.
Soldaten en werklieden pleegden ook onder mekaar diefstallen. Metser
Jean Jacques Denin, die bij Nicolaas Clautier logeerde, verklaarde op
13.8.1864 dat de '16 a 17-jarige' metserdiender Franciscus Van den
Brandt, eveneens logerend bij Clautier, hem een paar sokken en een bruine laken broek heeft ontvreemd. Van een andere metser robberde Van
den Brandt een pet en twee zakdoeken, terwijl een steenkapper een vestje
en een hemd kwijt speelde15. Haast onbenullige voorwerpen, maar voor
de eigenaars ervan bleken zij een waardevol bezit. Clautier was een Waal
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(°Soignies), die tijdelijk in Wommelgem verbleef en als steenhouwer
werkzaam was op het fort.
Er mocht ook al eens beter nieuws opgetekend worden. Zo stuurde de kapitein-kommandant van fort 2 in september 1863 tweehonderd manschappen naar Wijnegem, waar de graanmolen vuur gevat had. De soldaten moesten bij het blussen behulpzaam zijn. 's Nachts moesten 12 soldaten en een korporaal ter plekke blijven als wachtpost 16 .
Om de natuurlijke prijsstijging van de bakstenen tegen te gaan, had de
Compagnie Pauwels steenbakkerijen aangekocht en opgericht in Bazel,
Edegem, Kalmthout en Niel. De aannemer baatte de steengroef uit van
Feluy, kocht bossen die hem palen en timmerhout konden leveren, legde
spoorlijnen aan, e.d.m. Al deze bijkomende voorzieningen hebben 10
miljoen fr. gekost17.
De acht forten werden volgens een zelfde patroon gebouwd. Er is een
binnenfort gevormd door twee cirkels met verschillende diameter (90 en
60 m.), die met de basis tegen elkaar gezet zijn. De grootste halve cirkel,
kop geheten, 'is naar de vijand gericht' 18 . Centraal ligt de binnenkoer.
Het gelijkvloers en de eerste verdieping dienden als opslagplaatsen, troepenkamers, keuken, enz.
Rond het binnenfort ligt een 'droge gracht'. Dit is een weg die volledig
rond het binnenfort loopt en op verschillende plaatsen afgesloten kan
worden. In Wommelgem werd een gedeelte van de 'droge gracht', meer
bepaald langs de zijde van de kop, dicht gemaakt en o.m. voorzien voor
een kantine, zwembad en feestzaal (realizaties van kolonel Depauw).
De droge gracht wordt gevormd door een 'contreescarpe', die bestaat uit
verschillende vertrekken met schietgaten. Aan de 'contreescarpe' beantwoord een 'escarpe'. Dit is een steile aarden wal waarin de vertrekken
van de 'contreescarpe' ingebouwd zijn.
Vanuit de 'contreescarpe' leidt links en rechts een galerij door de 'escarpe' naar lage batterijen, die eveneens het binnenfort moesten verdedigen.
De eigenlijke ingang tot het fort ligt in het verlengde van de as der halve
cirkels. Hier bevond zich oorspronkelijk een ophaalbrug.
Het oostelijk gedeelte van het fort is het hoofdfront, bestaande uit een
centrale gang met links en rechts batterijen. Verder zijn er halve caponniéres (schietschansen). Het hele fort is omgeven door een brede ringgracht, die langs de westzijde deels is gedempt voor de aanleg van een
sportterrein. Buiten de ringgracht ligt nog een buitenglacis, waarvan de
oppervlakte verschilt van fort tot fort.
Niet alleen zijn de forten een inovatie inzake vestingbouw, ze zijn tevens
meesterwerken van vakmanschap. Alles werd in baksteen gebouwd, met
slechts schaars gebruik van blauwe hardsteen, meestal voor dekoratieve
elementen. Het gewelf van de trappen naar 'het dak' van het binnenfort
lijkt een schilderij van ... Brialmont. Er dient ook in acht genomen dat de
grondwerken in 1860 nog niet machinaal uitgevoerd konden worden; alles diende bij middel van mankracht uitgevoerd.
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De fortengordel diende klaar te zijn tegen 1865, maar de vele vertragingen waren oorzaak dat pas in 1868 de totale afwerking kon opgetekend
door baron de Rijckel 19 . Op 3 juli 1863 deelde het ministerie nochtans
mee20 dat 'binnen het jaar dat ganse werk' zou voltooid zijn. 'Het Handelsblad' schreef dat er 'gedetacheerde forten omzeggens klaar zijn' en er
al 'kanonnen in de schietgaten staan'.
De acht forten kregen niet dezelfde bezetting aan manschappen; de forten 4 en 5 vergden de meeste aandacht wegens hun belangrijke ligging en
gemakkelijke naderingsweg, wat eveneens het geval was voor fort 8, zolang er op de linkeroever geen batterij opgesteld werd 21 . Er werd per fort
gerekend op een bewapening van 70 vuurmonden en 885 manschappen 22 . Elk fort was evenwel in princiep uitgerust voor i .500 tot 2.000 manschappen.
De hoofdartillerie van het fort bestond voornamelijk uit volgend geschut:
- lichte artillerie van 8 cm. ter ondersteuning van de infanterie;
- zware artillerie van 12 en 15 cm.; deze kanonnen stonden op de wallen;
- zware mortieren van 21 cm., geschut met uitgesproken krombaanvuur.
In 1875 werd in fort 2 een paviljoen gebouwd en dit werk zou aanleiding
geven tot een dramatisch ongeval. Het gebeurde op donderdag 4 november 1875.
Het 'paviljoen was onderschoord met houten balken', zo schrijft G.
Springael 23 'en in de namiddag van gezegde dag werd bevel gegeven dezelve weg te nemen. De bouwmeester deed opmerken dat dit gevaarlijk
zou zijn en dat het gebouw zou kunnen instorten, enz. Niettegenstaande
deze verwittiging werden de onderschoringen weggenomen, met als gevolg dat het paviljoen instortte. Twaalf slachtoffers 'werden er onder begraven'.
Volgens 'Het Handelsblad' van 6 november 1875 was het ongeval te wijten aan een 'nalatigheid van de burgerlijke kondukteur' 24 . Enkele metsers
'bevestigden dat zij tekortkomingen hadden opgemerkt en dat een paar
dagen voor het ongeval zich voordeed, zich reeds barsten in het gewelf
vertoonden'. Het gewelf stortte in 'over een lengte van 20 tot 25 m. en 12
werklieden werden bedolven'. Eén werkman liep geen noemenswaardig
letsel op. Er waren vier zwaar gewonden: Deckers (14 jaar) en Meeüs (28),
beiden uit Wommelgem, De Booy (30), Borgerhout en Sebrechts (15),
Deurne 25 . Springael geeft in zijn 'Historische herinneringen' alleen de familienamen van de zeven andere arbeiders, die er het leven bij lieten. De
overlijdensakten van Wommelgem bezorgen ons nadere gegevens:
1. Petrus Joannes Nauwelaerts, metsendiender, van Wommelgem, ongehuwd, geboren 30.10.1858.
2. Victor Hoeyberghs, metsendiender, Wommelgem, ° 14.4.1857, ongehuwd.
3. Josephus Franciscus Ceulemans, metser, Deurne, °26.9.i844, weduwnaar.
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4. Adrianus Slootmans, metser, Deurne, °6.6.i8i8, echtgenote van Joanna M. Van Rompaey (volgens Springael vader van 5 kinderen).
5. Josephus Van Beylen, metsendiender, Borsbeek, °2o.5.i862, ongehuwd.
6. Petrus Franciscus Verwerft, metser, Boechout, "27.9.1955, ongehuwd.
7. Twee dagen na het ongeval werd het zevende slachtoffer van onder
het puin gehaald: Carolus Van Loo, metser, Herselt, "3.3.1841, ongehuwd.
De zeven slachtoffers staan in de overlijdensakten opgetekend als 'alhier
op het fort twee Gehucht Kandonckelaer Wijk E n° 27 overleden, den
vierden November dezer jaars ten drij uren namiddag'.
Hulpakties in en buiten de gemeente werden opgezet. De Tooneelmaatschappy van Antwerpen' maakte een bedrag van 300 fr. over, te verdelen
onder de families Van Beylen, Nauwelaerts en Hoeyberghs. De zangmaatschappij 'De Onafhankelijken', met zetel Plantinkaai 9 te Antwerpen, maakte op 12. i. 1878 een bedrag van 9.767 fr. over aan de burgemeester, die 'beter dan welk ander de noodwendigheden uwer onderdanen
kunt beoordelen'. Ook de Koninklijke Maatschappij voor Toneel-, toonen letterkunde 'De Vrije Kunst' uit Antwerpen, gevestigd in 'hotel Marnix, De Keyserlei 26, organizeerde een 'toonkundig feest ten voordele der
weduwen en weezen der slachtoffers van de ramp van Wommelghem'
(18.2.1876).
Op 8.12.1875 richtte de aannemer van de werken van het paviljoen een
brief aan het schepenkollege, waarin hij zijn dank uitdrukte 'voor al wat
gij voor mijne werklieden gedaan hebt die het leven hebben gelaten in de
schrikkelijke ramp welke in uw gemeente is voorgevallen'.
Slechts enkele jaren nadat de forten waren afgewerkt, brak de FransPruisische oorlog uit. De artillerie was toen reeds aanzienlijk verbeterd
door de invoering van de gietstalen kanonnen met getrokken loop. Er
was geen energieverlies meer en het geschut kon reeds een afstand van 7
km. bereiken. Meteen werden nieuwe 'vooruitgeschoven' forten bijgebouwd: de forten van WalemenLier in 1877; Steendorp in 1882. Maar met
de uitvinding van het rookloos kruit door de Franse chemicus Vielle in
1882 zou de reikwijdte van het geschut opgedreven worden tot 15 km. De
rol van de acht forten was hiermee al voor een groot stuk uitgediend. Dan
nog maar forten en schansen bijgebouwd, met o.m. de schans van Kapellen in 1893, de forten van Stabroek en Sint-Katelijne Waver in 1900, 's Gravenwezel, Kessel, Brasschaat, Broechem in 1907, Oelegem, Breendonk,
Koningshooikt, Liezele, enz. in 1910.
Begin augustus 1914 viel Duitsland ons land binnen. Op 27 september
werd de slag om Antwerpen ingezet. Aan de Nete in Lier en Anderstad
werd felle weerstand geboden, maar op 10 oktober werd de fortengordel
opgegeven.
Na de eerste wereldoorlog werden de forten niet meer als verdedigingselement beschouwd en na de tweede wereldoorlog werd fort 2 als kazer479

nering benut voor transporteenheden. In 1975 werd de militaire vesting
door het ministerie van Landsverdediging verlaten. Na omslachtige onderhandelingen kwam op 7 november 1977 de gemeente in het bezit van
fort 2 mits de aankoopsom van 9 miljoen fr. en werd als rekreatiedomein
uitgebouwd.
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Bijlage

De wet van 4 februari 1815 voorzag dat op een afstand van 585 meter van
de forten geen huizen meer gebouwd mochten worden. Die wet bleef van
kracht onder de Belgische regering. De afstand van 585 meter werd gerekend vanaf het buitenste glacis van de forten. Deze maatregel werd de
krijgsdienstbaarheden genoemd. Alle betrokken gemeentebesturen lieten zich verbolgen over de 'ongelukswet' uit.
Toen de koning op 22 oktober 1861 de inmiddels begonnen werken aan de
forten kwam bezichtigen, kreeg hij een smeekbrief ter hand gesteld. De
nood werd geklaagd dat de landelijke gemeenten het slachtoffer zijn van
de vergroting die Antwerpen gevraagd heeft.
Zes dagen later werd een meeting georganizeerd in de herberg van Bayet
aan de statie van Oude God. Hierop waren alle betrokken gemeenten, dus
ook Wommelgem, vertegenwoordigd. Er werd geprotesteerd tegen 'de
onrechtvaardige plunderingen die men doet te onderstaen'. 1262 gebouwde eigendommen werden aan de 'dienstbaarheden' onderworpen.
In 1871 werden de krijgsdienstbaarheden enigszins versoepeld, maar
daarmee werd nog geen vrede genomen. Vooral na de oorlog 1914-18 werden overal akties gevoerd om de 'servitudes' op te heffen. De gemeenteraad van Wommelgem stelde in zitting van 10.6.1922 een motie op met
volgende inhoud:
'Aangezien de droeve oorlogsfeiten, de absolute onnuttigheid der krijgsdienstbaarheden op 7 kilometers afstand der stad, bewezen hebben.
Dat al de slechtingen in 1914 in onze gemeente gedaan niet de minste
voordeel opgeleverd hebben.
Dat volgens het oordeel van hoogste bevoegde militaire overheden, verdedigingswerken op korten afstand eener versterkte stad, met de ieder
dag toenemende volmaking der oorlogswerktuigen ondoelmatig zijn.
Dat van den anderen kant deze krijgsdienstbaarheden de normale uitbreidingen der gemeente belemmeren.
Dat door de voorgevallen feiten bewezen is dat het springen van een
steenen huis niet meer arbeid of tijd vraagt dan het afbranden van een
houten gebouw.
Dat in die omstandigheden, vermits de krijgskundige overheid verplicht
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is de vroeger steenen huizen in steen te laten heropbouwen, er geen redenen bestaan, na overweging der hooger aangehaalde beschouwingen, te
beletten de vroeger houten huizen in steen op te bouwen...'
Verder werd gewezen op de 'minder waarde' voor de eigenaars van de
woningen in hout opgetrokken. Tenslotte werd in de motie aangedrongen op de 'afschaffing der krijgsdienstbaarheden'.
In 1924 werd in Mortsel een grootscheepse aktie gevoerd tot afschaffing
van de krijgsdienstbaarheden. Met gunstig gevolg overigens, want de
'servitudes' werden bij wet van 12 juli 1924 afgeschaft. Te Mortsel is dit
heuglijk feit gevierd op 28 september 1924 in aanwezigheid der burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden van alle betrokken gemeenten, dus ook van Borsbeek, Wijnegem, Wommelgem en zelfs Deurne.
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Kolonel De Pauw heeft met zijn manschappen in het fort een zwembad opgericht.
Daarvan maakten ook de schoolkinderen gebruik. Verleden tijd!
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Evenementen in Wommelgem

Laatste zondag van augustus: Bloemenstoet.
Derde zondag van september: 'Kleine' Bloemenstoet.
Jaarmarkt: eerste maandag na 29 juni, feest van Pieter en Pauwei
(kermis).
Sint-Jansfeesten: zaterdag en zondag vóór 29 juni.
Voettocht naar Scherpenheuvel door Genootschap: zaterdag voor
Pinksteren.
Bewegwijzerde wandelpaden (start KerkplaatsJ:
Eksterveldenpad (4,5 km.)
Roosehofpad (7 km.)
Withofpad (9 km.)
Politiemuseum Provincie Antwerpen, fort II.
Het museum biedt een overzicht van de evolutie van de stedelijke en
landelijke politie sedert 1789: voorgeschiedenis, bewapening, onderricht, biezondere opdrachten, uniformen, kommunikatiemiddelen en
voertuigen. Toegankelijk laatste zaterdag van elke maand van 13 tot 18
u. Op aanvraag: tel. 03/353.72.55.
Heemmuseum Dasstraat 25, beheerd door heemkundige kring 'De
Kaeck' vzw.
Ondergebracht in oud schoolgebouw (1879). Landbouwalaam, volksdevotie, huisraad, gildeleven, ambachten. Toegankelijk tijdens plaatselijke feesten en op aanvraag: tel. 03/353.83.61.
Wommelgem is biezonder rijk aan verenigingen. Ruim honderd groeperingen zijn zeer aktief. Ze allemaal opsommen zou ons te ver leiden.
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Het Vrijwillig Brandweerkorps werd opgericht op 4.2.1873. Op i nov. 1974 werd een
nieuwe brandweerwagen in gebruik genomen en bij deze gelegenheid werd, samen met
de vrouwen van de pompiers, een groepsfoto op het dorpsplein genomen. Achteraan
komt Jan Van Hooydonk, de eerste politiekommissaris van Wommelgem, over de
hoofden kijken.

De Kon. Harmonie De Eendracht werd in 1877 opgericht. Pioniers uit die periode waren
Leopold Hermans, Jozef Beirens en Louis Moorkens. De foto dateert ca. 1975.
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De Kon. Harmonie De Verbroedering ging van start op i .7.1898. Aanvankelijk was de
muziekmaatschappij een 'Veloklub'. De foto dateert uit 1948 (so-jarig bestaan) en werd
genomen in de hovingen van Ullens de Schooien.

De Kon. Ternesse v.v. zou in 1916 opgericht zijn door Emiel Fransen, Henri Hermans en
Florent Verdonck. Het eerste terrein was gelegen aan de 'Tip', vandaar de benaming
naar het domein Ternessen. Officieel werd de klub opgericht op 2.2.1922. Hoogtepunt uit
de geschiedenis van Ternesse was de periode 1932-35. Op de foto van links naar rechts:
Staande: Stan Maïs, Miei Bosschaerts, Stan Weyers, Bertje De Bruyn, Rik Brants, Nicolas
Van Laer, Florent Verdonck (klubafgevaardigde). Geknield: Stan Brouwers, Albert
Verheyen, Jos Peers, gebroeders De Win.
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Lijst voorintekenaars

(woonachtig in Wommelgem)
Aernout Paula
Alix Werner
Anthonis Maria
Aras Maria
Ariën Jozef
Arnold Henri
Augustijnen-Sterckx
Baert Ronald
Baets Arthur
Baets Dirk
Baets-Dillen Flor en Josfien
Baets Mark
Baets Theo
Baets Vic
Baets Ward
Baker P.-Mortelmans
Bastiaens A.
Bastiaensen Norbert
Bastiaesens Gaston
BeckersRoland
Beirens Maria
Bellefroid Rik
Bellekens Ludo
Berckmoes Walter
Bettingers Corry
Biets-D'Hondt
Blomme Renil
Boeckx Godelieve
Boeckx Paul
Boeren-Celis
Bohez Mare
BollaertH.-Delanghe
Borremans Frans
Borremans Jos
Bosmans Ghislain
Bostoen Willy
Braeken Herman
Briers LUC
Broecks Frans
Broecks-Spelters
Broecks Chantal
Brouwers R.
Bulens Y.
Bunnens R.-Lambrechts
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Buts-Houben
Gallens Alf.
Gallens André en Stan
Caluwé n.v. Demandé
Cami John
Campenaerts Sonja
Cant Maria
Castemans Rita
Cautereels-Pemen
Cautereels-Van Ballaert
Celis Frans
Ceulemans-Borremans
Ceulemans-Crabbé
Ceulemans J. dr.
Ceuppens Eddy
Claessens Jos
Claessens-Lembregts
Claessens Maria
Cole Ann
ColeBea
Cools M.
Cools W. - Budts Y.
CopW.
Corluy Constant
Cornelissen-Vanherp
Cornu-Goormans
Coulier Willy
Crauwels Paul
Crollet Alice
Crollet Jef
Crollet-Wonnink
Cuyvers Jos
Cuyvers-Stessens
Cuyvers Suzanne
Dams Guido
Dauwen Jef
De Beule Filip
De Bie Gustaaf
DebieGustaaf
De Bie Jozef
De bie Mare
De Bie M.-Goossens
Deboel Bob
Deckers Fr.
De Cnodder Jos
Decock Dirk

De Decker W. dr.
De Deyne Yvona
De Geyter Oct.
DegezelleG.
De Groot Jozef
De Houwer Joz.
De Hoon-Gyselings
Delanghe Koenraad
Delva Guido en Maria
Demaere Mare
De Meulder Elisabeth
Denissen Fik
De Noël Frans
De Noël Maurits
Dens-Janssens
Dentant Erik
Dentant Karin
De Peuter René-Janbroers
DepoorterG.
De Praeter Jacq.
De Preter Carl
De Preter Cecilia
De Preter J.-Switsers
De Preter Jules
De Raedemaeker Koen
De Ridder Alf.
De Ridder Gaston
De Ridder Joris
De Ridder P.
De Ridder-Van Langendonck
De Ridder Victor
De Roover Renate
Deschepper Imelda
De Schutter A.
De Schutter Francis
De Smedt Emmanuel
DeSmedtWim
De Voegt J.F. - Verbiest G.
DeVos-KerkhofsM.
De Vrij Kamiel
De Vrij Jan
De Winter Fr. - Bogaerts Lena
De Winter-Hermans
De Wolf Angelina
De Wolf Walter
D'HalleweynK. dr.
Diels Lode
Diels Petra
Dierckx J.
Dierckx Martha
Dierckx Renier
Dierickx Frans
Dijckmans Louisa
Dillen Alfons
Dillen René

Dirckx Guy
Dirckx-Van de Mosselaer
Dirckx Walter
Dissy Aug.
Dockx Jan - Van Hautekerke Imelda
Domein Wommelgheem
Dresseleers Jozef
Driesen Frans
Engels-Van Dijck
Faes Leon
Familie De Ridder
Floren Ludo
Fontaine Johan
Franck Aug.
Franck Martin
Franck Raymond
Franck Stan
Frevag n.v.
Garage Quick
Geel Constant
Geerinckx Rosita
Gemeentebestuur Wommelgem
Gemeentelijke Basisschool
Gers Ria
Geudens Aimé
Geudens Albert
Geudens Constant
Geylen P.
Geysels Rudy
GiebensCorn.
Gijs P. pastoor
Gijsbrechts-Van der Beeuren
Glorieux Donald
Gommers Maria
Goor Maria
Goorden Henri
Goormans Gilbert
Goormans-Liekens, Alfons, Iris, Maria
Goossens Karel
Goossens-Wonnink
Goris Cyrille
Goris Frans
Goris Leon
Goris Peter
Govaerts Jozef
Goyvaerts Henricus
Gysbrechts H.
Gyselings Vera
Hannesse Arm.
Henderickx Patrick - Swaegers Linda
Hendrickx-Vets
Herbosch Ward
Herregodts Gustaaf
Herremans Louis
Herteleer Guy
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Herteleer Frangois
Hertogs Henri
Heynderickx Marcel
Heyvaert R.
Hoes Frans
Hoes Maria
Houben-De Ridder
Houben Herwig
Houben Paul
Huybrechts Pierre
Huybrechts-Van de Voorde
Huymans Clem.
Jacobs-Dierckx
Jacobs-Vangelabeek
Jans Ronny
Janssens Anna
Janssens Jozef
Janssens Louis
Janssens Marcel
Janssens Maria
Janssens R.-Matthé
Janssens W.-Libert
Jennes Eddy
Jespers Lutgart
Jiroffe LUC
Jochems Lutgart
Jongerenberaad
Kaethoven-Verheyen
Kennis Miguel
Kerkhofs Rudy
Kempenaers Leo
Kestens Marcel
Kets Daniel
Kinderopvangcentrum Huigenrode
Kint L.
Knuysen Jeanne
Kohier Joanna
Kulturele Kring Jan Puimège
Lambrechts Maria
Laroy Et. n.v.
Lathouwers Roger
Laureys-Verhoeven
Le Grelle Roger, graaf
Leirs Alfons
Leirs Frans
Lemouche Egbert
Lemouche Rudiger
Lemouche Victor
Lens Herman
Liekens Carolus
Lommelen-Ranzato
Longueville Herman
Loos G.
Loos Pierre
Loyen-Van den Broeck
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Lunders Max
Luyckx-Sijsmans
Machiels Frank en Gerda Pingnet
Mahieu-Goossens
Marien Guillaume
Masfrancx A.
Meeus-Heylen
Meeus Roger
Mertens Jozef
Michielsen Chris
Michielsens-De Boye
Mijlemans Hans
Mijlemans Jos
Mijlemans Mariette
Moens Jozef
Moonen Jan
Moonen M.
Moonen Rita
Moons Frans
Moorkens René
Mortelmans Koen
Mortelmans L. Jos
Mortelmans-Van Meensel
Muckensturm R.
Munnecom-Verschaeren
Naus-Daems
Nelis-Van den Heurck
Neyens Ed.
Neyens Jos
Neyens Ludo
Nuyts A.
Oorthuijs Tini
Op de BeeckC.
Opdebeek-Popowa
Openbare Boekerij Centrum
Ouderits Fr.
Paelinck Georgia
Palinckx
Patisserie Van Deurne
Peeters Gaston
Peeters Jan
Pemen Rob
Peuteman Erik
Pittoors Gustaaf
PoppeLod.
Puimège Jozef
Raes Th.
Rens Willy
Reynders Frans
Reynders-Mortelmans
Riské Guido
Rombaut Fr.
Rommelaere LUC en Van Til Diane
Roose Gerolf
Rossou Ludo

Rummens E. - Bollinckx L.
Rust- en Verzorgingstehuis Hof ten Dorpe
Sas Willy
Schellekens Jozef
Schellekens Martin
Schools Jozef
Seberechts-Bettingers
Segers Jurgen
Simon LUC
Sledsens Alois-Van der Voort
Sledsens Andrea
Sledsens Gilbert - Burskens Brigitte
Smans Roger
Smets Jozef
Smets Paul
Smeyers Martinus
Smits Alfons
Smits Jos, burgemeester
Smits Leo
Somers Gustaaf
Soontjens René
Spallier Frans
Spelter Guy
Spooren-Verschraege
Spoormans K.
Sprangers LUC
Stalmans J.
Steenhuysen-Vlaminckx
Sterckx Jozef
Stessens L.
Stessens-Vermetten
Steurs Aug.
Stobbaerts-De Cnodder
Streitz Paul
Strijbos Frans
Swaans Et.
Swaegers Des.
Taeymans Florent
Taeymans Sylvia
Theys Louis
Theys Paul
Thijs G.
Thijs Frans
Thilemans Ed.
Thomas-Moons
Thys Michel
Tibax Nicolas
Tibos John
Tielemans Robert
Timmermans Michel
Torfs A.
Toutenel Willem
Tromp Pieter
Tubex Aug.
Van Beeck Fr.

Van Besauw Bart
Van Bortel Frans
Van Brabant-Stoelen
Van Broeckhoven
Van Brussel Martine
Van Camp Aug.
Van Camp Maria
Van Craen A., pastoor
Van de Kerkhove Eric
Van den Berg Em.
Van den Bergh Linda
Van den Bosch Bertha
Van den Bosch Celine
Van den Bosch Frangois
Van den Bosch Jozef
Van den Bosch-Weymans
Van den Bossche Frangois
Van den Branden Frans
Van den Broek Guy
Vandenbroere M.
Van den Bulcke Koen
Van den Eynde Albert
Van den Heurck Fr.
Van den Kinschot Koen
Van den Putte Philome, wed. Van Nuffel J.
Van den Wijngaert-Seberechts
Vandeperre Willy
Van der Beeuren L.
Van der heyden J.
Vandermast M.
Van de Ven Agnes
Van der Voort Eddy
Van de Vorst P.
Van de Walle A.
Vandeweghe H.
Van de Wiele Walter
Van Dijck Guy
Van Doninck-De Cnodder
Van Dooren Michael
Van Doren Georges
Vaneccelpoel Anita
Van Eccelpoel-Heylen
Van Eysendyck Carlo
Van Geel Edm.
Van Geel Monique
Van Gooi A.
Van Gool-Rabaut
Van Gorp Carl
Van Haesbroeck Jef
Van Herck Monique
Van Hest Werner
Van Hest Willem
van hoof Leo
Van Hooydonk F.
Van Kerckhoven André
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Van Kerckhoven Joz.
Van Laer Francois
Van Laer Frans
Van Loey J.
Van Loey-Seberechts
Van Looveren-Franck
Van Looveren Gerda
Van Looveren Robert
Van Mechelen Karel
Van Meel Naoni
Van Meensel Henri
Van Messem-Amelinckx
Van Oosterwijck Dirk
Van Peer Gonst.-De Loght
Van Pelt Frank
Van Put Elza
Vanreet-Mertens
Van Regenmorter Paul
Van Rossum Arthur
Van Trier A. - Verwimp M.
Van Uffelen F. - Collard S.
Van Vaerenbergh R.
Van Winckel Frans
Van Winckel Jos
Van Winckel Lisette
Van Wonterghem-Verbruggen
Verbeeck Hilda
Verbeeck Lode
Verbeeck Raf
Verbeeck Roger
Verbist Alf.
Verbist-De Moor
Verbraecken Papierhandel
Verbruggen Guido
Vercammen-Decramer
Verdonck Ludo
Verhasselt-Driesen
Verhelst Kris
Verhelst Mathilda
Verhelst Paul
Verhulst-Nulens
Verheyen Frangois
Verheyen Georges
Verli p.v.b.a.
Verlinden Alf.
Vermeir LUC
Vermeulen-Van Winckel
Veroft Marcel
Verret Mare
Verstraeten-Mortelmans
Verstraeten Renilde
Verswyfel Ludo
Verswyfel Diana
Vervaele Jef
Vervloet R.
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Vervloet-Spoelders
Vervoort D.
Vervoort Jef
Verwerft Jul.
Villez J. en S.-Busschots
Vissers Alb.
Vlaeymans-Florus
Volders-Haerbos
Vonckx Maurice
Voorspoels Jos
Walschaerts Louis
Walschaerts Yves
Wegge Willy
Wellens Josepha
Willems Jos
Willems Josepha
Wilms Roger
Wonnink Mare
Wouters Alf.
Wouters-Apers
Wouters Frans
Wouters Maria
Wouters Marcel
Wuyts J.-Verhoeven
Wynen Paul
Zusters Annonciaden
Tweede Lijst
Aendenboom Rob., Borsbeek
AGFA Gevaert, Mortsel
Agie de Selsaeten, Berchem
Alla Marcia vzw, Lier
Arren Paul, Wuustwezel
Back Gonst., Hoevenen
Baets Guy-De Belder An, Heusden
Baets Roel-Van den Berghe Lut, Deinze
Behets P., Lier
Beirens Marcel, Wijnegem
Bevers A., Waarloos
Bogaerts C., Borsbeek
Bosch Florent, Malle
Bracke Jan, Borsbeek
Brants Raym., Merksem
Brosens Georges, Mortsel
Bulens P., Deurne
ClaesG., Berchem
Claessens Alf., Borsbeek
Claessens Romanus, Deurne
Correns R., Wijnegem
Daeleman Paul, Kalmthout
De Backer Et., Antwerpen
De Bie J..Mortsel
De Blust Jan, Ranst

De Cuyper-Van Langendonck, Ranst
de Formantoir de la Cazière, Gent
De Laet Ern., Schilde
De Laet Leo, Vremde
De Leeuw Alf., Boechout
De Nederlandsche Boekhandel, Kapellen
De Ridder Louis en Simonne, Merksem
De Schutter Stephan, Broechem
De Sutter-Slagmolen, Berlaar
De Winter-Smits, Ranst
Dillen Alfons, Schilde
Dillen Louis, Schilde
Dillen Marcel, St.-Katelijne Waver
Gastmans Jan F., Mortsel
Gernée Gerard, Ranst
Geudens Clem., Ranst
Geys Joannes, St.-Antonius
Gijsels Jan, Boechout
Goolenaerts Jos, Deurne
Goris Jul., Kortenberg
Govaerts Leo, Borgerhout
Grielen-Dobbeleir, Kessel
Haverals Fr., Vremde
Heemkring Het Goor, St.-Job
Heemkring Scilla, Schilde
Hemels Eddy, Borsbeek
Hendrickx Philomena, Ekeren
Herman René, Deurne
H.S.A., Antwerpen
Janssens, Antwerpen
Jochems J., St.-Pieters Leeuw
Keersmaekers Fr., Duffel
Kring voor Heemkunde, Merksem
Lardenoit André, Deurne
Lembrechts Leon, Schilde
Lembregts-Lens, Borgerhout
Leonard H., Boechout
Luypaert J., pastoor Lovenjoel
Marnef-Van Camp, Antwerpen
Matheyssen F.A., Borgerhout
Mertens Jos, Borsbeek
Mertens Louis, Boechout
Mertens Walter, Borsbeek
Meukens Sev., Borsbeek
Mortselse Heemkundige Kring
Mortelmans-Kerremans, Westmalle
Mortelmans Paul, Deurne
Naveau-Smeets, Lint
Neefs Frangois, Borsbeek
Nicolay L, Berchem
Noppe L., Hove
Olieslagers mevr., Vorselaar
Openbare Bibliotheek Deurne
Palinckx Ed., Ranst
Pandelaers Karel, Wijnegem

Peeters Ed., Deurne
Peeters Joannes, Schilde
Peeters Staf, Ranst
Pittoors René, Borgerhout
Rongé Fred., Wijnegem
Schelfhout Fr., Ranst
Schoonvliet René, Emblem
Seberechts F., Antwerpen
Simons Gerard, Antwerpen
Smits Frans, Vremde
Smits Jozef, Edegem
Smits Louis-Van den Putte Rosa, Merksem
Sorber J., Wijnegem
Spillemaeckers W., Antwerpen
Sprangers H., Mechelen
Van Belle René, Deurne
Van Bockstael J., Deurne
Van Bouwel Marcelle, Brasschaat
Van Gaster E., Mortsel
Van den Ameele Xav., Borgerhout
Van den Bergh Gaston, Duffel
Van den Broeck Irene, Lier
Van de Poel H., Borsbeek
Vanderauwera F., Lint
Van der Avert W., Oelegem
Van der Leest G., Antwerpen
Van der Steen Rob., Deurne
Van de Voorde-Vervloet, Ranst
Van Genechten Frangois, Antwerpen
Van Genechten Jozef, Oelegem
Van Hege Fernande, Boechout
Van Looveren Em., Berchem
Van Looveren Marcel, Deurne
Van Meerbeeck, Berchem
Van Puyvelde W., Mortsel
Van Rompaey R., Wijnegem
Van Santvoort Ludo, Antwerpen
Verbecque Irene, Halle-Zoersel
Verbert Alois, Kessel
Vereecken J., Borgerhout
Verhoeven-Borré, Beerzel
Ver. Vlaamse Familiekunde, Merksem
Verhoeven-Van den Bosch, Borsbeek
Verleysen Lea, Borgerhout
Verstuyft F..Schilde
Vervloet R.-De Bruyn, Vremde
Verzekeringen De Wachter, Borgerhout
VVF, Mechelen
Wolters van der Wey P., Berchem
Wonnink-Van den Broek, Vremde
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Dit boek kwam mede tot stand dank zij de gewaardeerde steun van

drukkerij smits

CALUWE N.V.

Herentalsebaan 455
Wommelgem

Demande Pralines
Herentalsebaan 516
Wommelgem

laroy
Kranen - Hoogwerkers Zwaar transport
Tel. 03/353 1261

Uw waarborg in
vleeswaren
. Swinkelstr. 12 - Wommelgem
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